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– Within the framework of the respective legislation in
force in the two countries and in full conformity with their
international obligations,
have agreed as follows:

A Kormány rendeletei
Article 1

A Kormány
128/2006. (VI. 1.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Kubai Köztársaság Kormánya közötti
gazdasági együttmûködés kialakításáról szóló
megállapodás kihirdetésérõl
és kötelezõ hatályának elismerésérõl
1. §
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya
közötti gazdasági együttmûködés kialakításáról szóló
megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelezõ
hatályának elismerésére.

2. §
A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §
A megállapodás hiteles angol és magyar nyelvû szövege
a következõ:
„Agreement
on economic cooperation between
the Government of the Republic of Hungary
and the Government of the Republic of Cuba
The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Republic of Cuba, hereinafter referred
to as „the Contracting Parties”,
– Desirous of furthering the relationship between their
countries,
– Wishing to continue and reinforce their existing
traditional economic relations,
– With the intention of developing and intensifying
their economic, industrial, technical and technological
cooperation on the basis of mutual benefit,
– With the conviction that the strengthening of the
contractual framework establishes favourable conditions
and suitable basis for further cooperation,

The Contracting Parties shall promote, within the
framework of their respective legislation in force, the
expansion and diversification of mutually advantageous
economic cooperation in all fields relevant to economic
and social development.

Article 2
The Contracting Parties, considering the current state
and perspectives of economic relations, agree that
favourable conditions for long-term cooperation exist,
inter alia, in the following areas:
– Agriculture and food processing industry;
– Expansion and rehabilitation of power stations and
high-tension distribution networks as well as pipeline
networks for gas and oil;
– Electrical equipment and appliances;
– Electronic and electrotechnical industry;
– Exploration of mineral raw materials and mining
products;
– Packaging technology;
– Environment;
– Water management and forestry industry;
– Education;
– Health care, medical and pharmaceutical industry;
– Human resource development;
– Tourism;
– Cooperation between small and medium-sized
enterprises;
– IT and Communications;
– Transport.

Article 3
The Contracting Parties shall endeavour to broaden and
intensify their cooperation through appropriate means,
such as:
– Promoting the links and strengthening the
cooperation between the economic policy-makers,
government institutions, professional organizations,
business federations, chambers, regional and local entities,
encouraging the exchange of economic information of
mutual interest, as well as the visits of their representatives
and other economic delegations,
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– Exchanging information on development priorities
and facilitating the participation of business operators in
development projects,
– Expediting the establishment of new contacts and
broadening the existing ones between the business circles
of the two countries, encouraging the visits, meetings and
other interactions between individuals and enterprises,
– Exchanging business information, encouraging the
participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia and conferences,
– Promoting the stronger participation of enterprises in
bilateral economic relations,
– Promoting the cooperation in providing consulting,
marketing, advisory and expert services in the areas of
mutual interest,
– Encouraging their financial institutions and banking
sector to establish closer contacts and strengthen their
cooperation respectively,
– Encouraging investment activities, through different
modalities of foreign investment forms,
– Encouraging the establishment of company
representations within the framework of the respective
legislations in force in the two countries,
– Promoting the inter-regional cooperation and
cooperation on international level in issues of mutual
interest.
Article 4
Within the framework of this Agreement the
Contracting Parties shall establish a Hungarian–Cuban
Joint Commission for the Economic Cooperation.
The „Joint Commission” shall be convened upon
request of each of the Contracting Parties alternatively in
Hungary and Cuba.
The duties of the Joint Commission shall comprise, in
particular, the following:
– Promoting the accomplishment of the present
Agreement, drawing up proposals with this aim and
assessing its application,
– Analysis of the development of bilateral economic
relations,
– Identifying new possibilities for further development
of the economic cooperation,
– Drawing up proposals for improvement of the terms
for the economic cooperation between enterprises of both
countries.
The Commission in necessary cases, shall devise
regulations for its operation, on the basis of the present
Agreement.
Differences of opinion between the Contracting Parties
on the application or interpretation of the Agreement are
to be settled within the framework of the Joint
Commission.
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Article 5

This Agreement shall in no way be interpreted as to
conflict with any regional or other international
commitments and obligations resulting from the
Contracting Parties current or future participation in any
regional or other international economic integration
arrangement.
This Agreement shall apply without prejudice to the
obligations flowing from Hungary’s membership in the
European Union, and subject to those obligations.
Consequently the provisions of this Agreement may not be
invoked or interpreted in such a way as to invalidate or
otherwise affect the obligations imposed on the Republic
of Hungary by the Treaties on which the Union is founded
as amended or supplemented.

Article 6
This Agreement shall enter into force on the date of
exchanging notes indicating the completion of the legal
procedures of both countries and shall be valid for a period
of three years, thereafter it shall be extended automatically
for successive one year periods unless either Contracting
Party notifies the other, in writing, of its intention to
terminate it three months prior to its expiry.
Any amendment to this Agreement shall comply with
existing legal procedures established by the legislation of
the Contracting Parties.
Done and signed in Havana, on 12th of May 2006 in
two original copies in the Hungarian, Spanish, and English
languages, all texts being equally authentic. In case of any
disputes in the interpretation of this Agreement the English
text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Hungary

For the Government
of the Republic of Cuba

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai
Köztársaság Kormánya közötti gazdasági
együttmûködésrõl
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek),
– azzal az óhajjal, hogy elmélyítsék az országaik közötti kapcsolatokat,
– azzal a törekvéssel, hogy fenntartsák és erõsítsék tradicionális gazdasági kapcsolataikat,
– azzal a szándékkal, hogy a kölcsönös elõnyök alapján
fejlesszék és intenzívebbé tegyék gazdasági, ipari, mûszaki és technológiai együttmûködésüket,
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– azzal a meggyõzõdéssel, hogy a szerzõdéses keretek
erõsítése a további együttmûködéshez kedvezõ feltételeket és megfelelõ alapot teremt,
– a két országban hatályban lévõ törvények keretei között és nemzetközi kötelezettségeikkel teljes összhangban
az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk
A Szerzõdõ Felek hatályban levõ törvényeik keretein
belül a gazdasági és társadalmi fejlõdés minden fontos területén elõsegítik a kölcsönösen elõnyös gazdasági együttmûködés bõvítését és diverzifikálását.

2. Cikk
Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi
helyzetét és perspektíváit, a Szerzõdõ Felek egyetértenek
abban, hogy többek között a következõ területeken kedvezõek a feltételek a hosszú távú együttmûködésre:
– mezõgazdaság és élelmiszer-feldolgozó ipar;
– erõmûvek és nagyfeszültségû elosztó hálózatok, valamint gáz- és olajvezeték-hálózatok bõvítése és felújítása;
– elektromos berendezések és eszközök;
– elektronikai és elektrotechnikai ipar;
– nyersanyagok kitermelése és bányászata;
– csomagolási technológia;
– környezetvédelem;
– víz- és erdõgazdálkodás;
– oktatás;
– egészségügy, gyógyászati és gyógyszeripar;
– humán erõforrások fejlesztése;
– idegenforgalom;
– kis- és középvállalkozások közötti együttmûködés;
– IT és távközlés;
– közlekedés.

3. Cikk
A Szerzõdõ Felek törekednek arra, hogy megfelelõ eszközökkel szélesítsék és tegyék intenzívebbé együttmûködésüket, például:
– elõsegítik a kapcsolatok építését és erõsítik az együttmûködést a gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti érdekképviseleti szervezetek, kamarák, regionális és helyi szervek között, szorgalmazzák a
kölcsönös érdeklõdésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint saját képviselõik és más gazdasági
delegációk látogatásait,
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– információkat cserélnek a fejlesztési prioritásokról és
megkönnyítik az üzleti szereplõk részvételét a fejlesztési
projektekben,
– szorgalmazzák a két ország üzleti körei közötti új
kapcsolatok létesítését és a meglévõk szélesítését, bátorítják az egyének és vállalkozások között a látogatásokat, találkozókat és más kölcsönös érintkezéseket,
– üzleti információkat cserélnek, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történõ részvételt, üzleti események,
szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák szervezését,
– elõsegítik a vállalkozások erõsebb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban,
– konzultációs, marketing, tanácsadói és szakértõi
szolgáltatások nyújtásával bátorítják az együttmûködést a
kölcsönös érdeklõdésre számot tartó területeken,
– arra bátorítják pénzintézeteiket és bankszektorukat,
hogy szorosabb kapcsolatokat létesítsenek és erõsítsék
együttmûködésüket,
– bátorítják a beruházási tevékenységet különféle külföldi befektetési formákban,
– a két országban hatályban lévõ törvények keretein
belül elõsegítik vállalati képviseletek létrehozását,
– elõsegítik a régiók közötti együttmûködést és a nemzetközi szintû együttmûködést a kölcsönös érdeklõdésre
számot tartó kérdésekben.

4. Cikk
Jelen Megállapodás keretében a Szerzõdõ Felek Magyar–Kubai Gazdasági Együttmûködési Vegyes Bizottságot hoznak létre.
A Vegyes Bizottságot a Szerzõdõ Felek bármelyikének
kérésére hívják össze felváltva Magyarországon és Kubában.
A Vegyes Bizottság feladatai különösen az alábbiakat
foglalják magukba:
– a jelen Megállapodás teljesítésének elõsegítése, e célból, illetve alkalmazásának értékelése érdekében javaslatok tétele;
– a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlõdésének
elemzése;
– a gazdasági együttmûködés további fejlesztéséhez új
lehetõségek azonosítása;
– javaslatok kidolgozása a gazdasági együttmûködés feltételeinek javítására mindkét ország vállalatai
között.
A Bizottság szükséges esetekben kialakíthatja saját mûködési szabályait a jelen Megállapodás alapján.
A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás alkalmazásával
vagy értelmezésével kapcsolatos véleményeltéréseket a
Vegyes Bizottság keretei között rendezik.
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5. Cikk

A jelen Megállapodás nem értelmezhetõ úgy, hogy összeütközésbe kerüljön a Szerzõdõ Felek jelenlegi vagy jövõbeli,
regionális vagy más nemzetközi gazdasági integrációs szerzõdésébõl fakadó bármely regionális vagy más nemzetközi
kötelezettségvállalásaival vagy kötelezettségeivel.
A jelen Megállapodás nem befolyásolja Magyarország
Európai Uniós tagságából fakadó kötelezettségeket, és
azokra tekintettel alkalmazandó. Következésképpen a
Megállapodás rendelkezései nem idézhetõk vagy értelmezhetõk úgy, hogy érvénytelenítik vagy másképpen befolyásolják az Európai Uniót létrehozó, módosított, illetve
kiegészített Szerzõdés által a Magyar Köztársaság részére
elõírt kötelezettségeket.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A gazdasági és közlekedési miniszter
30/2006. (VI. 1.) GKM
rendelete
az autógáz tartályok idõszakos ellenõrzésérõl
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának c) és
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

6. Cikk

1. §

Jelen Megállapodás a két ország jogi eljárásának befejezését jelzõ jegyzékváltás napján lép hatályba, és hároméves idõszakra marad érvényben, ezután további egyéves
periódusokkal automatikusan meghosszabbodik mindaddig, amíg a Szerzõdõ Felek egyike a megszüntetésére irányuló szándékáról három hónappal a lejárat elõtt a másikat
írásban nem értesíti.
Jelen Megállapodás bárminemû módosítása a Szerzõdõ
Felek hatályos törvényei által elõírt jogi folyamatokkal
összhangban eszközölhetõ.

A rendelet alkalmazási köre a gázüzemû közúti jármûvek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzemben tartó által tölthetõ autógáz tartály idõszakos ellenõrzésére terjed ki.

