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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

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 Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Ku bai Köz tár sa ság Kor má nya 
kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés ki ala kí tá sá ról  szóló
meg ál la po dás (a továb biak ban: meg ál la po dás) kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A meg ál la po dás hi te les an gol és ma gyar nyel vû szö ve ge 
a kö vet ke zõ:

„Agreement
on economic cooperation between

the Government of the Republic of Hungary
and the Government of the Republic of Cuba

The Gov ern ment of the Re pub lic of Hun gary and the
Gov ern ment of the Re pub lic of Cuba, here in af ter re ferred
to as „the Con tract ing Par ties”,

– De sir ous of fur ther ing the re la tion ship be tween their
coun tries,

– Wish ing to con tinue and re in force their ex ist ing
tra di tional eco nomic re la tions,

– With the in ten tion of de vel op ing and in ten si fy ing
their eco nomic, in dus trial, tech ni cal and tech no log i cal
co op er a tion on the ba sis of mu tual ben e fit,

– With the con vic tion that the strength en ing of the
con trac tual frame work es tab lishes fa vour able con di tions
and suit able ba sis for fur ther co op er a tion,

– Within the frame work of the re spec tive leg is la tion in
force in the two coun tries and in full con for mity with their
in ter na tional ob li ga tions,
have ag re ed as fol lows:

Article 1

The Con tract ing Par ties shall pro mote, within the
frame work of their re spec tive leg is la tion in force, the
ex pan sion and di ver si fi ca tion of mu tu ally ad van ta geous
eco nomic co op er a tion in all fields rel e vant to eco nomic
and so cial de vel op ment.

Article 2

The Con tract ing Par ties, con sid er ing the cur rent state
and per spec tives of eco nomic re la tions, agree that
fa vour able con di tions for long-term co op er a tion ex ist,
inter alia, in the fol low ing ar eas:

– Ag ri cul ture and food pro cess ing in dus try;
– Ex pan sion and re ha bil i ta tion of power sta tions and

high-ten sion dis tri bu tion net works as well as pipe line
net works for gas and oil;

– Elec tri cal equip ment and ap pli ances;
– Elec tronic and electrotechnical in dus try;
– Ex plo ra tion of min eral raw ma te ri als and min ing

prod ucts;
– Pack ag ing tech nol ogy;
– En vi ron ment;
– Wa ter man age ment and for estry in dus try;
– Ed u ca tion;
– Health care, med i cal and phar ma ceu ti cal in dus try;
– Hu man re source de vel op ment;
– Tour ism;
– Co op er a tion be tween small and me dium-sized

en ter prises;
– IT and Com mu ni ca tions;
– Trans port.

Article 3

The Con tract ing Par ties shall endeavour to broaden and
in ten sify their co op er a tion through ap pro pri ate means,
such as:

– Pro mot ing the links and strength en ing the
co op er a tion be tween the eco nomic pol icy-mak ers,
gov ern ment in sti tu tions, pro fes sional or ga ni za tions,
busi ness fed er a tions, cham bers, re gional and lo cal en ti ties, 
en cour ag ing the ex change of eco nomic in for ma tion of
mu tual in ter est, as well as the vis its of their rep re sen ta tives 
and other eco nomic del e ga tions,
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– Ex chang ing in for ma tion on de vel op ment pri or i ties
and fa cil i tat ing the par tic i pa tion of busi ness op er a tors in
de vel op ment pro jects,

– Ex pe dit ing the es tab lish ment of new con tacts and
broad en ing the ex ist ing ones be tween the busi ness cir cles
of the two coun tries, en cour ag ing the vis its, meet ings and
other in ter ac tions be tween in di vid u als and en ter prises,

– Ex chang ing busi ness in for ma tion, en cour ag ing the
par tic i pa tion in fairs and ex hi bi tions, or ga niz ing busi ness
events, sem i nars, sym po sia and con fer ences,

– Pro mot ing the stron ger par tic i pa tion of en ter prises in
bi lat eral eco nomic re la tions,

– Pro mot ing the co op er a tion in pro vid ing con sult ing,
mar ket ing, ad vi sory and ex pert ser vices in the ar eas of
mu tual in ter est,

– En cour ag ing their fi nan cial in sti tu tions and bank ing
sec tor to es tab lish closer con tacts and strengthen their
co op er a tion re spec tively,

– En cour ag ing in vest ment ac tiv i ties, through dif fer ent
mo dal i ties of for eign in vest ment forms,

– En cour ag ing the es tab lish ment of com pany
rep re sen ta tions within the frame work of the re spec tive
legislations in force in the two coun tries,

– Pro mot ing the inter-re gional co op er a tion and
co op er a tion on in ter na tional level in is sues of mu tual
in ter est.

Article 4

Within the frame work of this Agree ment the
Con tract ing Par ties shall es tab lish a Hun gar ian–Cu ban
Joint Com mis sion for the Eco nomic Co op er a tion.

The „Joint Com mis sion” shall be con vened upon
re quest of each of the Con tract ing Par ties al ter na tively in
Hun gary and Cuba.

The du ties of the Joint Com mis sion shall com prise, in
par tic u lar, the fol low ing:

– Pro mot ing the ac com plish ment of the pres ent
Agree ment, draw ing up pro pos als with this aim and
as sess ing its ap pli ca tion,

– Anal y sis of the de vel op ment of bi lat eral eco nomic
re la tions,

– Iden ti fy ing new pos si bil i ties for fur ther de vel op ment
of the eco nomic co op er a tion,

– Draw ing up pro pos als for im prove ment of the terms
for the eco nomic co op er a tion be tween en ter prises of both
coun tries.

The Com mis sion in nec es sary cases, shall de vise
reg u la tions for its op er a tion, on the ba sis of the pres ent
Agree ment.

Dif fer ences of opin ion be tween the Con tract ing Par ties
on the ap pli ca tion or in ter pre ta tion of the Agree ment are
to be set tled within the frame work of the Joint
Com mis sion.

Article 5

This Agree ment shall in no way be in ter preted as to
con flict with any re gional or other in ter na tional
com mit ments and ob li ga tions re sult ing from the
Con tract ing Par ties cur rent or fu ture par tic i pa tion in any
re gional or other in ter na tional eco nomic in te gra tion
ar range ment.

This Agree ment shall ap ply with out prej u dice to the
ob li ga tions flow ing from Hun gary’s mem ber ship in the
Eu ro pean Un ion, and sub ject to those ob li ga tions.
Con se quently the pro vi sions of this Agree ment may not be 
in voked or in ter preted in such a way as to in val i date or
oth er wise af fect the ob li ga tions im posed on the Re pub lic
of Hun gary by the Trea ties on which the Un ion is founded
as amended or sup ple mented.

Article 6

This Agree ment shall en ter into force on the date of
ex chang ing notes in di cat ing the com ple tion of the le gal
pro ce dures of both coun tries and shall be valid for a pe riod
of three years, there af ter it shall be ex tended au to mat i cally
for suc ces sive one year pe ri ods un less ei ther Con tract ing
Party no ti fies the other, in writ ing, of its in ten tion to
ter mi nate it three months prior to its ex piry.

Any amend ment to this Agree ment shall com ply with
ex ist ing le gal pro ce dures es tab lished by the leg is la tion of
the Con tract ing Par ties.

Done and signed in Havana, on 12th of May 2006 in
two orig i nal cop ies in the Hun gar ian, Span ish, and Eng lish 
lan guages, all texts be ing equally au then tic. In case of any
dis putes in the in ter pre ta tion of this Agree ment the Eng lish 
text shall pre vail.

For the Go vern ment For the Go vern ment
of the Re pub lic of Hun ga ry  of the Re pub lic of Cuba

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai

Köztársaság Kormánya közötti gazdasági
együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ku bai Köz tár sa -
ság Kor mány a (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek),

– az zal az óhaj jal, hogy el mé lyít sék az or szá ga ik kö zöt -
ti kap cso la to kat,

– az zal a tö rek vés sel, hogy fenn tart sák és erõ sít sék tra -
di ci o ná lis gaz da sá gi kap cso la ta i kat,

– az zal a szán dék kal, hogy a köl csö nös elõ nyök alap ján 
fej lesszék és in ten zí veb bé te gyék gaz da sá gi, ipa ri, mû sza -
ki és tech no ló gi ai együtt mû kö dé sü ket,
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– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek
erõ sí té se a to váb bi együtt mû kö dés hez ked ve zõ fel té te le -
ket és meg fe le lõ ala pot te remt,

– a két or szág ban ha tály ban lévõ tör vények ke re tei kö -
zött és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel tel jes össz hang ban
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ha tály ban levõ tör vényeik ke re te in
be lül a gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés min den fon tos te -
rü le tén elõ se gí tik a köl csö nö sen elõ nyös gaz da sá gi együtt -
mû kö dés bõ ví té sét és di ver zi fi ká lá sát.

2. Cikk

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken ked ve -
zõ ek a fel té te lek a hosszú távú együtt mû kö dés re:

– me zõ gaz da ság és élel mi szer-fel dol go zó ipar;
– erõ mû vek és nagy fe szült sé gû el osz tó há ló za tok, va -

la mint gáz- és olaj ve ze ték-há ló za tok bõ ví té se és fel újí tá sa;
– elekt ro mos be ren de zé sek és esz kö zök;
– elekt ro ni kai és elekt ro tech ni kai ipar;
– nyers anya gok ki ter me lé se és bá nyá sza ta;
– cso ma go lá si tech no ló gia;
– kör nye zet vé de lem;
– víz- és er dõ gaz dál ko dás;
– ok ta tás;
– egész ség ügy, gyó gyá sza ti és gyógy szer ipar;
– hu mán erõ for rá sok fej lesz té se;
– ide gen for ga lom;
– kis- és kö zép vál lal ko zá sok kö zöt ti együtt mû kö dés;
– IT és táv köz lés;
– köz le ke dés.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy meg fe le lõ esz -
kö zök kel szé le sít sék és te gyék in ten zí veb bé együtt mû kö -
dé sü ket, pél dá ul:

– elõ se gí tik a kap cso la tok épí té sét és erõ sí tik az együtt -
mû kö dést a gaz da sá gi dön tés ho zók, kor mány za ti in téz mé -
nyek, szak mai és üz le ti ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek, ka -
ma rák, re gi o ná lis és he lyi szer vek kö zött, szor gal maz zák a 
köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó gaz da sá gi informá -
ciók cse ré jét, va la mint sa ját kép vi se lõ ik és más gaz da sá gi
de le gá ci ók lá to ga tá sa it,

– in for má ci ó kat cse rél nek a fej lesz té si pri o ri tá sok ról és 
meg könnyí tik az üz le ti sze rep lõk rész vé te lét a fej lesz té si
pro jek tek ben,

– szor gal maz zák a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti új
kap cso la tok lé te sí té sét és a meg lé võk szé le sí té sét, bá to rít -
ják az egyé nek és vál lal ko zá sok kö zött a lá to ga tá so kat, ta -
lál ko zó kat és más köl csö nös érint ke zé se ket,

– üz le ti in for má ci ó kat cse rél nek, bá to rít ják a vá sá ro -
kon és ki ál lí tá so kon tör té nõ rész vé telt, üz le ti ese mé nyek,
sze mi ná ri u mok, szim pó zi u mok és kon fe ren ci ák szer ve zé -
sét,

– elõ se gí tik a vál lal ko zá sok erõ sebb rész vé te lét a két -
ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok ban,

– kon zul tá ci ós, mar ke ting, ta nács adói és szak ér tõi
szol gál ta tá sok nyúj tá sá val bá to rít ják az együtt mû kö dést a
köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken,

– arra bá to rít ják pénz in té ze te i ket és bank szek to ru kat,
hogy szo ro sabb kap cso la to kat lé te sít se nek és erõ sít sék
együtt mû kö dé sü ket,

– báto rít ják a be ru há zá si te vé keny sé get kü lön fé le kül -
föl di be fek te té si for mák ban,

– a két or szág ban ha tály ban lévõ tör vények ke re te in
be lül elõ se gí tik vál la la ti kép vi se le tek lét re ho zá sát,

– elõ se gí tik a ré gi ók kö zöt ti együtt mû kö dést és a nem -
zet kö zi szin tû együtt mû kö dést a köl csö nös ér dek lõ dés re
szá mot tar tó kér dé sek ben.

4. Cikk

Je len Meg ál la po dás ke re té ben a Szer zõ dõ Fe lek Ma -
gyar–Ku bai Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Ve gyes Bi zott sá -
got hoz nak lét re.

A Ve gyes Bi zott sá got a Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ké nek
ké ré sé re hív ják össze fel vált va Ma gyar or szá gon és Ku bá -
ban.

A Ve gyes Bi zott ság fel ada tai kü lö nö sen az aláb bi a kat
fog lal ják ma guk ba:

– a je len Meg ál la po dás tel je sí té sé nek elõ se gí té se, e cél -
ból, il let ve al kal ma zá sá nak ér té ke lé se ér de ké ben ja vas la -
tok té te le;

– a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok fej lõ dé sé nek
elem zé se;

– a gaz da sá gi együtt mû kö dés to váb bi fej lesz té sé hez új
le he tõ sé gek azo no sí tá sa;

– ja vas la tok ki dol go zá sa a gaz da sá gi együttmû -
ködés fel té te le i nek ja ví tá sá ra mind két or szág vál la la tai
 között.

A Bi zott ság szük sé ges ese tek ben ki ala kít hat ja sa ját mû -
kö dé si sza bá lya it a je len Meg ál la po dás alap ján.

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sá val
vagy ér tel me zé sé vel kap cso la tos vé le mény el té ré se ket a
Ve gyes Bi zott ság ke re tei kö zött ren de zik.
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5. Cikk

A je len Meg ál la po dás nem ér tel mez he tõ úgy, hogy össze -
üt kö zés be ke rül jön a Szer zõ dõ Fe lek je len le gi vagy jö võ be li,
re gi o ná lis vagy más nem zet kö zi gaz da sá gi in teg rá ci ós szer -
zõ dé sé bõl fa ka dó bár mely re gi o ná lis vagy más nem zet kö zi
kö te le zett ség vál la lá sa i val vagy kö te le zett sé ge i vel.

A je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja Ma gyar or szág
Eu ró pai Uni ós tag sá gá ból fa ka dó kö te le zett sé ge ket, és
azok ra te kin tet tel al kal ma zan dó. Kö vet ke zés kép pen a
Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem idéz he tõk vagy ér tel -
mez he tõk úgy, hogy ér vény te le ní tik vagy más kép pen be -
fo lyá sol ják az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó, mó do sí tott, il let ve
ki egé szí tett Szer zõ dés ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság ré szé re
elõ írt kö te le zett sé ge ket.

6. Cikk

Je len Meg ál la po dás a két or szág jogi el já rá sá nak be fe je -
zé sét jel zõ jegy zék vál tás nap ján lép ha tály ba, és há rom -
éves idõ szak ra ma rad ér vény ben, ez után to váb bi egy éves
pe ri ó du sok kal au to ma ti ku san meg hosszab bo dik mind ad -
dig, amíg a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke a meg szün te té sé re irá -
nyu ló szán dé ká ról há rom hó nap pal a le já rat elõtt a má si kat 
írás ban nem ér te sí ti.

Je len Meg ál la po dás bár mi ne mû mó do sí tá sa a Szer zõ dõ
Fe lek ha tá lyos tör vényei ál tal elõ írt jogi fo lya ma tok kal
össz hang ban esz kö zöl he tõ.

Kelt és alá írás ra ke rült Ha van ná ban, 2006. má jus 12-én, 
két ere de ti pél dány ban, ma gyar, spa nyol és an gol nyel ven,
mind egyik szö veg egy aránt hi te les. A Meg ál la po dás ér tel -
me zé sé bõl ere dõ bár mi lyen vita ese tén az an gol szö veg az
irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Ku bai Köz tár sa ság
Kor má nya ré szé rõl Kor má nya részérõl”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let 2–3.  §-a a meg ál la po dás 6. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.
 (3) A meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.
 (4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

Bu da pest, 2005. de cem ber 6.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
30/2006. (VI. 1.) GKM

rendelete

az autógáz tartályok idõszakos ellenõrzésérõl

A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let 15.  §-ának c) és
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A ren de let al kal ma zá si köre a gáz üze mû köz úti jár mû -
vek és mun ka gé pek üzem anyag-el lá tó be ren de zé sé be épí -
tett, az üzem ben tar tó ál tal tölt he tõ au tó gáz tar tály idõ sza -
kos el len õr zé sé re ter jed ki.

2.  §

(1) Az idõ sza kos el len õr zést az üzem ben tar tó kö te les
kér ni, de meg bí zá sa alap ján kér he ti az idõ sza kos el len õr -
zés elõ ké szí té sé re al kal mas szer ve zet is, a Ma gyar Ke res -
ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal mû sza ki-biz ton sá gi fel -
adat kör ében el já ró, te rü le ti leg ille té kes mû sza ki-biz ton sá -
gi fel ügye lõ sé ge i nél (a továbbiak ban: Fel ügye lõ ség).