Kelt és aláírásra került Havannában, 2006. május 12-én,
két eredeti példányban, magyar, spanyol és angol nyelven,
mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás értelmezésébõl eredõ bármilyen vita esetén az angol szöveg az
irányadó.
A Magyar Köztársaság
Kormánya részérõl

A Kubai Köztársaság
Kormánya részérõl”

4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 6. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.
Budapest, 2005. december 6.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2. §
(1) Az idõszakos ellenõrzést az üzemben tartó köteles
kérni, de megbízása alapján kérheti az idõszakos ellenõrzés elõkészítésére alkalmas szervezet is, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki-biztonsági feladatkörében eljáró, területileg illetékes mûszaki-biztonsági felügyelõségeinél (a továbbiakban: Felügyelõség).
(2) Az autógáz tartályon idõszakos ellenõrzést kell végezni:
a) használati idejének meghosszabbításához
aa) cseppfolyós autógázra gyártott autógáz tartályoknál a gyártástól számított 10. év letelte elõtt,
ab) fémbõl sûrített földgázra gyártott autógáz tartályoknál a gyártástól számított minden 3. év letelte elõtt,
ac) kompozit bevonatú sûrített földgázt vagy egyéb
gázt tartalmazó autógáz tartályoknál a gyártó és a gyártott
típust jóváhagyó szervezet elõírásai szerinti idõközönként,
de legalább a gyártástól számított minden 3. év letelte
elõtt,
b) a jármû balesete esetén vagy más okból, ha az autógáz tartály használata veszélyessé válhatott.

3. §
(1) A Felügyelõség az idõszakos ellenõrzésrõl az 1. mellékletben meghatározott tanúsítványt állít ki, ha az autógáz
tartály biztonságosan üzemeltethetõ. A tanúsítvány érvényességi ideje:
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a) a 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetek közül a cseppfolyós autógáz tartályánál a gyártástól számított
15 év, sûrített földgáz vagy egyéb gáz tartályánál a következõ idõszakos ellenõrzés idõpontja,
b) a 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a
tanúsítványban meghatározott idõpont.

a) az idõszakos ellenõrzés idõpontja évszámának utolsó két számjegyét, hónapját,
b) az ellenõrzést végzõ felügyelõ bélyegzõjét,
c) az autógáz tartály használhatósági határideje évszámának utolsó két számjegyét, hónapját.

(2) Az autógáz tartályok használatának összes engedélyezett idõtartama (élettartama) nem lehet több
a) cseppfolyós autógáz tartálynál a gyártástól számított
15 év,
b) sûrített földgáz vagy egyéb gáz tartályánál a gyártó által elõírtnál, de legfeljebb a gyártástól számított 20 évnél.

6. §

4. §
(1) Az idõszakos ellenõrzést a Felügyelõség az általa
nyilvántartásba vett szervezeteknél végzi.
(2) A szervezetek nyilvántartásba vételének feltétele,
hogy azok rendelkezzenek:
a) a víznyomáspróba elvégzésére alkalmas berendezéssel,
b) a szerkezeti vizsgálat elvégzéséhez szükséges és arra
alkalmas eszközökkel, különös tekintettel a belsõ felületek
vizsgálatára,
c) az ellenõrzés elõkészítését, elvégzését és a szükséges utómunkálatokat tartalmazó vizsgálati utasítással,
d) kellõ számú és képzettségû segédszemélyzettel.

5. §
(1) Az idõszakos ellenõrzés során a gázmentesített, kitisztított tartályon a 2. mellékletben meghatározott külsõ és
belsõ szerkezeti vizsgálatot, szilárdsági nyomáspróbát kell
végezni.
(2) Az eredményes idõszakos ellenõrzés alapján az
autógáz tartály külön jogszabályban1 meghatározott adattáblájába maradandóan fel kell tüntetni egymás után:
1

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

A Felügyelõség az általa kiadott elveszett tanúsítványt a
jármû üzemeltetõjének kérelmére, az autógáz tartály azonosítása után pótolja.

7. §
E rendeletben meghatározott hatósági eljárásokért a
Felügyelõség külön jogszabályban2 meghatározott díjat
számít fel.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
9. §
A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

2
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes mûszaki biztonsági közigazgatási eljárásainak és igazgatási jellegû szolgáltatásainak díjáról
szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM rendelet.
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1. melléklet a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez
Ügyintézõ: ..........................
Ikt.sz.: .................................

TANÚSÍTVÁNY
autógáz tartályra

Gyártómû neve/jele: ..........................................................................................................................................................
Tartály kategóriája: ...........................................................................................................................................................
A töltõgáz neve: ................................................................................................................................................................
Gyártási sorszám: ..............................................................................................................................................................

Névleges ûrtartalom:

lit.

Próbanyomás:

bar

Névleges külsõ átmérõ:

mm

Töltetnyomás:

bar

Névleges hossz/magasság:

mm

Az eng. töltési fok:

80%

A ........................................... gyártási számú tartályt a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet alapján megvizsgáltam és biztonságtechnikai szempontból használatra alkalmasnak tartom.

A tartályba ........................................................................ keltezést ............................................ bélyegzõlenyomatot
és ....................................................................................... érvényességi idõpontot üttettem be.

Érvényes: ............ év ............................. hónapig

Kelt: ..............................................................................

P. H.

………………………………
Felügyelõ
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2. melléklet
a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez
Autógáz tartályok idõszakos
ellenõrzése

A gáztalanított, tisztított, szikrát okozó tevékenység
végzésére alkalmas állapotban lévõ autógáz tartályon a következõ ellenõrzéseket kell elvégezni:
1. Szemrevételezéssel ellenõrizni kell az autógáz tartály külsõ felületét és hegesztési varratait (ha vannak),
hogy nem sérültek-e, repedtek-e, valamint láthatóak-e horpadások, szúrt vagy éles bevágású hibák, kopások, az
autógáz tartály szilárdságát befolyásoló egyéb sérülések.
Az észlelt károsodások nem lehetnek nagyobbak a következõkben leírt mértéknél:
a) A horpadási felület nem lehet 10 cm2-nél nagyobb és
3 mm-nél mélyebb.
b) Helyi falvastagság csökkenésnél, éles bevágású sérülésnél az autógáz tartály ép falvastagsága a számított,
szilárdságilag szükséges értéknél nem lehet kisebb.
A horpadás nem eshet a hegesztési varratba hegesztett
autógáz tartályon. A kompozit bevonatú tartályoknál a
gyártó által elõírt ellenõrzési feltételeket kell figyelembe
venni.
A megengedettnél nagyobb károsodás, a számítottnál
kisebb falvastagság, a határértéken belüli egy helyen elõforduló kétféle hiba esetén az autógáz tartály tovább nem
használható.
2. Ellenõrizni kell az autógáz tartály belsõ felületét arra
alkalmas vizsgálóeszközzel, hogy megállapíthatók-e biztonságot veszélyeztetõ elváltozások (pl. rétegesség, repedés stb.), korrózió okozta helyi vagy általános falvastagságcsökkenés. Biztonságot veszélyeztetõ hiba megállapítása esetén selejtezni kell az autógáz tartályt.
3. Az autógáz tartály szilárdságát víznyomáspróbával
kell ellenõrizni. A víznyomáspróba +5 °C-nál kisebb hõmérsékletû vízzel nem végezhetõ. A nyomáspróba készülékhez történõ csatlakoztatás elõtt az autógáz tartályt folyadékkal fel kell tölteni olyan módon, hogy abban levegõ
ne maradhasson, és késõbb a nyomáspróba során se kerülhessen. A nyomáspróba során a nyomást egyenletesen kell
növelni úgy, hogy a nyomásnövekedés sebessége másodpercenként legfeljebb 5 bar legyen.
A próbanyomás értékét olyan hosszú ideig kell tartani,
amíg az autógáz tartály kellõen megvizsgálható. Az autógáz tartályt az adattáblán feltüntetett vizsgálati nyomáson
kell ellenõrizni.
Ha az autógáz tartály a próbanyomást nem tartja tömören, vagy maradandó alakváltozást szenved, nem használható tovább.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
31/2006. (VI. 1.) GKM
rendelete
a fegyverek, lövõkészülékek,
valamint ezek lõszereinek vizsgálatáról*
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
56. §-ának a) pontjában, továbbá a lõfegyverekrõl és
lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: tv.) 22. §-a (5) bekezdésének a) és b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, összhangban a fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: Korm. r.), valamint a lõterekrõl, a lõfegyverek, lõszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz
szükséges elméleti és jártassági követelményekrõl szóló
49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletben foglaltakkal – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem
el:

A rendelet alkalmazási köre
1. §
(1) A rendelet alkalmazási köre kiterjed a fegyverek, a
fegyverek fõdarabjai, valamint azok lõszerei, a hatástalanított fegyverek, továbbá a lövõkészülékek vizsgálatára.
(2) A rendelet alkalmazási köre nem terjed ki:
a) a tv. 1. § (2) bekezdésében felsorolt szervek fegyvereire és lõszereire, hatástalanított fegyvereire, valamint lõszereire,
b) a személyes használatra készített, vagy kereskedelmi forgalomba nem kerülõ, más országban vásárolt lõszerekre.

Értelmezõ rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. C.I.P.: az 1973. évi 19. tvr.-rel kihirdetett, a kézilõfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismerésérõl
Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött nemzetközi Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) végrehajtási utasításainak kidolgozására, felülvizsgálatára és ellenõrzésére
létrehozott Nemzetközi Állandó Bizottság francia nevének (Commission Internationale Permanente) rövidítése,
2. részes állam: azon országok, amelyek az Egyezménynek aláíró felei, vagy ahhoz csatlakoztak,
* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
66. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak
(telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).
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3. C.I.P. Állandó Iroda: a C.I.P. titkársága,
4. Choke: simacsövû fegyvereknél a csõ csõtorkolat felõli részének átmérõ-változása a hengeres furathoz képest,
5. csõvizsgáló (tormentáló) lõszer: a kereskedelmi lõszerrel méreteiben megegyezõ, de annál meghatározott
mértékben nagyobb gáznyomást és lövedék-energiát adó
lõszer,
6. elektromechanikus gáznyomás mérés: eljárás,
amelynél a fegyvercsõben keletkezõ gáznyomás lefutását
– benne a maximális gáznyomás értékét – egy piezokristály összenyomódásának hatására keletkezõ töltés erõsítése és feszültséggé alakítása után számítógép segítségével
állapítják meg,
7. fegyver fõdarab: fegyver fõdarabnak tekintendõk a
fegyverek csövei, váltócsövei, betétcsövei, váltódobjai,
zárszerkezetei és az ezeket egybefogó tokszerkezet,
8. fehérkész fegyver: olyan összeszerelt fegyver, amelyen már csak a felületkezelést, és/vagy a díszítést kell elvégezni,
9. gyártó: aki Magyarországon fegyvert, lõszert, illetve
lövõkészüléket készít,
10. használt fegyver: az a fegyver, amely az elsõ, forgalomba hozatal elõtti vizsgálaton már átesett,
11. huzagolás: a fegyver csövének olyan kialakítása,
amelyik a lövedéket hossztengelye körüli forgómozgásra
kényszeríti,
12. idõszakos vizsgálat: e rendeletben és külön jogszabályban1 meghatározott idõszakonként elvégzendõ biztonsági felülvizsgálat,
13. ismételt vizsgálat: az elsõ és az idõszakos vizsgálattól eltérõ okból végzett felülvizsgálat,
14. kaliber (ûrméret, öb): a fegyvercsõ belsõ átmérõjének névleges mérete,
15. kaliberjel: egy adott lõszerfajta C.I.P. által elfogadott megnevezése,
16. kartácslõszer: olyan lõszer, amelynek lövedéke
legfeljebb 2 mm átmérõjû szemcséket tartalmaz,
17. kröseres gáznyomás mérés: eljárás, melynél a fegyvercsõben keletkezõ maximális gáznyomás értékét egy
adott összetételû és méretû rézhenger összenyomódásából
határozzák meg,
18. legkisebb csomagolási egység: az a legkisebb csomagoló eszköz, amelyben a különféle lõszereket forgalomba hozzák,
19. lõszer: lõszer körébe tartozik még a kereskedelmi
forgalomba kerülõ újratöltött lõszer,
20. lövõkészülék: az ipari (pl. szegbelövés, csõkivágás,
kábelrögzítés) vagy mûszaki célokra, állatok elkábítására
vagy lelövésére szolgáló, lõporgáz energiájával mûködtetett hordozható készülékek összefoglaló neve,
21. poligoncsõ: csavarodó, sokszögû furatprofillal rendelkezõ csõ, amelyik a lövedéket – a huzagoláshoz hasonlóan – forgó mozgásra kényszeríti,
1
A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet.
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22. sima csõ: olyan fegyvercsõ, amely hosszának legalább 2/3 részében kör keresztmetszetû,
23. szinonim elnevezések: az egyes kaliberjelek szabványostól eltérõ olyan megnevezése, amelyet a C.I.P. elismer,
24. torkolati energia: az a mozgási energia, amellyel a
lövedék a csõ torkolatán kilépéskor rendelkezik,
25. tétel: az a sorozatban gyártott lõszer mennyiség,
amelyet ugyanazon lõszergyártó töltött (szerelt), és amelyben a lõportípus, a lövedékfajta, a lövedék tömege, továbbá a csappantyú vagy a gyúelegy fajtája azonos,
26. új fegyver: az a fegyver, amelyik közvetlenül a
gyártást követõen, forgalomba hozatal elõtt kerül vizsgálatra; a vizsgálat szempontjából új fegyver az is, amelyen
nincs elismert próbajel,
27. újratöltött lõszer: mûködtetett lõszer hüvelyének
felhasználásával készített lõszer,
28. zárolási hézag: a töltényûrbe helyezett maximális
méretû, teljesen elõretolt töltény fenéksíkja és a tûzfal síkja közötti távolság.