(2) Az au tó gáz tar tá lyon idõ sza kos el len õr zést kell vé -
gez ni:

a) hasz ná la ti ide jé nek meg hosszab bí tá sá hoz
aa) csepp fo lyós au tó gáz ra gyár tott au tó gáz tar tá lyok -

nál a gyár tás tól szá mí tott 10. év le tel te elõtt,
ab) fém bõl sû rí tett föld gáz ra gyár tott au tó gáz tar tá -

lyok nál a gyár tás tól szá mí tott min den 3. év le tel te elõtt,
ac) kom po zit be vo na tú sû rí tett föld gázt vagy egyéb

gázt tar tal ma zó au tó gáz tar tá lyok nál a gyár tó és a gyár tott
tí pust jó vá ha gyó szer ve zet elõ írá sai sze rin ti idõ kö zön ként, 
de leg alább a gyár tás tól szá mí tott min den 3. év le tel te
elõtt,

b) a jár mû bal ese te ese tén vagy más ok ból, ha az au tó -
gáz tar tály hasz ná la ta ve szé lyes sé vál ha tott.

3.  §

(1) A Fel ügye lõ ség az idõ sza kos el len õr zés rõl az 1. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott ta nú sít ványt ál lít ki, ha az au tó gáz 
tar tály biz ton sá go san üze mel tet he tõ. A ta nú sít vány ér vé -
nyes sé gi ide je:
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a) a 2.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ese tek kö -
zül a csepp fo lyós au tó gáz tar tá lyá nál a gyár tás tól szá mí tott 
15 év, sû rí tett föld gáz vagy egyéb gáz tar tá lyá nál a kö vet -
ke zõ idõ sza kos el len õr zés idõ pont ja,

b) a 2.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti eset ben a
ta nú sít vány ban meg ha tá ro zott idõ pont.

(2) Az au tó gáz tar tá lyok hasz ná la tá nak összes en ge dé -
lye zett idõ tar ta ma (élet tar ta ma) nem le het több

a) csepp fo lyós au tó gáz tar tály nál a gyár tás tól szá mí tott 
15 év,

b) sû rí tett föld gáz vagy egyéb gáz tar tá lyá nál a gyár tó ál -
tal elõ írt nál, de leg fel jebb a gyár tás tól szá mí tott 20 év nél.

4.  §

(1) Az idõ sza kos el len õr zést a Fel ügye lõ ség az ál ta la
nyil ván tar tás ba vett szer ve ze tek nél vég zi.

(2) A szer ve ze tek nyil ván tar tás ba vé te lé nek fel té te le,
hogy azok ren del kez ze nek:

a) a víz nyo más pró ba el vég zés ére al kal mas berende -
zéssel,

b) a szer ke ze ti vizs gá lat el vég zés éhez szük sé ges és arra 
al kal mas esz kö zök kel, kü lö nös te kin tet tel a bel sõ fe lü le tek 
vizs gá la tá ra,

c) az el len õr zés elõ ké szí té sét, el vég zé sét és a szük sé -
ges utó mun ká la to kat tar tal ma zó vizs gá la ti uta sí tás sal,

d) kel lõ szá mú és kép zett sé gû se géd sze mély zet tel.

5.  §

(1) Az idõ sza kos el len õr zés so rán a gáz men te sí tett, ki -
tisz tí tott tar tá lyon a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott kül sõ és 
bel sõ szer ke ze ti vizs gá la tot, szi lárd sá gi nyo más pró bát kell 
vé gez ni.

(2) Az ered mé nyes idõ sza kos el len õr zés alap ján az
 autógáz tar tály kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott adat -
táb lá já ba ma ra dan dó an fel kell tün tet ni egy más után:

1 A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak 
mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let.

a) az idõ sza kos el len õr zés idõ pont ja év szá má nak utol -
só két szám je gyét, hó nap ját,

b) az el len õr zést vég zõ fel ügye lõ bé lyeg zõ jét,
c) az au tó gáz tar tály hasz nál ha tó sá gi ha tár ide je év szá -

má nak utol só két szám je gyét, hó nap ját.

6.  §

A Fel ügye lõ ség az ál ta la ki adott el ve szett ta nú sít ványt a 
jár mû üze mel te tõ jé nek ké rel mé re, az au tó gáz tar tály azo -
no sí tá sa után pó tol ja.

7.  §

E ren de let ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi el já rá so kért a
Fel ügye lõ ség kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott dí jat
szá mít fel.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

9.  §

A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza -
bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá -
sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá -
si el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló – a 98/48/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott –, 1998. jú -
ni us 22-i 98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv 8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

2 A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal egyes mû sza ki biz ton -
sá gi köz igaz ga tá si el já rá sa i nak és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá sa i nak díj ár ól
 szóló 129/2005. (XII. 29.) GKM ren de let.
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1. melléklet a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

Ügy in té zõ: ..........................

Ikt.sz.: .................................

TANÚSÍTVÁNY

autógáz tartályra

Gyár tó mû neve/jele: ..........................................................................................................................................................

Tar tály ka te gó ri á ja: ...........................................................................................................................................................

A töl tõ gáz neve: ................................................................................................................................................................

Gyár tá si sor szám: ..............................................................................................................................................................

Név le ges ûr tar ta lom: lit. Pró ba nyo más: bar

Név le ges kül sõ át mé rõ: mm Töl tet nyo más: bar

Név le ges hossz/ma gas ság: mm Az eng. töl té si fok: 80%

A ........................................... gyár tá si szá mú tar tályt a 30/2006. (VI. 1.) GKM ren de let alap ján meg vizs gál tam és biz -
ton ság tech ni kai szem pont ból hasz ná lat ra al kal mas nak tar tom.

A tar tály ba ........................................................................ kel te zést ............................................ bé lyeg zõ le nyo ma tot
és ....................................................................................... ér vé nyes sé gi idõ pon tot üt tet tem be.

Ér vé nyes: ............ év ............................. hó na pig

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

P. H.

………………………………
Fel ügye lõ
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2. melléklet
a 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

Autógáz tartályok idõszakos
ellenõrzése

A gáz ta la ní tott, tisz tí tott, szik rát oko zó te vé keny ség
vég zé sé re al kal mas ál la pot ban lévõ au tó gáz tar tá lyon a kö -
vet ke zõ el len õr zé se ket kell el vé gez ni:

1. Szem re vé te le zés sel el len õriz ni kell az au tó gáz tar -
tály kül sõ fe lü le tét és he gesz té si var ra ta it (ha van nak),
hogy nem sé rül tek-e, re ped tek-e, va la mint lát ha tó ak-e hor -
pa dá sok, szúrt vagy éles be vá gá sú hi bák, ko pá sok, az
 autógáz tar tály szi lárd sá gát be fo lyá so ló egyéb sé rü lé sek.

Az ész lelt ká ro so dá sok nem le het nek na gyob bak a kö -
vet ke zõk ben le írt mér ték nél:

a) A hor pa dá si fe lü let nem le het 10 cm2-nél na gyobb és 
3 mm-nél mé lyebb.

b) He lyi fal vas tag ság csök ke nés nél, éles be vá gá sú sé -
rü lés nél az au tó gáz tar tály ép fal vas tag sá ga a szá mí tott,
szi lárd sá gi lag szük sé ges ér ték nél nem le het ki sebb.

A hor pa dás nem es het a he gesz té si var rat ba he gesz tett
au tó gáz tar tá lyon. A kom po zit be vo na tú tar tá lyok nál a
gyár tó ál tal elõ írt el len õr zé si fel té te le ket kell figye lembe
ven ni.

A meg en ge dett nél na gyobb ká ro so dás, a szá mí tott nál
ki sebb fal vas tag ság, a ha tár ér té ken be lü li egy he lyen elõ -
for du ló két fé le hiba ese tén az au tó gáz tar tály to vább nem
hasz nál ha tó.

2. El len õriz ni kell az au tó gáz tar tály bel sõ fe lü le tét arra 
al kal mas vizs gá ló esz köz zel, hogy meg ál la pít ha tók-e biz -
ton sá got ve szé lyez te tõ el vál to zá sok (pl. ré te ges ség, re pe -
dés stb.), kor ró zió okoz ta he lyi vagy ál ta lá nos falvastag -
ság csökkenés. Biz ton sá got ve szé lyez te tõ hiba meg ál la pí -
tá sa ese tén se lej tez ni kell az au tó gáz tar tályt.

3. Az au tó gáz tar tály szi lárd sá gát víz nyo más pró bá val
kell el len õriz ni. A víz nyo más pró ba +5 °C-nál ki sebb hõ -
mér sék le tû víz zel nem vé gez he tõ. A nyo más pró ba ké szü -
lék hez tör té nõ csat la koz ta tás elõtt az au tó gáz tar tályt fo -
lya dék kal fel kell töl te ni olyan mó don, hogy ab ban le ve gõ
ne ma rad has son, és ké sõbb a nyo más pró ba so rán se ke rül -
hes sen. A nyo más pró ba so rán a nyo mást egyen le te sen kell
nö vel ni úgy, hogy a nyo más nö ve ke dés se bes sé ge má sod -
per cen ként leg fel jebb 5 bar le gyen.

A pró ba nyo más ér té két olyan hosszú ide ig kell tar ta ni,
amíg az au tó gáz tar tály kel lõ en meg vizs gál ha tó. Az au tó -
gáz tar tályt az adat táb lán fel tün te tett vizs gá la ti nyo má son
kell el len õriz ni.

Ha az au tó gáz tar tály a pró ba nyo mást nem tart ja tö mö -
ren, vagy ma ra dan dó alak vál to zást szen ved, nem hasz nál -
ha tó to vább.

A gazdasági és közlekedési miniszter
31/2006. (VI. 1.) GKM

rendelete

a fegyverek, lövõkészülékek,
valamint ezek lõszereinek vizsgálatáról*

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ának a) pont já ban, to váb bá a lõ fegy ve rek rõl és
 lõszerekrõl  szóló 2004. évi XXIV. tör vény (a továb biak -
ban: tv.) 22.  §-a (5) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, össz hang ban a fegy ve rek rõl és lõ -
sze rek rõl  szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. ren de let ben
(a továb biak ban: Korm. r.), va la mint a lõt erek rõl, a lõ fegy -
ve rek, lõ sze rek ha tó sá gi tá ro lá sá ról, a fegy ver tar tás hoz
szük sé ges el mé le ti és jár tas sá gi kö ve tel mé nyek rõl  szóló
49/2004. (VIII. 31.) BM ren de let ben fog lal tak kal – a bel -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem
el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

(1) A ren de let al kal ma zá si köre ki ter jed a fegy ve rek, a
fegy ve rek fõ da rab jai, va la mint azok lõ sze rei, a ha tás ta la -
ní tott fegy ve rek, to váb bá a lö võ ké szü lé kek vizs gá la tá ra.

(2) A ren de let al kal ma zá si köre nem ter jed ki:
a) a tv. 1.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt szer vek fegy ve -

re i re és lõ sze re i re, ha tás ta la ní tott fegy ve re i re, va la mint lõ -
sze re i re,

b) a sze mé lyes hasz ná lat ra ké szí tett, vagy ke res ke del -
mi for ga lom ba nem ke rü lõ, más or szág ban vá sá rolt lõ sze -
rek re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. C.I.P.: az 1973. évi 19. tvr.-rel ki hir de tett, a ké zi lõ -

fegy ve rek pró ba bé lye ge i nek köl csö nös el is me ré sé rõl
Brüsszel ben, 1969. jú li us 1-jén kö tött nem zet kö zi Egyez -
mény (a továb biak ban: Egyez mény) vég re haj tá si uta sí tá -
sa i nak ki dol go zá sá ra, fe lül vizs gá la tá ra és el len õr zé sé re
lét re ho zott Nem zet kö zi Ál lan dó Bi zott ság fran cia ne vé -
nek (Com mis si on In ter na ti o na le Per ma nen te) rö vi dí té se,

2. ré szes ál lam: azon or szá gok, ame lyek az Egyez -
mény nek alá író fe lei, vagy ah hoz csat la koz tak,

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
66. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fizetõk  kérésre meg kap nak
(telefon : 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da -
pest 62, Pf. 357).
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3. C.I.P. Ál lan dó Iro da: a C.I.P. tit kár sá ga,
4. Cho ke: si ma csö vû fegy ve rek nél a csõ csõ tor ko lat fe -

lõ li ré szé nek át mé rõ-vál to zá sa a hen ge res fu rat hoz ké pest,
5. csõ vizs gá ló (tor men tá ló) lõ szer: a ke res ke del mi lõ -

szer rel mé re te i ben meg egye zõ, de an nál meg ha tá ro zott
mér ték ben na gyobb gáz nyo mást és lö ve dék-ener gi át adó
lõ szer,

6. elekt ro me cha ni kus gáz nyo más mé rés: el já rás,
amely nél a fegy ver csõ ben ke let ke zõ gáz nyo más le fu tá sát
– ben ne a ma xi má lis gáz nyo más ér té két – egy pi e zo kris -
tály össze nyo mó dá sá nak ha tá sá ra ke let ke zõ töl tés erõ sí té -
se és fe szült ség gé ala kí tá sa után szá mí tó gép se gít sé gé vel
ál la pít ják meg,

7. fegy ver fõ da rab: fegy ver fõ da rab nak te kin ten dõk a
fegy ve rek csö vei, vál tó csö vei, be tét csö vei, vál tó dob jai,
zár szer ke ze tei és az eze ket egy be fo gó tok szer ke zet,

8. fe hér kész fegy ver: olyan össze sze relt fegy ver, ame -
lyen már csak a fe lü let ke ze lést, és/vagy a dí szí tést kell el -
vé gez ni,

9. gyár tó: aki Ma gyar or szá gon fegy vert, lõ szert, il let ve 
lö võ ké szü lé ket ké szít,

10. hasz nált fegy ver: az a fegy ver, amely az elsõ, for ga -
lom ba ho za tal elõt ti vizs gá la ton már át esett,

11. hu za go lás: a fegy ver csö vé nek olyan ki ala kí tá sa,
ame lyik a lö ve dé ket hossz ten ge lye kö rü li for gó moz gás ra
kény sze rí ti,

12. idõ sza kos vizs gá lat: e ren de let ben és kü lön jog sza -
bály ban1 meg ha tá ro zott idõ sza kon ként el vég zen dõ biz ton -
sá gi fe lül vizs gá lat,

13. is mé telt vizs gá lat: az elsõ és az idõ sza kos vizs gá lat -
tól el té rõ ok ból vég zett fe lül vizs gá lat,

14. ka li ber (ûr mé ret, öb): a fegy ver csõ bel sõ át mé rõ jé -
nek név le ges mé re te,

15. ka li ber jel: egy adott lõ szer faj ta C.I.P. ál tal el fo ga -
dott meg ne ve zé se,

16. kar tács lõ szer: olyan lõ szer, amely nek lö ve dé ke
leg fel jebb 2 mm át mé rõ jû szem csé ket tar tal maz,

17. krö se res gáz nyo más mé rés: el já rás, mely nél a fegy -
ver csõ ben ke let ke zõ ma xi má lis gáz nyo más ér té két egy
adott össze té te lû és mé re tû réz hen ger össze nyo mó dá sá ból
ha tá roz zák meg,

18. leg ki sebb cso ma go lá si egy ség: az a leg ki sebb cso -
ma go ló esz köz, amely ben a kü lön fé le lõ sze re ket for ga -
lom ba hoz zák,

19. lõ szer: lõ szer kö ré be tar to zik még a ke res ke del mi
for ga lom ba ke rü lõ új ra töl tött lõ szer,

20. lö võ ké szü lék: az ipa ri (pl. szeg be lö vés, csõ ki vá gás,
ká bel rög zí tés) vagy mû sza ki cé lok ra, ál la tok el ká bí tá sá ra
vagy le lö vé sé re szol gá ló, lõ por gáz ener gi á já val mû köd te -
tett hor doz ha tó ké szü lé kek össze fog la ló neve,

21. po li gon csõ: csa va ro dó, sok szö gû fu rat pro fil lal ren -
del ke zõ csõ, ame lyik a lö ve dé ket – a hu za go lás hoz ha son -
ló an – for gó moz gás ra kény sze rí ti,

1 A fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. ren -
delet.

22. sima csõ: olyan fegy ver csõ, amely hosszá nak leg -
alább 2/3 ré szé ben kör ke reszt met sze tû,

23. szi no nim el ne ve zé sek: az egyes ka li ber je lek szab vá -
nyos tól el té rõ olyan meg ne ve zé se, ame lyet a C.I.P. el is mer,