Általános rendelkezések
3. §
(1) A fegyvert, fegyver fõdarabjait és lövõkészüléket, illetve a lõszert, töltényt forgalomba hozatal elõtt vizsgálatra be kell mutatni.
(2) A bemutatás kötelezettsége terheli:
a) a Magyar Köztársaság területén történõ gyártás esetén a gyártót,
b) lõszerek kereskedelmi célú újratöltése esetén a szerelést végzõt,
c) más államból a Magyar Köztársaság területére történõ behozatal esetén – ha a terméken nem található elismert
próbajel – a magyar forgalomba hozót,
d) a kereskedelmi forgalmon kívül beszerzett fegyverek esetén az engedéllyel rendelkezõ használót.

4. §
Nem kell vizsgálatra bemutatni a más államból behozott
fegyvert és lõszert abban az esetben, ha
a) az egy részes államból származik és az illetõ ország
elismert próbajelével van ellátva;
b) az nem részes államból származik, de azt egy részes
állam vizsgáló állomása bevizsgálta, és az illetõ ország elismert próbajelével látta el.

5. §
(1) A vizsgálat célja, hogy a fegyver, fegyver fõdarabjai
és lövõkészülék, illetve a lõszer mûködése megfelel-e
e rendelet elõírásainak.
(2) A vizsgálat történhet e rendelet szerinti egyedi és típusjóváhagyó vizsgálattal.
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6. §

(1) A vizsgálat végzésére kijelölt nemzeti vizsgáló állomás a Polgári Kézilõfegyver- és Lõszervizsgáló Korlátolt
Felelõsségû Társaság (a továbbiakban: Vizsgáló).
(2) Amennyiben a fegyver, fegyver fõdarabjai és lövõkészülék, illetve lõszer, töltény a vizsgálaton megfelel, a
Vizsgáló a fegyveren, a fegyver fõdarabjain és lövõkészüléken, illetve lõszer, töltény legkisebb csomagolási egységén próbajelet vagy próbabélyeget helyez el, és megfelelõnek minõsített értékelésû tanúsítást ad ki.

7. §
(1) Már használatban lévõ fegyvert a Korm. r. 38. §-a
(1) bekezdésének gb) pontja alapján a tanúsítványban
megadott érvényességi határidõ lejártakor, de legalább
10 évenként újbóli vizsgálatra kell bemutatni. A lövõkészüléket kétévenként kell újbóli vizsgálatra bemutatni
(a továbbiakban együtt: idõszakos vizsgálat).
(2) A fegyvert, valamint a lövõkészüléket a javítást, fõdarabcserét, valamint a teherviselõ elemén, az elsülõ- és a
biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy helyreállítást követõen vizsgálatra kell bemutatni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a bemutatási kötelezettség az engedéllyel rendelkezõ használót, a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a javítást végzõt terheli.
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d) lõpróba alatti és utáni vizsgálat: azon meg nem engedhetõ hibák feltárása, amelyek a lõpróba során vagy annak hatására keletkezhettek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatok részletes elõírásait hátultöltõ fegyverekre a 2., 3. és 4. melléklet,
elöltöltõ fegyverekre az 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(3) A fegyvert a vizsgálatra összeszerelt állapotban, vékonyan beolajozva, a váltó és tartalékcsövekkel, valamint
zárszerkezetekkel együtt kell bemutatni.
(4) Eddig nem gyártott kaliberjelû vagy konstrukciójú új
fegyver, lövõkészülék vizsgálatához a bemutatásra kötelezettnek minden, az azonosításhoz és méréshez szükséges dokumentációt a Vizsgáló rendelkezésére kell bocsátania.

10. §
(1) Már használatban lévõ fegyvert új fegyverként kell
vizsgálni, ha
a) azon nincs elismert próbajel;
b) a fegyver csövén vagy a szerkezetén olyan eltérések
észlelhetõk, amelyek kétségessé teszik a biztonságos használatot;
c) a fokozott igénybevételnek kitett alkatrészek valamelyikét kicserélték, vagy méreteit megváltoztatták.
(2) Ismételt vizsgálatnak kell a fegyvert alávetni akkor,
ha azt
a) a fegyver tulajdonosa kéri,
b) az illetékes rendõrhatóság kezdeményezi.

8. §
Szemlére kell bemutatni azt a fegyvert, amelyen a Magyar Köztársaság által elismert külföldi próbajelek
(a továbbiakban: elismert próbajel) található, de a vizsgálatról nem rendelkezik tanúsítvánnyal. Az elismert próbajeleket az 1. melléklet tartalmazza.

Egyedi vizsgálat

11. §
A 7. §-ban elõírt idõszakos vizsgálatok esetében a 9. §
a) pont szerinti vizsgálatokat mindenkor el kell végezni. A
9. § b) vagy c) és d) pontja szerinti vizsgálatokat csak akkor
kell végrehajtani, ha a 9. § a) pont szerinti vizsgálatok eredményei alapján kétségesnek ítélhetõ a fegyver biztonságos
mûködése. A vizsgálati elõírásokat a 8. melléklet tartalmazza.

9. §

12. §

(1) Az új fegyvert, a fegyver fõdarabjait és a lövõkészüléket a következõ vizsgálatoknak kell alávetni:
a) lõpróba elõtti vizsgálat: az elõírt megkülönböztetõ
jelzések megléte, szemrevételezés, az elõírt méretek vizsgálata, a mûködési biztonság vizsgálata (lövés nélkül),
b) szilárdsági vizsgálat a Vizsgáló által biztosított csõvizsgáló lõszerrel végrehajtott lõpróbával, egyes esetekben a mûködési biztonság vizsgálata kereskedelmi lõszerek kilövésével, egyedi gyártású lõszerhez, illetve C.I.P.
által nem regisztrált lõszerhez készített fegyver esetén a
megrendelõ által biztosított lõszerrel,
c) meghatározott fegyverfajtáknál a lövedék csõtorkolati
sebességének mérése a mozgási energia meghatározásához,

Nem kell újabb próbajellel ellátni a fegyvert a második
és az azt követõ idõszakos vizsgálatok után, de a vizsgálat
évének utolsó két számjegyét jelölni kell.

13. §
A megfelelõnek minõsített értékelésû fegyver, fegyver
fõdarabjai és lövõkészülék tanúsítványa tartalmazza a
vizsgált eszköz
a) leírását,
b) kategóriáját,
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c) kaliberjelét,
d) gyártási számát,
e) gyártó országát,
f) gyártóját,
g) típusát,
h) érvényességének lejártát.

14. §
A fegyver állapotának figyelembevételével a Vizsgáló
a tanúsítvány érvényességére az e rendeletben és a
Korm. r.-ben elõírt idõtartamnál (10 év) rövidebb idõt is
meghatározhat, ennek okát indokolnia kell.
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(4) A simacsövû fegyver fokozott vizsgálatának próbajele:
4. számú próbajel

Ezzel a próbajellel kell ellátni azt a simacsövû fegyvert,
amelyet az adott kaliberjelre általánosan megengedett legnagyobb gáznyomást meghaladó, növelt gáznyomású lõszerek használatára való alkalmasságra vizsgáltak.
(5) A simacsövû fegyver acélsörétes vizsgálatának próbajele:
5. számú próbajel

Magyar fegyvervizsgálati próbajelek

(1) A fegyver fõdarabok elõzetes (nem kötelezõ) vizsgálatának próbajele:

Acélsörétes lõszerrel vizsgált simacsövû fegyvert ezzel
a jelöléssel kell ellátni. Az acélsörétes lõszerrel való vizsgálat szükségességének feltételeit és elõírásait a rendelet
3. melléklete tartalmazza.

1. számú próbajel

(6) A festéklövõ fegyverek vizsgálatának próbajele:

15. §

6. számú próbajel

Ezzel a próbajellel kell ellátni a nem készre szerelt állapotban vizsgáló lõpróbának alávetett fõdarabokat.
(2) A gyérfüstû „nitro” lõporral végrehajtott végleges
(kötelezõ) vizsgálat próbajele:
2. számú próbajel

Ezzel a próbajellel kell ellátni minden olyan egyedileg
vizsgált fegyvert, amely megfelel a Kormányrendelet festéklövõ fegyver meghatározásának. Ez a próbajel csak belföldi minõsítésre szolgál.
(7) A 7,5 joule alatti torkolati energiával rendelkezõ
fegyverek vizsgálatának próbajele:
7. számú próbajel

Ezzel a próbajellel kell ellátni minden készre gyártott
állapotban vizsgált fegyver fokozott igénybevételnek kitett fõdarabjait, ha azok a vizsgálaton megfeleltek.
(3) A feketelõporral végrehajtott végleges (kötelezõ)
vizsgálat próbajele:
3. számú próbajel

Ezzel a próbajellel kell ellátni minden készre gyártott
állapotban vizsgált fegyver fokozott igénybevételnek kitett fõdarabjait, ha azok a vizsgálaton megfeleltek.

Ezzel a próbajellel kell ellátni minden olyan egyedileg vizsgált fegyvert, amelynek torkolati energiája nem haladja meg a
7,5 joule-t. Ez a próbajel csak belföldi minõsítésre szolgál.
(8) Az idõszakos vagy ismételt vizsgálat próbajele:
8. számú próbajel

Ezzel a próbajellel kell ellátni a fegyvert az elsõ alkalommal végrehajtott eredményes idõszakos vagy ismételt
vizsgálat igazolására.
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(9) A próbajelek elhelyezését a 9. melléklet tartalmazza.
A próbajel mellé a vizsgálat évének két utolsó számjegyét
is el kell helyezni.
(10) Hamisított próbajel észlelése vagy annak alapos
gyanúja esetén a Vizsgáló köteles haladéktalanul értesíteni
az illetékes rendõrhatóságot.

16. §
(1) Amennyiben a fegyver a vizsgálaton nem felel meg
e rendelet elõírásainak, a próbajel elhelyezését a Vizsgáló
megtagadja.
(2) Ha a vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a fegyver használata veszélyes és a feltárt hiba nem szüntethetõ
meg javítással, de a fegyveren elfogadott próbajel van, azt
a nem javítható szerkezeti elemen a próbajel „X” alakban
történõ átütésével érvényteleníteni kell. Történelmileg értékes muzeális fegyverek vagy próbajelek esetén az „X”
jel a próbajel mellé üthetõ be.