24. tor ko la ti ener gia: az a moz gá si ener gia, amellyel a
lö ve dék a csõ tor ko la tán ki lé pés kor ren del ke zik,

25. té tel: az a so ro zat ban gyár tott lõ szer mennyi ség,
ame lyet ugyan azon lõ szer gyár tó töl tött (sze relt), és amely -
ben a lõ por tí pus, a lö ve dék faj ta, a lö ve dék tö me ge, to váb -
bá a csap pan tyú vagy a gyú e legy faj tá ja azo nos,

26. új fegy ver: az a fegy ver, ame lyik köz vet le nül a
gyár tást köve tõen, for ga lom ba ho za tal elõtt ke rül vizs gá -
lat ra; a vizs gá lat szem pont já ból új fegy ver az is, ame lyen
nincs el is mert pró ba jel,

27. új ra töl tött lõ szer: mû köd te tett lõ szer hü ve lyé nek
fel hasz ná lá sá val ké szí tett lõ szer,

28. zá ro lá si hé zag: a töl tény ûr be he lye zett ma xi má lis
mé re tû, tel je sen elõ re tolt töl tény fe nék sík ja és a tûz fal sík -
ja kö zöt ti tá vol ság.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) A fegy vert, fegy ver fõ da rab ja it és lö võ ké szü lé ket, il -
let ve a lõ szert, töl tényt for ga lom ba ho za tal elõtt vizs gá lat -
ra be kell mu tat ni.

(2) A be mu ta tás kö te le zett sé ge ter he li:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ gyár tás ese -

tén a gyár tót,
b) lõ sze rek ke res ke del mi célú új ra töl té se ese tén a sze -

re lést vég zõt,
c) más ál lam ból a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re tör té -

nõ be ho za tal ese tén – ha a ter mé ken nem ta lál ha tó el is mert
pró ba jel – a ma gyar for ga lom ba ho zót,

d) a ke res ke del mi for gal mon kí vül be szer zett fegy ve -
rek ese tén az en ge déllyel ren del ke zõ hasz ná lót.

4.  §

Nem kell vizs gá lat ra be mu tat ni a más ál lam ból be ho zott 
fegy vert és lõ szert ab ban az eset ben, ha

a) az egy ré szes ál lam ból szár ma zik és az il le tõ or szág
el is mert pró ba je lé vel van el lát va;

b) az nem ré szes ál lam ból szár ma zik, de azt egy ré szes
ál lam vizs gá ló ál lo má sa be vizs gál ta, és az il le tõ or szág el -
is mert pró ba je lé vel lát ta el.

5.  §

(1) A vizs gá lat cél ja, hogy a fegy ver, fegy ver fõ da rab jai
és lö võ ké szü lék, il let ve a lõ szer mû kö dé se meg fe lel-e
e ren de let elõ írásainak.

(2) A vizs gá lat tör tén het e ren de let sze rin ti egye di és tí -
pus jó vá ha gyó vizs gá lat tal.
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6.  §

(1) A vizs gá lat vég zé sé re ki je lölt nem ze ti vizs gá ló ál lo -
más a Pol gá ri Ké zi lõ fegy ver- és Lõ szer vizs gá ló Kor lá tolt
Fe le lõs sé gû Tár sa ság (a továbbiak ban: Vizs gá ló).

(2) Amennyi ben a fegy ver, fegy ver fõ da rab jai és lö võ -
ké szü lék, il let ve lõ szer, töl tény a vizs gá la ton meg fe lel, a
Vizs gá ló a fegy ve ren, a fegy ver fõ da rab ja in és lö võ ké szü -
lé ken, il let ve lõ szer, töl tény leg ki sebb cso ma go lá si egy sé -
gén pró ba je let vagy pró ba bé lye get he lyez el, és meg fe le lõ -
nek mi nõ sí tett ér té ke lé sû ta nú sí tást ad ki.

7.  §

(1) Már hasz ná lat ban lévõ fegy vert a Korm. r. 38.  §-a
(1) be kez dé sé nek gb) pont ja alap ján a ta nú sít vány ban
meg adott ér vé nyes sé gi ha tár idõ le jár ta kor, de leg alább
10 éven ként új bó li vizs gá lat ra kell be mu tat ni. A lö võ ké -
szü lé ket két éven ként kell új bó li vizs gá lat ra be mu tat ni
(a to váb bi ak ban együtt: idõ sza kos vizs gá lat).

(2) A fegy vert, va la mint a lö võ ké szü lé ket a ja ví tást, fõ -
da rab cse rét, va la mint a te her vi se lõ ele mén, az el sü lõ- és a
biz to sí tó szer ke ze tén vég re haj tott mó do sí tást vagy hely re -
ál lí tást köve tõen vizs gá lat ra kell be mu tat ni.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá lat ra a be -
mu ta tá si kö te le zett ség az en ge déllyel ren del ke zõ hasz -
nálót, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá lat ra a ja ví -
tást vég zõt ter he li.

8.  §

Szem lé re kell be mu tat ni azt a fegy vert, ame lyen a Ma -
gyar Köz tár sa ság ál tal el is mert kül föl di pró ba je lek
(a továb biak ban: el is mert pró ba jel) ta lál ha tó, de a vizs gá -
lat ról nem ren del ke zik ta nú sít vánnyal. Az el is mert pró ba -
je le ket az 1. mel lék let tar tal maz za.

Egyedi vizsgálat

9.  §

(1) Az új fegy vert, a fegy ver fõ da rab ja it és a lö võ ké szü -
lé ket a kö vet ke zõ vizs gá la tok nak kell alá vet ni:

a) lõ pró ba elõt ti vizs gá lat: az elõ írt meg kü lön böz te tõ
jel zé sek meg lé te, szem re vé te le zés, az elõ írt mé re tek vizs -
gá la ta, a mû kö dé si biz ton ság vizs gá la ta (lö vés nél kül),

b) szi lárd sá gi vizs gá lat a Vizs gá ló ál tal biz to sí tott csõ -
vizs gá ló lõ szer rel vég re haj tott lõ pró bá val, egyes ese tek -
ben a mû kö dé si biz ton ság vizs gá la ta ke res ke del mi lõ sze -
rek ki lö vé sé vel, egye di gyár tá sú lõ szer hez, il let ve C.I.P.
ál tal nem re giszt rált lõ szer hez ké szí tett fegy ver ese tén a
meg ren de lõ ál tal biz to sí tott lõ szer rel,

c) meg ha tá ro zott fegy ver faj ták nál a lö ve dék csõ tor ko la ti
se bes sé gé nek mé ré se a moz gá si ener gia meg ha tá ro zá sá hoz,

d) lõ pró ba alat ti és utá ni vizs gá lat: azon meg nem en -
ged he tõ hi bák fel tá rá sa, ame lyek a lõ pró ba so rán vagy an -
nak ha tá sá ra ke let kez het tek.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la tok rész le -
tes elõ írásait há tul töl tõ fegy ve rek re a 2., 3. és 4. mel lék let,
elöl töl tõ fegy ve rek re az 5., 6. és 7. mel lék let tar tal maz za.

(3) A fegy vert a vizs gá lat ra össze sze relt ál la pot ban, vé -
ko nyan be ola joz va, a vál tó és tar ta lék csö vek kel, va la mint
zár szer ke ze tek kel együtt kell be mu tat ni.

(4) Ed dig nem gyár tott ka li ber je lû vagy konst ruk ci ó jú új
fegy ver, lö võ ké szü lék vizs gá la tá hoz a be mu ta tás ra kö te le -
zett nek min den, az azo no sí tás hoz és mé rés hez szük sé ges do -
ku men tá ci ót a Vizs gá ló ren del ke zé sé re kell bo csá ta nia.

10.  §

(1) Már hasz ná lat ban lévõ fegy vert új fegy ver ként kell
vizs gál ni, ha

a) azon nincs el is mert pró ba jel;
b) a fegy ver csö vén vagy a szer ke ze tén olyan el té ré sek

ész lel he tõk, ame lyek két sé ges sé te szik a biz ton sá gos hasz -
ná la tot;

c) a fo ko zott igény be vé tel nek ki tett al kat ré szek va la -
me lyi két ki cse rél ték, vagy mé re te it meg vál toz tat ták.

(2) Is mé telt vizs gá lat nak kell a fegy vert alá vet ni ak kor,
ha azt

a) a fegy ver tu laj do no sa kéri,
b) az ille té kes rend õrhatóság kez de mé nye zi.