Egyes fegyverek és lövõkészülékek típusjóváhagyó
vizsgálata
17. §
(1) Egyedi vizsgálat helyett típusjóváhagyó vizsgálattal
minõsíthetõ az a (2) bekezdésben felsorolt, sorozatban
gyártott fegyver és lövõkészülék, amelynek szerkezete
minden kétséget kizáróan alkalmas a lövés elviselésére,
amennyiben a Vizsgáló elõzetes ellenõrzése alapján megállapítható, hogy:
a) a gyártó az adott típusból sorozatgyártásra felkészült,
b) az elõirányzott technológia alkalmas a gyártmányrajz szerinti termék egyenletes minõségben történõ gyártására,
c) rendelkezésre állnak a késztermék átvételi vizsgálataihoz szükséges ellenõrzõ- és mérõeszközök,
d) a gyártó rendelkezik a termék lõpróbáihoz szükséges
lõtérrel, mérõeszközökkel és ezek kezeléséhez megfelelõ
szakemberrel.
(2) Típusjóváhagyó vizsgálatra kerülhet az a
a) fegyver,
aa) amelyben a töltényûr átmérõje legfeljebb
5 mm, hossza legfeljebb 15 mm,
ab) amelyben a töltényûr átmérõje legfeljebb
6 mm, de csõtorkolati energiája a 7,5 joule-t
nem haladja meg, tölténye lõportöltetet nem
tartalmaz, a kilövéshez szükséges energiát a
gyúelegy szolgáltatja,
ac) amely csak egyetlen lõszer kilövésére alkalmas
egyszer használható szerkezet;
b) lövõkészülék, amelyben a lövedéket vagy más mechanikus alkatrészt a lõportöltet gáznyomása hozza mozgásba;
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c) riasztó-, jelzõ-, indító- és gázfegyver, amely legfeljebb 6 mm átmérõjû töltényûrrel rendelkezik és hüvelytölténnyel mûködik (nincs szilárd lövedéke), hanghatást ad,
vagy szemre és légutakra ingerlõ hatást fejt ki;
d) légfegyver – beleértve a sûrített gázzal üzemelõt is –,
amely lövedékének torkolati energiája legfeljebb 7,5 joule;
e) kartácslõszert lövõ rövidcsövû fegyver.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben felsoroltak bármelyikét nem sorozatban gyártják, úgy azokat a 16. melléklet
szerinti egyedi vizsgálattal kell minõsíteni.

18. §
(1) Típusjóváhagyó vizsgálathoz a következõ dokumentumokat kell a Vizsgáló rendelkezésére bocsátani:
a) összeállítási rajz,
b) darabjegyzék,
c) a fokozott igénybevételnek kitett elemek alkatrészrajza,
d) a gyártástechnológia vázlatos leírása,
e) a minõségbiztosítási rendszer vonatkozó részei.
(2) A vizsgálatokat 5 darabon kell végrehajtani a következõk szerint:
a) a típusmegjelölés és a megkülönböztetõ jelzések
meglétének vizsgálata,
b) az elõírt méretek vizsgálata,
c) az alkalmazott szerkezeti anyagok szilárdságának
vizsgálata csõvizsgáló lõszerrel (lövõkészülékeknél megengedett a vizsgálatot az eszközhöz felhasználható legerõsebb tölténnyel végrehajtani),
d) a mûködési biztonság vizsgálata,
e) a lövedék torkolati energiájának meghatározása (ha
ennek határértéke van elõírva),
f) az adott fegyver- vagy lövõkészülék fajtára elõírt különleges vizsgálatok elvégzése és értékelése.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatokat a
10., 11., 12., 13. és 14. melléklet tartalmazza.
(4) A 17. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti légfegyvereket a 18. § (2) bekezdésének c) pontja szerint nem kell
vizsgálni.
(5) A típusjóváhagyásra bemutatott darabok közül egy
mintát – késõbbi összehasonlítás céljából – megõrzésre át
kell adni a Vizsgálónak.

19. §
A típusjóváhagyó vizsgálat eredményességét igazoló
tanúsítvány a következõket tartalmazza:
a) a kérelmezõ neve és székhelye, továbbá képviselõjének neve és címe,
b) a lõfegyver, légfegyver vagy lövõkészülék fajtája és
a típus megjelölése,
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c) a vizsgált minta lényeges jellemzõi (a szerkezet leírása, a mûködés elve, a lõpróba elõtti vizsgálat megállapításai, a mûködési és a ballisztikai lõpróba eredményei),
d) a jóváhagyás számát tartalmazó típusjóváhagyó próbajel,
e) a tanúsítvány érvényessége idõ- vagy darabszám korlátozással.

5455
22. §

Amennyiben a 17. § (2) bekezdésében felsorolt fegyverek vagy lövõkészülékek más államból kerülnek behozatalra, és nincs rajtuk elismert próbajel, azokat a forgalmazó
köteles típusjóváhagyó ellenõrzõ vizsgálatra bemutatni a
Vizsgálónak.

20. §
23. §
(1) A sorozatban gyártott típusokra kiadott tanúsítvány
egy évig vagy meghatározott darabszámra érvényes. Az engedély többször is meghosszabbítható, ha a gyártó a Vizsgálóval újabb 5 mintadarabot megvizsgáltat a 18. §-ban foglaltak szerint. Az újbóli vizsgálat elõírásait a 15. melléklet tartalmazza.

(1) A típusjóváhagyó ellenõrzõ vizsgálatnál a Vizsgáló elvégzi a 18. § (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat,
majd kiállítja a 19. § szerinti tanúsítványt, vagy megtagadja azt.

(2) Ha a gyártó a sorozatgyártásban a fegyver mûködését megváltoztató módosítást hajt végre, új típusjóváhagyó
vizsgálatot kell kérnie.

(2) A Vizsgáló ellenõrizheti, hogy a forgalmazónál található, típusellenõrzési szakvéleménnyel rendelkezõ
fegyverek vagy lövõkészülékek paraméterei megfelelnek-e a szakvéleményben rögzítetteknek.

21. §

24. §

(1) A gyártónak a tanúsítvánnyal rendelkezõ típushoz
tartozó minden terméken (fegyveren, lövõkészüléken
stb.), annak valamelyik fõdarabján, jól látható és tartós
módon a következõket kell feltüntetni:
a) a gyártó nevét vagy márkajelét,
b) a típus megjelölését,
c) a kaliberjelet,
d) a gyártási számot,
e) a típusjóváhagyó próbajelet.
(2) A típusjóváhagyó vizsgálat próbajele, amely a kipontozott helyen a jóváhagyás számát is tartalmazza, a következõ:
a) fegyverekre, betétcsövekre és lövõkészülékekre:

A Vizsgáló a típusjóváhagyó tanúsítványt visszavonja,
ha
a) az ismételt vizsgálaton a termékek már nem felelnek
meg e rendelet elõírásainak,
b) a legyártott termékek eltérnek a típusjóváhagyó tanúsítványban feltüntetett jellemzõktõl.

25. §
A Vizsgáló a típusjóváhagyó tanúsítvány kiadásáról, illetve a típusjóváhagyó tanúsítvány visszavonásáról tájékoztatja a C.I.P. Állandó Irodát.

9. számú próbajel
26. §

Ezzel a próbajellel kell ellátni a 17. § (2) bekezdésének
a), b) és c) pontjában felsorolt fegyvereket és lövõkészülékeket.
b) riasztó- és légfegyverekre:

Amennyiben a Vizsgálóhoz olyan bejelentés érkezik,
amelynek alapján feltételezhetõ, hogy egy részes államból
származó, a Magyar Köztársaságban forgalomba került
fegyver nem felel meg e rendelet elõírásainak, arról a Vizsgáló értesíti az illetékes rendõrhatóságot és a C.I.P. Állandó Irodát.

10. számú próbajel
Fegyverek szemléje
27. §
Ezzel a próbajellel kell ellátni a 17. § (2) bekezdésének
d) és e) pontjában felsorolt fegyvereket.

(1) Szemlézni kell azon fegyvereket, amelyeket elismert
egyedi vagy típusvizsgálati próbajellel elláttak, de tanúsít-
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vánnyal nem rendelkeznek. A tanúsítvány kiállításához a
Vizsgáló
a) a bemutatott fegyvert szemrevételezéssel megvizsgálja,
b) ellenõrzi azon az elfogadott próbajelek meglétét,
c) meggyõzõdik arról, hogy a gáz- és riasztófegyveren
nem hajtottak végre olyan változtatást, amivel jellegének
megváltoztatásával lõfegyverré lehet átalakítani.
(2) Megfelelés esetén a Vizsgáló kiállítja a 13. § szerinti
tanúsítványt.

Hatástalanított fegyver vizsgálata
28. §
(1) A fegyver fõdarabjait a hatástalanítási mûveletek elvégzése után, de a végleges rögzítések elõtt vizsgálatra be
kell mutatni. Ha a hatástalanított fõdarabokon a hatástalanítást végzõ azonosító jele fel van tüntetve, és a fõdarabokon elvégzett hatástalanítási mûveletek megfelelõek, a
Vizsgáló a hatástalanítás próbajelét a fõdarabokra elhelyezi. Ha a fõdarabokon elvégzett hatástalanítási mûveletek
megfelelõek, akkor a Vizsgáló a hatástalanítás próbajelét a
fõdarabokra elhelyezi. A végleges rögzítések elvégzése
után a fegyvert ismét be kell mutatni vizsgálatra.
(2) Amennyiben a fegyver minden hatástalanítási elõírásnak megfelel, a Vizsgáló kiadja a hatástalanítást igazoló tanúsítványt.
(3) A hatástalanítás próbajele:
11. számú próbajel
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31. §

Egy tétel megengedett legnagyobb darabszáma:
a) központi gyújtású lõszerekbõl 500 000 db,
b) peremgyújtású lõszerekbõl 1 500 000 db.

32. §
A lõszer megnevezését a 17. mellékletben meghatározott kaliberjellel kell megadni. Kivételesen megengedhetõ
a C.I.P. által elfogadott szinonim elnevezések valamelyikének használata is (23. melléklet). A Magyar Köztársaságban elfogadott kaliberjelek felsorolását, az egyes kaliberjeleknek megfelelõ lõszerek, töltények méreteit és
megengedett gáznyomás értékeit, illetve a fegyverek töltényûrjének elõírt méreteit a 17. melléklet, a fekete lõporral mûködõ fegyverek kaliberjelzését, lõportöltetének és
lövedéktömegének adatait a 21. melléklet tartalmazza.

33. §
A gyártott tételek vizsgálata a következõk szerint történik:
a) mintavétel;
b) a legkisebb csomagolási egység vizsgálata;
c) a lõszerek szemrevételezése;
d) a méretek vizsgálata;
e) a csappantyú érzékenységének vizsgálata;
f) a gáznyomás vagy a torkolati energia vizsgálata (attól
függõen, hogy melyik az elõírt érték);
g) a mûködési biztonság vizsgálata;
h) a sebesség mérése és a mozgásmennyiség kiszámítása (csak acélsörétes lõszereknél).

34. §
Színházi fegyverek vizsgálata
29. §
A színházi fegyvereket a gáz- és riasztófegyverekhez
hasonló vizsgálatnak kell alávetni.

Kereskedelmi lõszerek vizsgálata
30. §
Kereskedelmi lõszerek vizsgálatát a gyártott mennyiségbõl kivett mintán (próba) hajthatják végre. A vizsgálatok vagy azok egy részének végzésére a gyártó is felhatalmazható, ha ehhez megfelelõ, a 38. §-ban meghatározott
feltételekkel rendelkezik és a Vizsgáló ellenõrzéssel errõl
meggyõzõdött.