11.  §

A 7.  §-ban elõ írt idõ sza kos vizs gá la tok ese té ben a 9.  §
a) pont sze rin ti vizs gá la to kat min den kor el kell vé gez ni. A
9.  § b) vagy c) és d) pont ja sze rin ti vizs gá la to kat csak ak kor
kell vég re haj ta ni, ha a 9.  § a) pont sze rin ti vizs gá la tok ered -
mé nyei alap ján két sé ges nek ítél he tõ a fegy ver biz ton sá gos
mû kö dé se. A vizs gá la ti elõ írá so kat a 8. mel lék let tar tal maz za.

12.  §

Nem kell újabb pró ba jel lel el lát ni a fegy vert a má so dik
és az azt kö ve tõ idõ sza kos vizs gá la tok után, de a vizs gá lat
évé nek utol só két szám je gyét je löl ni kell.

13.  §

A meg fe le lõ nek mi nõ sí tett ér té ke lé sû fegy ver, fegy ver
fõ da rab jai és lö võ ké szü lék ta nú sít vá nya tar tal maz za a
vizs gált esz köz

a) le írá sát,
b) ka te gó ri á ját,
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c) ka li ber je lét,
d) gyár tá si szá mát,
e) gyár tó or szá gát,
f) gyár tó ját,
g) tí pu sát,
h) ér vé nyes sé gé nek le jár tát.

14.  §

A fegy ver ál la po tá nak figye lembe véte lével a Vizs gá ló
a ta nú sít vány ér vé nyes sé gé re az e ren de let ben és a
Korm. r.-ben elõ írt idõ tar tam nál (10 év) rö vi debb idõt is
meg ha tá roz hat, en nek okát in do kol nia kell.

Magyar fegyvervizsgálati próbajelek

15.  §

(1) A fegy ver fõ da ra bok elõ ze tes (nem kö te le zõ) vizs -
gá la tá nak pró ba je le:

1. szá mú pró ba jel

Ez zel a pró ba jel lel kell el lát ni a nem kész re sze relt ál la -
pot ban vizs gá ló lõ pró bá nak alá ve tett fõ da ra bo kat.

(2) A gyér füs tû „nit ro” lõ por ral vég re haj tott vég le ges
(kö te le zõ) vizs gá lat pró ba je le:

2. szá mú pró ba jel

Ez zel a pró ba jel lel kell el lát ni min den kész re gyár tott
ál la pot ban vizs gált fegy ver fo ko zott igény be vé tel nek ki -
tett fõ da rab ja it, ha azok a vizs gá la ton meg fe lel tek.

(3) A fe ke te lõ por ral vég re haj tott vég le ges (kö te le zõ)
vizs gá lat pró ba je le:

3. szá mú pró ba jel

Ez zel a pró ba jel lel kell el lát ni min den kész re gyár tott
ál la pot ban vizs gált fegy ver fo ko zott igény be vé tel nek ki -
tett fõ da rab ja it, ha azok a vizs gá la ton meg fe lel tek.

(4) A si ma csö vû fegy ver fo ko zott vizs gá la tá nak próba -
jele:

4. szá mú pró ba jel

Ez zel a pró ba jel lel kell el lát ni azt a si ma csö vû fegy vert,
ame lyet az adott ka li ber jel re ál ta lá no san meg en ge dett leg -
na gyobb gáz nyo mást meg ha la dó, nö velt gáz nyo má sú lõ -
sze rek hasz ná la tá ra való al kal mas ság ra vizs gál tak.

(5) A si ma csö vû fegy ver acél sö ré tes vizs gá la tá nak pró -
ba je le:

5. szá mú pró ba jel

Acél sö ré tes lõ szer rel vizs gált si ma csö vû fegy vert ez zel
a je lö lés sel kell el lát ni. Az acél sö ré tes lõ szer rel való vizs -
gá lat szük sé ges sé gé nek fel té te le it és elõ írásait a ren de let
3. mel lék le te tar tal maz za.

(6) A fes ték lö võ fegy ve rek vizs gá la tá nak pró ba je le:

6. szá mú pró ba jel

Ez zel a pró ba jel lel kell el lát ni min den olyan egye di leg
vizs gált fegy vert, amely meg fe lel a Kor mány ren de let fes -
ték lö võ fegy ver meg ha tá ro zá sá nak. Ez a pró ba jel csak bel -
föl di mi nõ sí tés re szol gál.

(7) A 7,5 jo u le alat ti tor ko la ti ener gi á val ren del ke zõ
fegy ve rek vizs gá la tá nak pró ba je le:

7. szá mú pró ba jel

Ez zel a pró ba jel lel kell el lát ni min den olyan egye di leg vizs -
gált fegy vert, amely nek tor ko la ti ener gi á ja nem ha lad ja meg a
7,5 jo u le-t. Ez a pró ba jel csak bel föl di mi nõ sí tés re szol gál.

(8) Az idõ sza kos vagy is mé telt vizs gá lat pró ba je le:

8. szá mú pró ba jel

Ez zel a pró ba jel lel kell el lát ni a fegy vert az elsõ al ka -
lom mal vég re haj tott ered mé nyes idõ sza kos vagy is mé telt
vizs gá lat iga zo lá sá ra.
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(9) A pró ba je lek el he lye zé sét a 9. mel lék let tar tal maz za. 
A pró ba jel mel lé a vizs gá lat évé nek két utol só szám je gyét
is el kell he lyez ni.

(10) Ha mi sí tott pró ba jel ész le lé se vagy an nak ala pos
gya nú ja ese tén a Vizs gá ló kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni 
az ille té kes rend õrhatóságot.

16.  §

(1) Amennyi ben a fegy ver a vizs gá la ton nem fe lel meg
e ren de let elõ írásainak, a pró ba jel el he lye zé sét a Vizs gá ló
meg ta gad ja.

(2) Ha a vizs gá lat ered mé nye azt mu tat ja, hogy a fegy -
ver hasz ná la ta ve szé lyes és a fel tárt hiba nem szün tet he tõ
meg ja ví tás sal, de a fegy ve ren el fo ga dott pró ba jel van, azt
a nem ja vít ha tó szer ke ze ti ele men a pró ba jel „X” alak ban
tör té nõ át üté sé vel ér vény te le ní te ni kell. Tör té nel mi leg ér -
té kes mu ze á lis fegy ve rek vagy pró ba je lek ese tén az „X”
jel a pró ba jel mel lé üt he tõ be.

Egyes fegyverek és lövõkészülékek típusjóváhagyó
vizsgálata

17.  §

(1) Egye di vizs gá lat he lyett tí pus jó vá ha gyó vizs gá lat tal
mi nõ sít he tõ az a (2) be kez dés ben fel so rolt, so ro zat ban
gyár tott fegy ver és lö võ ké szü lék, amely nek szer ke ze te
min den két sé get ki zá ró an al kal mas a lö vés el vi se lé sé re,
amennyi ben a Vizs gá ló elõ ze tes el len õr zé se alap ján meg -
ál la pít ha tó, hogy:

a) a gyár tó az adott tí pus ból so ro zat gyár tás ra fel ké -
szült,

b) az elõ irány zott tech no ló gia al kal mas a gyárt mány -
rajz sze rin ti ter mék egyen le tes mi nõ ség ben tör té nõ gyár tá -
sá ra,

c) ren del ke zés re áll nak a kész ter mék át vé te li vizs gá la -
ta i hoz szük sé ges el len õr zõ- és mé rõ esz kö zök,

d) a gyár tó ren del ke zik a ter mék lõ pró bá i hoz szük sé ges 
lõ tér rel, mé rõ esz kö zök kel és ezek ke ze lé sé hez meg fe le lõ
szak em ber rel.

(2) Tí pus jó vá ha gyó vizs gá lat ra ke rül het az a
a) fegy ver,

aa) amely ben a töl tény ûr át mé rõ je leg fel jebb
5 mm, hossza leg fel jebb 15 mm,

ab) amely ben a töl tény ûr át mé rõ je leg fel jebb
6 mm, de csõ tor ko la ti ener gi á ja a 7,5 jo u le-t
nem ha lad ja meg, töl té nye lõ por töl te tet nem
tar tal maz, a ki lö vés hez szük sé ges ener gi át a
gyú e legy szol gál tat ja,

ac) amely csak egyet len lõ szer ki lö vé sé re al kal mas 
egy szer hasz nál ha tó szer ke zet;

b) lö võ ké szü lék, amely ben a lö ve dé ket vagy más me cha -
ni kus al kat részt a lõ por töl tet gáz nyo má sa hoz za moz gás ba;

c) ri asz tó-, jel zõ-, in dí tó- és gáz fegy ver, amely leg fel -
jebb 6 mm át mé rõ jû töl tény ûr rel ren del ke zik és hü vely töl -
ténnyel mû kö dik (nincs szi lárd lö ve dé ke), hang ha tást ad,
vagy szem re és lég utak ra in ger lõ ha tást fejt ki;

d) lég fegy ver – be le ért ve a sû rí tett gáz zal üze me lõt is –,
amely lö ve dé ké nek tor ko la ti ener gi á ja leg fel jebb 7,5 jo u le;

e) kar tács lõ szert lövõ rö vid csö vû fegy ver.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés ben fel so rol tak bár me -
lyi két nem so ro zat ban gyárt ják, úgy azo kat a 16. mel lék let
sze rin ti egye di vizs gá lat tal kell mi nõ sí te ni.