(1) Minden lõszertételbõl a 18. mellékletben elõírt mintamennyiséget kell kivenni, a 18. mellékletben felsorolt
vizsgálatok végrehajtásához.
(2) A legkisebb csomagolási egységen a következõ
megkülönböztetõ jelzések meglétét kell vizsgálni:
a) a gyártó neve, jelzése vagy márkajele;
b) a lõszer megnevezése, kaliberjele;
c) a lövedéktípus jelölése;
d) a lövedéktömeg feltüntetése;
e) a gyártott tétel (sorozat) sorszáma;
f) a kereskedelmi célra újratöltött lõszereknél az újratöltésre utaló felirat;
g) a normál lõszerre megadott maximális értéknél nagyobb gáznyomást adó nagyteljesítményû sörétes lõszerek
esetében erre utaló figyelmeztetés;
h) acélsörétes lõszernél annak jelzése, ha a sörétek átmérõje meghaladja a 3. melléklet 2. b) pontjában megadott
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értékeket, egy arra utaló felirattal, hogy csak acélsörétre is
vizsgált fegyverbõl szabad mûködtetni;
i) szilárd lövedéket nem tartalmazó tölténynél a kilõtt
anyag jelölése;
j) a lõszer tûzveszélyességi osztálya.

ködtethetõ az új lõszerhez tervezett – kisebb gáznyomást
elviselõ – fegyverbõl.

(3) A legkisebb csomagolási egységek felbontásakor a
Vizsgálónak vizsgálni kell, hogy azokban csak a jelöléseknek megfelelõ lõszerek vannak, keveredés nem fordul elõ.

(1) A típusvizsgálatot a Vizsgáló képviselõjének jelenlétében kell lefolytatni, annak eredményeit a Vizsgáló minõsíti.

Egy adott kaliberjelû lõszer típusvizsgálata,
próbajel használata
35. §
(1) Adott kaliberjelû lõszer típusvizsgálatát a gyártás vizsgálatával azonos módon, kétszeres mintamennyiség vizsgálatával kell végrehajtani. Típusvizsgálatra egy lõszerfajta sorozatgyártásának megkezdése elõtt kerülhet sor.
(2) A típusvizsgálatra legkevesebb 3000 darabot lehet
felajánlani, amelyet a késõbbi sorozatgyártás feltételei között gyártottak.

36. §
Típusvizsgálatkor a kereskedelmi lõszerekre elõírt
összes vizsgálatot el kell végezni a következõ eltérésekkel:
a) a csomagolás és az azon elõírt jelzések készülhetnek
ideiglenes eljárással;
b) a méretvizsgálat során a 19. melléklet táblázataiban,
az adott kaliberjelû lõszerre megadott összes hossz- és átmérõméretet és a tölthetõséget vizsgálni kell, ezek nem
léphetik túl a megadott értékeket.

37. §
(1) Új kaliberjelû lõszer kifejlesztése esetén, amelyik
még nem szerepel a C.I.P., illetve a 17. melléklet táblázataiban, a típusvizsgálatot a gyártó által megadott adatok
figyelembevételével kell elvégezni.
(2) Nem szabad olyan új lõszer gyártásának hatósági engedélyezéséhez szakvéleményt adni, melyrõl a típusvizsgálat során megállapítják, hogy
a) mûködtethetõ olyan fegyver töltényûrjébõl, mely a
mérettáblázatban megtalálható más kaliberjelû lõszer kilövésére való, és méretei azonosak vagy hasonlóak, de megengedett gáznyomása kisebb mint az új vizsgált lõszeré,
b) az új lõszernek kisebb a megengedett legnagyobb
gáznyomása a mérettáblázatban megtalálható azonos vagy
hasonló méretû lõszerénél, de a már meglévõ lõszer mû-

38. §

(2) A típusvizsgálat során a Vizsgáló az eddig meghatározottakon túl a következõket vizsgálja:
a) rendelkezésre állnak-e a lõszerek méretvizsgálatához szükséges hitelesített mérõeszközök;
b) a ballisztikai mérõcsövek méretei megfelelnek-e a
19. mellékletben megadott méreteknek és tûréseknek;
c) a ballisztikai vizsgálatokhoz szükséges eszközök
rendelkezésre állnak-e, ezek utolsó hitelesítése mikor, milyen módon történt;
d) rendelkezésre állnak-e a biztonságos mûködés vizsgálatához szükséges fegyverek;
e) a gyártó berendezései biztosítják-e az egyenletes minõségben történõ gyártást;
f) a mérõmûszerek használatához megfelelõen képzett
szakemberekkel rendelkeznek.
(3) Több kaliberjelû lõszer egyidejû vagy egy éven belüli típusvizsgálata esetén csak az a), b) és d) pontban leírtakat kell minden kaliberre vizsgálni.

39. §
(1) Egy lõszertípus (egy adott kaliberjelû lõszer) gyártásának hatósági engedélyezéséhez szükséges szakvéleményben a Vizsgáló azt igazolja, hogy a gyártó az adott
kaliberjelû lõszer gyártására felkészült, a vizsgálatok elvégzéséhez rendelkezik a szükséges mérõeszközökkel,
ballisztikai vizsgáló berendezésekkel és megfelelõen képzett személyzettel.
(2) A gyártónak minden gyártani kívánt lõszertípusra
vonatkozóan rendelkeznie kell a Vizsgáló szakvéleményével.
(3) A lõszertípus gyártásának hatósági engedélyezéséhez szükséges szakvélemény birtokában a gyártó a sorozatgyártás során a lõszervizsgálat próbajelét a lõszerek
legkisebb csomagolási egységén köteles feltüntetni.
A lõszervizsgálat próbajele:
12. számú próbajel

(4) Nem tüntetheti fel a lõszervizsgálat próbajelét az a
gyártó, amelyiknél a 18. melléklet II/16. pontjában felsorolt feltételek csak részben állnak rendelkezésre.
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(3) Másik országból származó lõszerek esetén a megállapított hibáról a Vizsgáló tájékoztatja a C.I.P. Állandó
Irodát, valamint azon ország nemzeti vizsgáló szervezetét,
amelyiknek a próbabélyegével a hibás tételt ellátták. A lõszereknek a felhasználóra vagy annak környezetére való
veszélyessége esetén a Vizsgáló értesíti az illetékes rendõrhatóságot is.

i) a csõvizsgáló lõszereken a kereskedelmi lõszereknél
megengedett rövid hosszirányú repedések nem fordulhatnak elõ,
j) a csõvizsgáló lõszerek gáznyomását a 19. mellékletben leírtaknak megfelelõen kell vizsgálni; statisztikai
valószínûséggel a várható legkisebb nyomás értékét is ki
kell számítani, aminek meg kell haladnia az azonos kaliberjelû kereskedelmi lõszerek várható legnagyobb gáznyomását; huzagolt csövû fegyverek lõszereinél a csõtorkolati energia értéke haladja meg a megengedett legkisebb
értéket; az eredményeket a 19. mellékletben leírtak szerint
kell értékelni,
k) a csõvizsgáló lõszerek gáznyomását – a peremgyújtású töltények kivételével – elektromechanikus eljárással
kell mérni,
l) a fekete lõporral mûködõ fegyverek kaliberjelzését,
lõportöltetének és lövedéktömegének adatait a 21. melléklet tartalmazza,
m) a 21. mellékletben nem szereplõ kaliberjelzéssel
ellátott, fekete lõporral mûködõ fegyverek esetében a
gyártó által megadott töltet értéket kell figyelembe venni, és ez alapján a Vizsgáló határozza meg a csõvizsgáló
töltetet.

Csõvizsgáló lõszerek vizsgálata

Felülvizsgálat

42. §

43. §

Csõvizsgáló lõszerek a 9. § b) pontja és a 18. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti fegyvervizsgálatok végrehajtásához szükségesek. Vizsgálatukat a 32–34. §-ban leírtak szerint kell végrehajtani a következõ eltérésekkel:
a) egy gyártási tétel darabszáma 3000 darabnál kevesebb is lehet,
b) a mintavétel mennyisége gáznyomás vizsgálathoz
10 db,
c) szemrevételezéssel és méretvizsgálattal a tétel
100%-át kell vizsgálni,
d) a mûködési biztonságot kereskedelmi fegyverekkel
is vizsgálni kell,
e) a legkisebb csomagolási egységen az elõírt jelzéseken kívül legyen a csõvizsgáló lõszerre utaló egyértelmû
jelzés (felirat),
f) a csomagolás legyen eltérõ az azonos kaliberjelû kereskedelmi lõszerétõl,
g) a csomagoláson fel kell tüntetni a kaliberjelhez elõírt
vizsgálati nyomást, valamint sörétes lõszerek esetén azt is,
ha csak az elsõ vagy a második mérõhely vizsgálatára
való, a sörétes csõvizsgáló lõszerek feleljenek meg a
22. melléklet elõírásainak,
h) a lõszereken az elõírt jelzések mellett legyen feltûnõ
megkülönböztetõ jel; sörétes lõszereken, a hüvelytesten is
fel kell tüntetni a vizsgálati nyomást,

(1) A vizsgálatok elvégzésére és a próbajel használatára
feljogosított gyártónál a Vizsgáló évenként ellenõrzi, hogy
az a feljogosító szakvélemény(ek)ben foglaltaknak továbbra is megfelel-e. A Vizsgáló szúrópróbaszerû ellenõrzést is végezhet.

40. §
A Vizsgáló a próbajel használatra történõ feljogosításról a gyártó és a kaliberjel(ek) megnevezésével tájékoztatja a C.I.P. Állandó Irodát.

41. §
(1) Ha a Vizsgáló meggyõzõdik arról, hogy a gyártó által próbajellel ellátott valamelyik lõszersorozat nem felel
meg az e rendelet elõírásainak, az illetékes rendõrhatóság
egyidejû értesítése mellett felszólítja a gyártót a sorozat
kereskedelmi forgalomból való kivonására.
(2) Súlyos vagy ismételt hibák elõfordulása esetén a
Vizsgáló a próbajel használatát a gyártótól visszavonhatja.

(2) A felülvizsgálat részei:
a) a mérõrendszerek, a ballisztikai csövek és a mérõmûszerek, illetve azok utolsó hitelesítésének vizsgálata;
b) az utolsó felülvizsgálat óta gyártott sorozatok vizsgálati jegyzõkönyveibõl szúrópróbaszerûen kiválasztott
dokumentáció vizsgálata;
c) egy vagy néhány sorozat vizsgálatának megismétlése a Vizsgáló képviselõjének jelenlétében; az ismételt
vizsgálatnál megengedett a gáznyomást csak 10 lövéssel
vizsgálni.
(3) Amennyiben a Vizsgáló a (2) bekezdés b) pontja
szerinti vizsgálatkor olyan sorozatot talál, amelynek mérési eredményei közel vannak a megengedett határértékhez,
a sorozat vizsgálatait megismétli.
(4) A felülvizsgálatról a Vizsgáló jegyzõkönyvet készít,
mely az elvégzett vizsgálat tételes ismertetésén kívül felsorolja a tapasztalt hiányosságokat és határidõt ad azok
megszüntetésére.
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(5) Súlyos hiányosságok észlelése esetén a Vizsgáló az
illetékes rendõrhatóságnál kezdeményezheti a próbajel
használatra való feljogosítás, engedély átmeneti, a hibák
elhárításáig történõ felfüggesztését vagy visszahívását.

5459
47. §

Lõszergyártási
kérelemhez
szakvéleményt
35–38. §-nak megfelelõen kell kiadni.

a

Szakvélemény gyártási kérelemhez
44. §
A fegyver vagy lõszer gyártási kérelemnek tartalmaznia
kell a Vizsgáló által készített, a Korm. r. 3. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott szakvéleményét.

45. §
(1) Olyan fegyverek gyártására vonatkozó kérelem esetén, amelyekbe a próbajel beütése csak egyedi vizsgálattal
történhet, a kérelmezõnek a következõket kell a Vizsgáló
rendelkezésére bocsátania:
a) mintapéldány minden gyártani kívánt fegyvertípusból,
b) azon alkatrészek, részegységek felsorolása – amennyiben ilyeneket beépítettek a fegyverbe –, amelyeket másik
gyártótól szereztek be, és azokat már más fegyvernél bevizsgálták és ellátták próbajellel,
c) a saját gyártásban készülõ teherviselõ alkatrészek,
részelemek gyártmányrajza, a gyártáshoz használt anyagféleségek felsorolásával,
d) összeállítási rajz,
e) összeszerelési technológia,
f) a gyártó berendezések helyszíni bemutatása a gyártó
telephelyén annak igazolására, hogy képesek a 17. mellékletben elõírt méreteket betartani,
g) a kész fegyver méretellenõrzéséhez rendelkezésre
álló mérõeszközök,
h) lõtér a fegyverek kipróbálásához,
i) megfelelõ képzettségû szakemberek a fegyver ballisztikai vizsgálataihoz,
j) a fegyverhez használható lõszer kaliberjele.