18.  §

(1) Tí pus jó vá ha gyó vizs gá lat hoz a kö vet ke zõ do ku -
men tu mo kat kell a Vizs gá ló ren del ke zé sé re bo csá ta ni:

a) össze ál lí tá si rajz,
b) da rab jegy zék,
c) a fo ko zott igény be vé tel nek ki tett ele mek al kat rész -

raj za,
d) a gyár tás tech no ló gia váz la tos le írá sa,
e) a mi nõ ség biz to sí tá si rend szer vo nat ko zó ré szei.

(2) A vizs gá la to kat 5 da ra bon kell vég re haj ta ni a kö vet -
ke zõk sze rint:

a) a tí pus meg je lö lés és a meg kü lön böz te tõ jel zé sek
meg lé té nek vizs gá la ta,

b) az elõ írt mé re tek vizs gá la ta,
c) az al kal ma zott szer ke ze ti anya gok szi lárd sá gá nak

vizs gá la ta csõ vizs gá ló lõ szer rel (lö võ ké szü lé kek nél meg -
en ge dett a vizs gá la tot az esz köz höz fel hasz nál ha tó leg erõ -
sebb töl ténnyel vég re haj ta ni),

d) a mû kö dé si biz ton ság vizs gá la ta,
e) a lö ve dék tor ko la ti ener gi á já nak meg ha tá ro zá sa (ha

en nek ha tár ér té ke van elõ ír va),
f) az adott fegy ver- vagy lö võ ké szü lék faj tá ra elõ írt kü -

lön le ges vizs gá la tok el vég zé se és ér té ke lé se.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la to kat a
10., 11., 12., 13. és 14. mel lék let tar tal maz za.

(4) A 17.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti lég fegy -
ve re ket a 18.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint nem kell
vizs gál ni.

(5) A tí pus jó vá ha gyás ra be mu ta tott da ra bok kö zül egy
min tát – ké sõb bi össze ha son lí tás cél já ból – meg õr zés re át
kell adni a Vizs gá ló nak.

19.  §

A tí pus jó vá ha gyó vizs gá lat ered mé nyes sé gét iga zo ló
ta nú sít vány a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a ké rel me zõ neve és szék he lye, to váb bá kép vi se lõ jé -
nek neve és címe,

b) a lõ fegy ver, lég fegy ver vagy lö võ ké szü lék faj tá ja és
a tí pus meg je lö lé se,
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c) a vizs gált min ta lé nye ges jel lem zõi (a szer ke zet le -
írá sa, a mû kö dés elve, a lõ pró ba elõt ti vizs gá lat meg ál la pí -
tá sai, a mû kö dé si és a bal lisz ti kai lõ pró ba ered mé nyei),

d) a jó vá ha gyás szá mát tar tal ma zó tí pus jó vá ha gyó pró -
ba jel,

e) a ta nú sít vány ér vé nyes sé ge idõ- vagy da rab szám kor -
lá to zás sal.

20.  §

(1) A so ro zat ban gyár tott tí pu sok ra ki adott ta nú sít vány
egy évig vagy meg ha tá ro zott da rab szám ra ér vé nyes. Az en -
ge dély több ször is meg hosszab bít ha tó, ha a gyár tó a Vizs gá -
ló val újabb 5 min ta da ra bot meg vizs gál tat a 18.  §-ban fog lal -
tak sze rint. Az új bó li vizs gá lat elõ írásait a 15. mel lék let tar -
tal maz za.

(2) Ha a gyár tó a so ro zat gyár tás ban a fegy ver mû kö dé -
sét meg vál toz ta tó mó do sí tást hajt vég re, új tí pus jó vá ha gyó 
vizs gá la tot kell kér nie.

21.  §

(1) A gyár tó nak a ta nú sít vánnyal ren del ke zõ tí pus hoz
tar to zó min den ter mé ken (fegy ve ren, lö võ ké szü lé ken
stb.), an nak va la me lyik fõ da rab ján, jól lát ha tó és tar tós
mó don a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni:

a) a gyár tó ne vét vagy már ka je lét,
b) a tí pus meg je lö lé sét,
c) a ka li ber je let,
d) a gyár tá si szá mot,
e) a tí pus jó vá ha gyó pró ba je let.

(2) A tí pus jó vá ha gyó vizs gá lat pró ba je le, amely a ki -
pon to zott he lyen a jó vá ha gyás szá mát is tar tal maz za, a kö -
vet ke zõ:

a) fegy ve rek re, be tét csö vek re és lö võ ké szü lé kek re:

9. szá mú pró ba jel

Ez zel a pró ba jel lel kell el lát ni a 17.  § (2) be kez dé sé nek
a), b) és c) pont já ban fel so rolt fegy ve re ket és lö võ ké szü lé -
ke ket.

b) ri asz tó- és lég fegy ve rek re:

10. szá mú pró ba jel

Ez zel a pró ba jel lel kell el lát ni a 17.  § (2) be kez dé sé nek
d) és e) pont já ban fel so rolt fegy ve re ket.

22.  §

Amennyi ben a 17.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt fegy ve -
rek vagy lö võ ké szü lé kek más ál lam ból ke rül nek be ho za -
tal ra, és nincs raj tuk el is mert pró ba jel, azo kat a for gal ma zó 
kö te les tí pus jó vá ha gyó el len õr zõ vizs gá lat ra be mu tat ni a
Vizs gá ló nak.

23.  §

(1) A tí pus jó vá ha gyó el len õr zõ vizs gá lat nál a Vizs gá -
ló el vég zi a 18.  § (2) be kez dés sze rin ti vizs gá la to kat,
majd ki ál lít ja a 19.  § sze rin ti ta nú sít ványt, vagy meg ta -
gad ja azt.

(2) A Vizs gá ló el len õriz he ti, hogy a for gal ma zó nál ta -
lál ha tó, tí pus el len õr zé si szak vé le ménnyel ren del ke zõ
fegy ve rek vagy lö võ ké szü lé kek pa ra mé te rei meg fe lel -
nek-e a szak vé le mény ben rög zí tet tek nek.

24.  §

A Vizs gá ló a tí pus jó vá ha gyó ta nú sít ványt vissza von ja,
ha

a) az is mé telt vizs gá la ton a ter mé kek már nem fe lel nek
meg e ren de let elõ írásainak,

b) a le gyár tott ter mé kek el tér nek a tí pus jó vá ha gyó ta -
nú sít vány ban fel tün te tett jel lem zõk tõl.

25.  §

A Vizs gá ló a tí pus jó vá ha gyó ta nú sít vány ki adá sá ról, il -
let ve a tí pus jó vá ha gyó ta nú sít vány vissza vo ná sá ról tá jé -
koz tat ja a C.I.P. Ál lan dó Iro dát.

26.  §

Amennyi ben a Vizs gá ló hoz olyan be je len tés ér ke zik,
amely nek alap ján fel té te lez he tõ, hogy egy ré szes ál lam ból
szár ma zó, a Ma gyar Köz tár sa ság ban for ga lom ba ke rült
fegy ver nem fe lel meg e ren de let elõ írásainak, ar ról a Vizs -
gá ló ér te sí ti az ille té kes rend õrhatóságot és a C.I.P. Ál lan -
dó Iro dát.

Fegyverek szemléje

27.  §

(1) Szem léz ni kell azon fegy ve re ket, ame lye ket el is mert 
egye di vagy tí pus vizs gá la ti pró ba jel lel el lát tak, de ta nú sít -
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vánnyal nem ren del kez nek. A ta nú sít vány ki ál lí tá sá hoz a
Vizs gá ló

a) a be mu ta tott fegy vert szem re vé te le zés sel meg vizs gál ja,
b) el len õr zi azon az el fo ga dott pró ba je lek meg lé tét,
c) meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a gáz- és ri asz tó fegy ve ren

nem haj tot tak vég re olyan vál toz ta tást, ami vel jel le gé nek
meg vál toz ta tá sá val lõ fegy ver ré le het át ala kí ta ni.