Záró rendelkezések
48. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a polgári kézilõfegyverek,
gáz-, riasztó- és légfegyverek, lövõkészülékek, valamint
ezek lõszereinek vizsgálatáról szóló 64/1996. (XII. 27.)
IKIM, valamint az azt módosító 5/1999. (III. 3.) GM és
15/2003. (III. 28.) GKM rendelet.

49. §
E rendelet a hatálybalépése elõtt kiadott tanúsítványok
érvényességi idejét nem érinti.

50. §
A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998.
június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

51. §

46. §

Az e rendeletben meghatározott technikai jellegû elõírásoknak nem kell megfelelnie az olyan fegyvernek, fegyver fõdarabjainak, valamint azok lõszereinek, a hatástalanított fegyvereknek, továbbá a lövõkészülékeknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak forgalomba, vagy
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes valamely EFTA-államban állítottak elõ, az ott
irányadó elõírásoknak megfelelõen, feltéve, hogy az
irányadó elõírások a közbiztonság, valamint az emberi élet
védelme tekintetében az e törvényben meghatározottal
egyenértékû védelmet nyújtanak.

Típusjóváhagyó vizsgálattal minõsíthetõ fegyverek
gyártási kérelmének esetében a szakvélemény kiadásához
a 17–19. §-ban elõírtak szerint kell eljárni.

gazdasági és közlekedési miniszter

(2) A fegyverek külalakját, tusának, irányzékának, mûködtetésének megoldását a gyártó szabadon választhatja
meg.
(3) A szakvélemény a gyártás folyamatára vonatkozik, a
gyártott fegyvereket a Vizsgálónak egyedi vizsgálatra
minden esetben be kell mutatni.

Dr. Kóka János s. k.,
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A gazdasági és közlekedési miniszter
32/2006. (VI. 1.) GKM
rendelete
a textiltermékek forgalomba hozatalának
egyes követelményeirõl szóló
25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet módosításáról
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
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ki fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról;”
3. §
Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. §
Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

1. §
5. §
A textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeirõl szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A textilterméken a nyersanyag-összetételt címkézés
vagy egyéb megfelelõ jelölés útján kell megadni a termékre
maradandóan ráerõsítve vagy beleszõve. A textiltermék nem
fogyasztói forgalomban történõ értékesítése esetén a címkézés vagy jelölés a terméket kísérõ kereskedelmi dokumentumokkal helyettesíthetõ vagy egészíthetõ ki.”

Az R. 6. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

6. §
Ez a rendelet 2007. január 6-án lép hatályba.

7. §
2. §
Az R. 16. §-ának (3) bekezdése a következõ f) és
g) ponttal egészül ki, egyidejûleg az eredeti f) pont jelölése
h) pontra változik:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„f) a Bizottság 2006/2/EK irányelve (2006. január 6.) a
kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról;
g) a Bizottság 2006/3/EK irányelve (2006. január 9.) a
textiltermékek elnevezésérõl szóló 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a mûsza-

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2006/2/EK irányelve (2006. január 6.) a
kétkomponensû textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereirõl szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról;
b) a Bizottság 2006/3/EK irányelve (2006. január 9.) a
textiltermékek elnevezésérõl szóló 96/74/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 32/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez
[1. melléklet a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelethez]
A textilszálak táblázata
Sorszám

Elnevezés

1. Gyapjú1
2. Alpaka, Lama, Teve, Kasmir
Moher, Angora (nyúl) Vikunya,
Yak, Guanako, kasgóra, hód, vidra,
a megnevezés után „gyapjú” vagy
„szõr” megjelöléssel vagy anélkül1

A szál leírása

A juh (Ovis aries) bundájából származó szál
Az alábbi állatok szõre: alpakakecske, láma, teve, kasmirkecske,
angorakecske, angoranyúl, vikunya, yak, guanakoláma, kasgórakecske,
hód, vidra
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3. Állati szõr, az állatfajta
megadásával vagy anélkül
(pl. marhaszõr, házikecskeszõr,
lószõr)
4. Selyem
5.
6.
7.
8.
9.

Pamut
Kapok
Len
Kender
Juta

10.
11.
12.
13.

Manilakender
Alfafû
Kókusz
Seprûzanót

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rami
Szizál
Indiai kender
Mexikói szizál
Agávé
Acetát

20. Alginát
21. Rézoxid-szál
22. Modál

23. Fehérjeszál
24. Triacetát
25. Viszkóz
26. Akril2
27. Poliklorid

28. Fluorszál
29. Modakril2
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Különbözõ állatok szõre, amennyiben azok nem tartoznak az 1. és
2. pont alá

Olyan szál, amit kizárólag a selyemfonal-kibocsátó rovar gubójából
nyernek
A gyapotnövény (Gossypium) tokjából származó szál
A kapok (Ceiba pentandra) gyümölcsének belsejébõl származó szál
A len (Linum usitatissimum) szárából (kóróból) származó rostszál
A kender (Cannabis Sativa) szárából származó rostszál
A Corchorus olitorius és a Corchorus capsularis szárából származó
rostszál. A jutával azonos módon kell eljárni a következõ
rostnövényekbõl származó rostszálakkal: Hibiscus cannabinus, Hibiscus
sabdariffa, Abultilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
A Musa textilis szárát burkoló levelekbõl nyert rostszál
A Stipa tenacissima leveleibõl nyert rostszál
A Cosos nucifera gyümölcsérõl származó rostszál
Másképpen: Ginszter. A Cytisus scoparius, illetve a Spartium Junceum
ágából nyert rostból készült szál
A Boehmeria nivea és a Boehmeria tenacissima szárából nyert rostszál
Az Agave sisalana levelébõl nyert rostszál
Másképpen: Sunn. A Crotalaria juncea rostjából készült szál
Másképpen: Henequen. Az Agave Fourcroydes rostjából készült szál
Másképpen: Maguey. Az Agave Cantala rostjából készült szál
Kevesebb mint 92%, azonban legalább 74% acetilezett hidroxil csoportú
cellulózacetátból készült szál
Az alginsav fémsóiból készült szál
Másképpen: Kupro. Rézoxidammóniák eljárás szerint készült regenerált
cellulózszál
Regenerált cellulózszál, magas szakítóerõvel és nedves modulussal. A
szakítóerõ (BC) kondicionált állapotban és az erõ (BM), amely nedves
állapotban 5% nyújtásnál ébred:
Bc (CN) > = 1,3 ÖT + 2T
BM (CN) > = 0,5 ÖT,
ahol T az átlagos lineáris sûrûség decitexben
Természetes fehérjébõl nyert, vegyszerekkel regenerált és stabilizált szál
Cellulózacetátból elõállított szál, amelyben a hidroxil-csoportoknak
legalább 92%-a acetilezett
Viszkóz eljárással készült, regenerált cellulózból álló végtelen és vágott szál
Olyan lineáris makromolekulákból elõállított szál, melynek lánca
legalább 85 tömegszázalék akrilnitrilbõl épül fel.
Olyan lineáris makromolekulából elõállított szál, melynek lánca több
mint 50 tömegszázalék vinilklorid vagy vinilidénklorid monomer
egységeket tartalmazó makromolekulákból áll.
Lineáris makromolekulákból álló szál, amelyet alifás fluor-karbon
monomerekbõl nyernek
Lineáris makromolekulákból álló szálak, melyek láncai 50%-nál több, de
85 százaléknál kevesebb tömegszázaléknyi akrilnitrilbõl épülnek fel.
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30. Poliamid vagy nylon2

31. Aramid

32. Poliimid
33. Lyocell3
33. Polilaktid
a)
34. Poliészter
35. Polietilén2
36. Polipropilén2

37. Polikarbamid2
38. Poliuretán2
39. Vinilszál
40. Trivinil2

41. Elasztodién

42. Elasztán

43. Üvegszál
44. Elnevezés annak az anyagnak
megfelelõen, amelybõl a szálak
összetevõdnek, pl. fém (fémes,
fémezett), azbeszt, papír, „szál”
vagy „fonal” kiegészítéssel vagy
anélkül
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A láncban legalább 85 százalékban alifás vagy ciklo-alifás egységekhez
kapcsolódó, ismétlõdõ amidkötéseket tartalmazó szintetikus, lineáris
makromolekulákból álló szál
Szintetikus lineáris makromolekulákból álló szál, mely aromás
csoportokhoz kapcsolódó amid- vagy imidkötésekbõl áll, amelyek
legalább 85 százalék közvetlenül kapcsolódik két aromás gyûrûhöz, és az
esetlegesen jelen levõ imidkötések száma nem haladja meg az
amidkötésekét
Szintetikus lineáris makromolekulákból álló szál, mely ismétlõdõ
imidegységeket tartalmaz
Egy szerves oldószerrel és oldatból történõ szálképzési eljárással,
származékok képzõdése nélkül elõállított regenerált cellulózszál
A láncban legalább 85 százalék természetesen elõforduló cukrokból
származó tejsavészter-egységet tartalmazó, lineáris makromolekulákból
álló szál, melynek olvadási hõmérséklete legalább 135 °C
Olyan lineáris makromolekulákból álló szál, melynek láncai legalább
85 tömegszázalékban tereftálsavészterbõl állnak
Nem helyettesített, alifás szénhidrogénekbõl összetevõdõ, telített lineáris
makromolekulákból álló szál
Szálak lineárisan telített alifás szénhidrogénekbõl, melyek minden
második szénatomjához egy izotaktikus elrendezésû metilcsoport
kapcsolódik további helyettesítés nélkül
Lineáris makromolekulákból álló szál, melynek lánca ismétlõdõ
(NH-CO-NH) funkcionális csoportot tartalmaz
Olyan lineáris makromolekulákból álló szál, melynek láncai ismétlõdõ
funkcionális uretáncsoportokkal rendelkeznek
Lineáris makromolekulákból álló szál, melynek láncai különbözõ
acetalezettségi fokú polivinilalkoholból épülnek fel
Szál három különbözõ vinilmonomerbõl, mely akrilnitrilbõl, klórozott
vinilmonomerbõl és egy harmadik vinilmonomerbõl tevõdik össze,
amelyek közül egyik sem tesz ki 50 százalék tömeghányadot
Elasztikus szál, amely természetes vagy szintetikus poliizoprénbõl áll,
egy vagy több polimerizált dienbõl, egy vagy több vinilmonomerrel vagy
anélkül, és amely szálirányú húzóerõ hatására eredeti hosszának
háromszorosára nyúlik meg, és tehermentesítés után azonnal visszanyeri
megközelítõleg a kiindulási hosszát
Elasztikus szál, amely legalább 85 tömegszázalékban szegmentált
poliuretánból áll, és amely húzóerõ hatására eredeti hosszának
háromszorosára nyúlik meg, majd tehermentesítés után azonnal
visszanyeri megközelítõleg a kiindulási hosszát
Üvegbõl készült szál
Különbözõ vagy újszerû anyagból készült szálak, amelyek az elõzõekben
nincsenek felsorolva
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45. Elaszto-multiészter
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Két vagy több, vegyileg megkülönböztethetõ lineáris molekula (amelyek
egyike sem haladja meg a teljes tömeg 85%-át) kölcsönhatása által, két
vagy több megkülönböztethetõ szakaszban létrehozott szál, amelyben az
észtercsoport alkotja a meghatározó egységnyi mennyiséget (legalább
85%), és amely – megfelelõ kezelést követõen – eredeti hosszának
másfélszeresére kinyújtva, majd elengedve, rövid idõ alatt lényegében
visszanyeri eredeti hosszát

Megjegyzés:
1
A melléklet 1. pontjában szereplõ „gyapjú” név használható a birka vagy bárány szõrébõl származó szálak keverékére és azokra a szálakra, melyek a
2. pont harmadik oszlopában vannak felsorolva. Ez az elõírás a 6. és 7. §-ban felsorolt és a 8. §-ban hivatkozott textiltermékekre is alkalmazható, feltéve, ha az
utóbbiak részben az 1. és 2. pontban felsorolt szálakból tevõdnek össze.
2
A szál szót bele kell érteni.
3
A „szerves oldószer” kifejezés alapvetõen szerves anyagok és víz keveréket jelent.

2. melléklet a 32/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez
[4. melléklet a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelethez]
Egyezményes járulékanyag-hányadok
Sorszám

1–2.

3.

Szál

Gyapjú és szõrök
fésült szálak
kártolt szálak
Szõrök
fésült szálak
kártolt szálak
Lószõr
fésült szálak
kártolt szálak

%

1

18,25
17,00

1

18,25
17,00
16,00
15,00

4.

Selyem

11,00

5.

Pamut
szokásos szálak
mercerezett szálak

8,50
10,50

6.

Kapok

10,90

7.

Len

12,00

8.

Kender

12,00

9.

Juta

17,00

10.

Manilakender

14,00

11.

Alfafû

14,00

12.

Kókusz

13,00

13.

Seprûzanót

14,00

14.

Rami (fehérített szálak)

15.

Szizál

14,00

16.

Indiai kender

12,00

17.

Mexikói szizál

14,00

8,50
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%

18.

Agávé

14,00

19.

Acetát

9,00

20.

Alginát

20,00

21.

Rézoxid-szál

13,00

22.

Modál

13,00

23.

Fehérjeszál

17,00

24.

Triacetát

7,00

25.

Viszkóz

13,00

26.

Akril

2,00

27.

Poliklorid

2,00

28.

Fluorszál

0,00

29.

Modakril

2,00

30.

Poliamid vagy nylon
vágott szál
végtelen szál

6,25
5,75

31.

Aramid

8,00

32.

Poliimid

3,50

33.

Lyocell

13,00

33. a)

Polilaktid

1,50

Poliészter
vágott szál
végtelen szál

1,50
1,50

35.

Polietilén

1,50

36.

Polipropilén

2,00

37.

Polikarbamid

2,00

38.

Poliuretán
vágott szál
végtelen szál

3,50
3,00

39.

Vinil

5,00

40.

Trivinil

3,00

41.

Elasztodién

1,00

42.

Elasztán

1,50

43.

Üvegszál
végtelen szál 5 mm átmérõ felett
végtelen szál 5 mm átmérõig

2,00
3,00

34.

44.

Fémszál
Fémezett szál
Azbesztszál
Papírfonal

45.

Elaszto-multiészter

2,00
2,00
2,00
13,75
1,50

Megjegyzés:
1

A 17% járulékanyag-hányadot kell alkalmazni akkor is, ha nem lehet megállapítani, hogy a textiltermék fésült vagy kártolt szálból készült.
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3. melléklet a 32/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez
1. Az R. 6. mellékletének az egyes módszereket ismertetõ részében szereplõ táblázat helyébe a következõ táblázat
lép:
„AZ EGYES MÓDSZEREK – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Módszer

Alkalmazási terület

Reagens

1. Acetát

Meghatározott más szálak

Aceton

2. Egyes fehérjeszálak

Meghatározott más szálak

Hipoklorit

3. Viszkóz, rézoxid-szál vagy
meghatározott típusú modál

Pamut

Hangyasav és cinkklorid

4. Poliamid vagy nylon

Meghatározott más szálak

Hangyasav, 80 tömeg%-os

5. Acetát

Triacetát

Benzilalkohol

6. Triacetát vagy polilaktid

Meghatározott más szálak

Diklórmetán

7. Meghatározott cellulózszálak

Poliészter vagy elaszto-multiészter Kénsav, 75 tömeg%-os

8. Akril, meghatározott modakrilvagy meghatározott poliklorid
szálak

Meghatározott más szálak

Dimetilformamid

9. Meghatározott polikloridok

Meghatározott más szálak

Széndiszulfid/aceton,
55,5/44,5 térfogat%-os

10. Acetát

Meghatározott polikloridok

Jégecet

11. Selyem

Gyapjú vagy szõr

Kénsav, 75 tömeg%-os

12. Juta

Meghatározott állati eredetû szálak Nitrogéntartalom módszer

13. Polipropilén

Meghatározott más szálak

Xilol

14. Poliklorid szálak (vinilklorid
homopolimerjei)

Meghatározott más szálak

Koncentrált kénsav módszer

15. Poliklorid szálak, meghatározott
modakrilok, meghatározott
elasztánok, acetátok, triacetátok

Meghatározott más szálak

Ciklohexanon

,,
2. Az R. 6. melléklet 1. Módszer fejezet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET alfejezetének 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), len (7), kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafû (11),
kókuszrost (12), seprûzanót (13), rami (14), szizál (15), rézoxid-szál (21), modál (22), fehérjeszál (23), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nylon (30), poliészter (34) vagy elaszto-multiészter (45).”
3. Az R. 6. melléklet 2. Módszer fejezet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET alfejezetének 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. pamut (5), rézoxid-szál (21), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliamid vagy nylon (30), poliészter (34), polipropilén (36), elasztán (42), üvegszál (43) vagy elaszto-multiészter (45).”
4. Az R. 6. melléklet 4. Módszer fejezet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET alfejezetének 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliklorid (27), poliészter (34), polipropilén (36), üvegszál (43) vagy elaszto-multiészter (45).”
5. Az R. 6. melléklet 6. Módszer fejezetének 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET és 2. ALAPELV alfejezete helyébe a
következõ rendelkezés lép:
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„1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a módszer az idegen anyagok eltávolítása után a következõ összetételû, kétkomponensû textilszálkeverékek esetében alkalmazható:
1. triacetát (24) vagy polilaktid (33a)
és
2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nylon (30), poliészter (34), üvegszál (43) vagy elaszto-multiészter (45).
Megjegyzés:
Az olyan triacetát szálak, amelyeket különleges kezeléssel részlegesen hidrolizáltak, már nem teljes mértékben oldódnak ebben a reagensben. Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.
2. ALAPELV
Az ismert szárazanyag tömegû keverékbõl a triacetát vagy polilaktid szálakat diklórmetánnal oldjuk ki. A visszamaradt anyagot összegyûjtjük, kimossuk, megszárítjuk és megmérjük: tömegét – szükség szerint korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A száraz triacetát vagy polilaktid százalékát a két adat különbsége adja.”
6. Az R. 6. melléklet 6. Módszer fejezetének 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA alfejezete
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredményeket az általános információknál meghatározottak szerint számítsuk ki. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a poliészter és az elaszto-multiészter esetében, amelyeknél a ‘d’ értéke 1,01.”
7. Az R. 6. melléklet 7. Módszer fejezet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET alfejezetének 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. poliészter (34), vagy elaszto-multiészter (45).”
8. Az R. 6. melléklet 8. Módszer fejezet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET alfejezetének 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy
nylon (30), poliészter (34) vagy elaszto-multiészter (45).”
9. Az R. 6. melléklet 8. Módszer fejezetének 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA alfejezete
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az eredményeket az általános információknál meghatározottak szerint számítsuk ki. A ‘d’ értéke 1,00, kivéve a gyapjú, a pamut, a rézoxid-szál, a modál, a poliészter és az elaszto-multiészter esetében, amelyek tekintetében a ‘d’ értéke
1,01.”
10. Az R. 6. melléklet 9. Módszer fejezet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET alfejezetének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nylon (30), poliészter (34), üvegszál (43) vagy elaszto-multiészter (45).”
11. Az R. 6. melléklet 13. Módszer fejezet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET alfejezetének 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. polipropilén szálak (36)
és
2. gyapjú (1), állati szõr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), acetát (19), rézoxid-szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nylon (30), poliészter (34), üvegszál (43) vagy elaszto-multiészter (45).”
12. Az R. 6. melléklet 14. Módszer fejezet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET alfejezetének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. pamut (5), acetát (19), rézoxid-szál (21), modál (22), triacetát (24), viszkóz (25), egyes akrilok (26), egyes modakrilok (29), poliamid vagy nylon (30), poliészter (34) vagy elaszto-multiészter (45).”
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Állami Számvevõszék
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Kapcsolattartó és felvilágosítás adására jogosult:
1.1.0. Koordinációs osztály
Barkóczi Sándorné dr. osztályvezetõ T.: 484-9151
Dr. Zsolnay András számvevõ, jogi elõadó
T.: 484-9221
3. A pályázat nyelve: magyar.

pályázati felhívása
az Áht. 95/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
gazdálkodó szervezetek felügyelõ bizottsága elnöki
tisztségének betöltésére alkalmas személyek
névjegyzékbe kerülésére
Az Állami Számvevõszék (1052 Budapest, Apáczai
Csere János u. 10.) mint pályázatot kiíró, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 95/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, az
állam legalább többségi befolyása alatt álló, kettõszázmillió forint jegyzett tõkét meghaladó gazdálkodó szervezet
felügyelõ bizottsága elnökének személyére vonatkozó javaslattételi jogának megalapozása céljából a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó
nyilvános pályázatot
hirdet a felügyelõ bizottsági elnöki tisztség betöltésére
alkalmas személyek névjegyzékbe kerülésére. Az Áht.
95/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodó
szervezetnél az Állami Számvevõszék (a továbbiakban:
ÁSZ) jelölésében felügyelõ bizottság elnöke csak az a természetes személy lehet, aki az ÁSZ névjegyzékében szerepel. A névjegyzékbe került pályázónak megkeresésre
felügyelõ bizottsági elnökként történõ megválasztását
követõen az ÁSZ-nak a felügyelõ bizottsági elnök vonatkozásában visszahívási javaslattételi joga van.
1. A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar
Közlönyben történt közzétételt követõ 30. nap. [Az ÁSZ a
honlapján is (www.asz.hu) közzéteszi a Jelölési Szabályzatát és a pályázati felhívását azzal, hogy a pályázatok benyújtásának határideje a Magyar Közlönyben történt közzétételt követõ 30. nap.]
A pályázat benyújtásának módja: kizárólag postai úton.
A pályázatot és mellékleteit zárt borítékban, postai úton
kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „FB elnöki
pályázat”.
2. A pályázat benyújtásának címe:
Állami Számvevõszék
1.1.0. Koordinációs osztály
1052 Budapest V. ker., Apáczai Csere János u. 10.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 54

4. Részvételi feltételek
4.A) Nyilatkozatok: a pályázó köteles legalább teljes
bizonyító erejû magánokirat formájában hozzájárulást tartalmazó, géppel írott nyilatkozatot tenni oly módon, hogy
az alábbiakban, az e) alpont alatt megjelölt nyilatkozat a
többi nyilatkozattól elkülönülten álljon az ÁSZ rendelkezésére. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy
a) az ÁSZ-nak a – honlapján közzétett és az ÁSZ Ügyviteli Irodájában (Budapest V., Apáczai Csere János u. 10.
fszt. 5.) átvehetõ – Jelölési szabályzatát megismerte, és az
abban foglaltakat magára nézve kötelezõnek fogadja el,
b) büntetlen elõéletû [a gazdasági társaságokról szóló
1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.)
23. §-ának (1)–(2) bekezdései],
c) hozzájárul, hogy személyes adatait és az azokhoz
kapcsolódó dokumentumokat [családi és utónevét, általa
megjelölt szakképzettségét, születési helyét, idejét, anyja
nevét, lakcímét, értesítési címét, (postacímét, telefon, telefax és e-mail címét), felsõfokú végzettségét és egyéb szakképzettségét és az azt igazoló diplomájának, oklevelének
számát, keltét, tudományos fokozatát, szakmai gyakorlat
idõtartamát, helyét, beosztását, tisztségét], beleértve a gazdálkodó szervezetektõl beszerzett adatait is (gazdálkodó
szervezetnél felügyelõ bizottságban betöltött megbízatása
– cégbíróságnál nyilvántartott – körülményeit, tehát megválasztásának idõpontját, lejártát, a felügyelõ bizottsági elnöki tisztség megüresedésének idõpontját és indokát),
írásbeli visszavonó nyilatkozatáig a felügyelõ bizottság elnöki jelölés érdekében az ÁSZ nyilvántartsa, kezelje, továbbá konkrét esetekben (a pályázat elbírálásakor, cégnyilvántartásból név szerinti lekérdezés, esetleges
ÁSZ-hoz érkezõ bejelentés, észrevételezés, a megkeresésre történõ konkrét jelölés kapcsán) az adatok, dokumentumok, információk valódiságát ellenõrizhesse,
d) hozzájárul, hogy a c) pontban megjelölt személyes
adatait konkrét jelölés alkalmával az ÁSZ a megkeresõ
gazdálkodó szervezet vezetõje és illetékes testülete részére
továbbíthassa,
e) hozzájárul, hogy nevét és az általa megjelölt szakképzettségét – mint lehetséges FB elnöki tisztségre pályázó személyt – az ÁSZ nyilvánosságra hozza,
f) a Gt. – ezen belül különösen a Gt.-nek a felügyelõ bizottságra vonatkozó – szabályait, továbbá a Gt. alkalmazásához szükséges és a felügyelõ bizottsági tisztséggel kapcsolatos egyéb jogszabályokat ismeri és megtartja,
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g) a pályázat elbírálásához szükséges és általa benyújtott, a névjegyzékben kezelt adataiban történt változásról
az ÁSZ-t haladéktalanul értesíti,
h) a konkrét jelölés alkalmával haladéktalanul átadja az
ahhoz elengedhetetlenül szükséges írásbeli nyilatkozatokat és dokumentumokat (felügyelõ bizottság elnöki jelölést elfogadó nyilatkozat, 30 napnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány, általános és/vagy speciális kizáró
okok fennállásáról nincs tudomása, illetõleg azok teljesülése érdekében a szükséges dokumentumok becsatolása),
i) az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá
j) a jelölés sikere érdekében tevékenyen együttmûködik az ÁSZ-szal.
4.B) A pályázó hiteles dokumentumokkal – közokirattal, illetõleg géppel írott teljes bizonyító erejû magánokirattal – alátámasztott kérelme alapján fel kell venni a névjegyzékbe azt a természetes személyt, aki az alábbi minimális, együttes feltételeknek megfelel:
a) felsõfokú végzettséggel rendelkezik,
b) felsõfokú végzettségének megfelelõ, legalább hároméves szakmai gyakorlatot tud igazolni,
c) nem esik (jogszabályban foglalt általános, speciális)
kizáró ok alá [Ptk. 14. §-ának (1), 15. §-ának (1) bekezdései, 17. §-a, Gt. 23. §-ának (3), 38. §-ának (2) bekezdései],
d) nyilatkozattételi kötelezettségének maradéktalanul
eleget tett.
4.C) A pályázó alkalmasságát igazoló [4.B) pont], a pályázó által kötelezõen benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok az alábbiak:
a) felsõfokú végzettséget, illetõleg szakképzettséget
igazoló okirat hitelesített másolata,
b) legalább 3 éves szakmai gyakorlat igazolása; az igazolásnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat helyét, idõtartamát, a pályázó beosztását, tisztségét,
c) a pályázónak 4.A) a)–j) pontokban megjelölt nyilatkozatai, hozzájáruló nyilatkozatai; a 4.A) e) pont szerinti
nyilatkozat a többi nyilatkozattól elkülönítetten,
d) a pályázat, az Adatlap, a szakmai önéletrajz benyújtása az elõírtak szerint.
5. Pályázati kötöttség idõtartama
Az ÁSZ a névjegyzékben szereplõ adatokat, információkat és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumokat a hatályos jogszabályok szerint kezeli, és mindaddig nyilvántartja, amíg a pályázó írásban nem kéri azok törlését, illetõleg
a részére történõ visszajuttatását.
6. A pályázattal kapcsolatosan teljesítendõ lényeges
tartalmi, formai benyújtási követelmények; a költségek
a) A pályázatot géppel írva kell összeállítani, és folyamatos lapszámozással kell ellátni. A pályázatban nem le-
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hetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a
pályázó által tett hibák kiigazítását. Ez esetben a kiigazítást a pályázatot aláíró személynek kézjegyével kell ellátnia.
b) A pályázat befogadásához – az ÁSZ honlapján is
megjelenített (letölthetõ formátum), illetve a Jelölési szabályzatba foglalva az Ügyfélszolgálati Irodán átvehetõ –
Adatlapot kitöltve, a pályázatot megalapozó dokumentumok hiteles másolataival együtt kell megküldeni az
ÁSZ-nak. Érvényes pályázat benyújtása – beleértve a kitöltött Adatlapot is – kizárólag postai úton történik.
c) A pályázat minden oldalát (kivéve a hitelesített okiratokat, igazolásokat) a pályázónak szignálnia kell.
Amennyiben a pályázat roncsolásmentesen nem bontható
formában készült, elegendõ az elsõ és utolsó oldal szignálása.
d) A pályázati felhívásban kért adatok valódiságáért a
pályázó felel. Valótlan vagy nem kielégítõ adatok benyújtása a pályázó kizárását, illetve a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
e) A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülõ összes költség a pályázót terheli. A pályázatot kiíró nem tehetõ felelõssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a pályázat sorsától.
7. A pályázatok bontása
A pályázati felhívásra érkezõ pályázatok bontására a kiírt pályázat benyújtási határideje lejártát követõ 30 napon
belül, bíráló bizottság (3 fõ) jelenlétében kerül sor. A bíráló bizottság elnöke az ÁSZ fõtitkárhelyettese, tagjai az
1.1.0. Koordinációs osztály kijelölt munkatársai. A bíráló
bizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok betartását az ÁSZ fõtitkára folyamatosan figyelemmel kíséri.
8.A) A pályázat értékelése, eredményhirdetés
A pályázat felbontása után a bíráló bizottság tagjai formai szempontból ellenõrzik és minõsítik a beadott pályázatot (érvénytelen, hiányos, illetve érvényes pályázat).
Hiányos pályázat esetében a pályázó – írásbeli felszólításra – 8 napon belül pótolhatja a hiányt.
A pályázatot kiíró a pályázók pályázatait a névjegyzékbe történõ felvétel érdekében a 4.A), 4.B), 4.C) pontokban,
valamint a 6. pontban közöltek szerinti minimális alkalmassági szempontok alapján bírálja el (érvényes pályázat).
Az ellenõrzés során tapasztaltakat a bíráló bizottság – az
általa vezetett és aláírt emlékeztetõbe is foglalva – (a pályázat hiányos, hiánypótlás teljesítéséig elutasítottként kezelt, avagy kifogástalan, elfogadott) a konkrét pályázati
anyag irataihoz is csatolja.
Amennyiben a pályázat pozitív elbírálást nyer (érvényes, elfogadott pályázat), a pályázó bekerül a pályázatot
kiíró által mûködtetett, a felügyelõ bizottság elnöki tiszt-
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ség betöltésére alkalmas személyek névjegyzékébe, továbbá azzal összefüggésben az ÁSZ honlapján is nyilvánosságra hozott Névjegyzék „A”-ba.
A konkrét jelölés elbírálásánál (a kiválasztásnál, a döntéshozatalnál) elõnyt jelent a pályázó számára a jelen pályázati kiírás 4.A), 4.B), 4.C) pontokban, valamint a
6. pontban közöltek szerinti minimális alkalmassági szempontoknál kedvezõbb tartalmú pályázat, amennyiben az a
pályázat benyújtásakor az alábbi hiteles, legalább teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt dokumentumokkal is
alátámasztott:
a) több szakmai végzettség, közgazdasági, pénzügyi
vagy jogi végzettség, szakképzettség,
b) tudományos fokozat,
c) felügyelõ bizottságban, gazdálkodó szervezet irányításában szerzett szakmai gyakorlat,
d) a megkeresõ gazdálkodó szervezet tevékenységébe
illeszkedõ szakirányú végzettség, szakképzettség,
e) szakmai szervezet, szakmai testület, egyéb szervezet
ajánlása,
f) idegen nyelvbõl szerzett, legalább C típusú állami
középfokú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékû nyelvvizsga; a letételét igazoló okirat hitelesített másolata,
g) több nyelvbõl szerzett vagy az f) alpontban meghatározottnál magasabb szintû nyelvvizsga, a letételét igazoló
okirat(ok) hitelesített másolata,
h) a minimálisnál hosszabb szakmai gyakorlati idõ,
i) egyéb, csak a konkrét esetben értékelhetõ kedvezõ
körülmény, hasznos tulajdonság.
A névjegyzékbõl az ÁSZ felügyelõ bizottság elnöki jelentkezéseket bíráló bizottsága végzi – a gazdálkodó szervezettõl érkezõ megkeresésre történõ – a konkrét felügyelõ bizottsági elnökjelölt(ek) személyének kiválasztását,
majd a kiválasztott személy(eke)t a fõtitkár elé terjeszti
döntésre.
8.B) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha nem érkeztek pályázatok, vagy kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek.
8.C) Érvénytelenséget, illetve kizárást eredményezõ
okok:
a) Érvénytelen a pályázat, ha a hiánypótlásra történõ
felszólításra megadott határidõ eredménytelenül telik el,
illetve, ha a határidõben beadott hiánypótlás tartalmában
továbbra sem felel meg az elõzõekben meghatározott, minimális alkalmassági követelményeknek.
b) A pályázatból ki kell zárni azt a pályázót, aki hamis
adatot szolgáltatott.
8.D) Az érvénytelen pályázatok és a kizárt pályázók az
eljárás további részében nem vehetnek részt. Az érintett
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pályázók az érvénytelenségrõl, kizárásról írásban kapnak
értesítést. Kizárás miatt a pályázó a kizárástól számított
5 évig nem nyújthat be pályázatot.
9. Elbírálási határidõ
A pályázatok elbírálására vonatkozó döntésérõl, illetve
a hiánypótlás szükségességérõl az ÁSZ fõtitkára a pályázókat a döntést követõ 10 munkanapon belül írásban tájékoztatja.
Állami Számvevõszék

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
közleménye
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII.
törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetõket, hõsi temetõket, hõsi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket
és temetési helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti
Bizottság szervezetérõl és feladatairól szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának a) pontjában biztosított
döntési jog alapján:
1. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2006. március 1-jén
tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
15/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Belvárosi Ferences
templom (Ferenciek tere 9.) Batthyány-kriptáját;
19/2006. számú határozatával „A” kategóriában a
Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Fiumei úti temetõ (1086 Budapest, Fiumei út 16.) 9/2 parcella 1 sor
41/42 sírhelyét.
2. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2006. április 12-én
tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:
25/2006. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította a Körmend városi temetõ
B parcella 14. sor 15. sírhelyét (Bejczy József repülõszázados).

Jókai Anna s. k.,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság
elnöke
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi
Hivatalának
(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.)
hirdetménye
Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatala értesíti a Mátészalka településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján
2006. július 25-én (kedd) 10.00 órakor
Mátészalka település Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében nyilvános sorsolást tart a Mátészalkai Krasznamenti
Mg. Szövetkezet használatában lévõ, Mátészalka földalapján lévõ részarány-földtulajdon helyének meghatározása
céljából.
Sorsolás helye: Mátészalka, Polgármesteri Hivatal
Sorsolásra kijelölt földrészlet az alábbi:
Település: Mátészalka
Helyrajzi szám

0152/56

Mûvelési ág

erdõ, rét, szántó,
gyümölcsös

Terület
(ha, m2)

32,2214

AK érték

322,79

Kiadható AK

Korlátozó intézkedés

322,79

–

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek
vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekeit érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatalnál kifogást nyújthat be.
Csongrádi Zoltán s. k.,
mb. hivatalvezetõ
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás

2006/66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
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