(2) Meg fe le lés ese tén a Vizs gá ló ki ál lít ja a 13.  § sze rin ti 
ta nú sít ványt.

Hatástalanított fegyver vizsgálata

28.  §

(1) A fegy ver fõ da rab ja it a ha tás ta la ní tá si mû ve le tek el -
vég zé se után, de a vég le ges rög zí té sek elõtt vizs gá lat ra be
kell mu tat ni. Ha a ha tás ta la ní tott fõ da ra bo kon a ha tás ta la -
ní tást vég zõ azo no sí tó jele fel van tün tet ve, és a fõ da ra bo -
kon el vég zett ha tás ta la ní tá si mû ve le tek meg fe le lõ ek, a
Vizs gá ló a ha tás ta la ní tás pró ba je lét a fõ da ra bok ra el he lye -
zi. Ha a fõ da ra bo kon el vég zett ha tás ta la ní tá si mû ve le tek
meg fe le lõ ek, ak kor a Vizs gá ló a ha tás ta la ní tás pró ba je lét a 
fõ da ra bok ra el he lye zi. A vég le ges rög zí té sek el vég zé se
után a fegy vert is mét be kell mu tat ni vizs gá lat ra.

(2) Amennyi ben a fegy ver min den ha tás ta la ní tá si elõ -
írásnak meg fe lel, a Vizs gá ló ki ad ja a ha tás ta la ní tást iga -
zoló ta nú sít ványt.

(3) A ha tás ta la ní tás pró ba je le:

11. szá mú pró ba jel

Színházi fegyverek vizsgálata

29.  §

A szín há zi fegy ve re ket a gáz- és ri asz tó fegy ve rek hez
ha son ló vizs gá lat nak kell alá vet ni.

Kereskedelmi lõszerek vizsgálata

30.  §

Ke res ke del mi lõ sze rek vizs gá la tát a gyár tott mennyi -
ség bõl ki vett min tán (pró ba) hajt hat ják vég re. A vizs gá la -
tok vagy azok egy ré szé nek vég zé sé re a gyár tó is fel ha tal -
maz ha tó, ha eh hez meg fe le lõ, a 38.  §-ban meg ha tá ro zott
fel té te lek kel ren del ke zik és a Vizs gá ló el len õr zés sel er rõl
meg gyõ zõ dött.

31.  §

Egy té tel meg en ge dett leg na gyobb da rab szá ma:
a) köz pon ti gyúj tá sú lõ sze rek bõl 500 000 db,
b) pe rem gyúj tá sú lõ sze rek bõl 1 500 000 db.

32.  §

A lõ szer meg ne ve zé sét a 17. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott ka li ber jel lel kell meg ad ni. Ki vé te le sen meg en ged he tõ 
a C.I.P. ál tal el fo ga dott szi no nim el ne ve zé sek va la me lyi -
ké nek hasz ná la ta is (23. mel lék let). A Ma gyar Köz tár sa -
ság ban el fo ga dott ka li ber je lek fel so ro lá sát, az egyes ka li -
ber je lek nek meg fe le lõ lõ sze rek, töl té nyek mé re te it és
meg en ge dett gáz nyo más ér té ke it, il let ve a fegy ve rek töl -
tény ûr jé nek elõ írt mé re te it a 17. mel lék let, a fe ke te lõ por -
ral mû kö dõ fegy ve rek ka li ber jel zé sét, lõ por töl te té nek és
lö ve dék tö me gé nek ada ta it a 21. mel lék let tar tal maz za.

33.  §

A gyár tott té te lek vizs gá la ta a kö vet ke zõk sze rint tör té -
nik:

a) min ta vé tel;
b) a leg ki sebb cso ma go lá si egy ség vizs gá la ta;
c) a lõ sze rek szem re vé te le zé se;
d) a mé re tek vizs gá la ta;
e) a csap pan tyú ér zé keny sé gé nek vizs gá la ta;
f) a gáz nyo más vagy a tor ko la ti ener gia vizs gá la ta  (at tól

füg gõ en, hogy me lyik az elõ írt ér ték);
g) a mû kö dé si biz ton ság vizs gá la ta;
h) a se bes ség mé ré se és a moz gás mennyi ség ki szá mí tá -

sa (csak acél sö ré tes lõ sze rek nél).

34.  §

(1) Min den lõ szer té tel bõl a 18. mel lék let ben elõ írt min -
ta mennyi sé get kell ki ven ni, a 18. mel lék let ben fel so rolt
vizs gá la tok vég re haj tá sá hoz.

(2) A leg ki sebb cso ma go lá si egy sé gen a kö vet ke zõ
meg kü lön böz te tõ jel zé sek meg lé tét kell vizs gál ni:

a) a gyár tó neve, jel zé se vagy már ka je le;
b) a lõ szer meg ne ve zé se, ka li ber je le;
c) a lö ve dék tí pus je lö lé se;
d) a lö ve dék tö meg fel tün te té se;
e) a gyár tott té tel (so ro zat) sor szá ma;
f) a ke res ke del mi cél ra új ra töl tött lõ sze rek nél az új ra -

töl tés re uta ló fel irat;
g) a nor mál lõ szer re meg adott ma xi má lis ér ték nél na -

gyobb gáz nyo mást adó nagy tel je sít mé nyû sö ré tes lõ sze rek 
ese té ben erre uta ló fi gyel mez te tés;

h) acél sö ré tes lõ szer nél an nak jel zé se, ha a sö ré tek át -
mé rõ je meg ha lad ja a 3. mel lék let 2. b) pont já ban meg adott 
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ér té ke ket, egy arra uta ló fel irat tal, hogy csak acél sö rét re is
vizs gált fegy ver bõl sza bad mû köd tet ni;

i) szi lárd lö ve dé ket nem tar tal ma zó töl tény nél a ki lõtt
anyag je lö lé se;

j) a lõ szer tûz ve szé lyes sé gi osz tá lya.

(3) A leg ki sebb cso ma go lá si egy sé gek fel bon tá sa kor a
Vizs gá ló nak vizs gál ni kell, hogy azok ban csak a je lö lé sek -
nek meg fe le lõ lõ sze rek van nak, ke ve re dés nem for dul elõ.

Egy adott kaliberjelû lõszer típusvizsgálata,
próbajel használata

35.  §

(1) Adott ka li ber je lû lõ szer tí pus vizs gá la tát a gyár tás vizs -
gá la tá val azo nos mó don, két sze res min ta mennyi ség vizs gá -
la tá val kell vég re haj ta ni. Tí pus vizs gá lat ra egy lõ szer faj ta so -
ro zat gyár tá sá nak meg kez dé se elõtt ke rül het sor.

(2) A tí pus vizs gá lat ra leg ke ve sebb 3000 da ra bot le het
fel aján la ni, ame lyet a ké sõb bi so ro zat gyár tás fel té te lei kö -
zött gyár tot tak.

36.  §

Tí pus vizs gá lat kor a ke res ke del mi lõ sze rek re elõ írt
összes vizs gá la tot el kell vé gez ni a kö vet ke zõ el té ré sek -
kel:

a) a cso ma go lás és az azon elõ írt jel zé sek ké szül het nek
ide ig le nes el já rás sal;

b) a mé ret vizs gá lat so rán a 19. mel lék let táb lá za ta i ban,
az adott ka li ber je lû lõ szer re meg adott összes hossz- és át -
mé rõ mé re tet és a tölt he tõ sé get vizs gál ni kell, ezek nem
lép he tik túl a meg adott ér té ke ket.

37.  §

(1) Új ka li ber je lû lõ szer ki fej lesz té se ese tén, ame lyik
még nem sze re pel a C.I.P., il let ve a 17. mel lék let táb lá za -
ta i ban, a tí pus vizs gá la tot a gyár tó ál tal meg adott ada tok
figye lembe véte lével kell el vé gez ni.

(2) Nem sza bad olyan új lõ szer gyár tá sá nak ha tó sá gi en -
ge dé lye zé sé hez szak vé le ményt adni, mely rõl a tí pus vizs -
gá lat so rán meg ál la pít ják, hogy

a) mû köd tet he tõ olyan fegy ver töl tény ûr jé bõl, mely a
mé ret táb lá zat ban meg ta lál ha tó más ka li ber je lû lõ szer ki lö -
vé sé re való, és mé re tei azo no sak vagy ha son ló ak, de meg -
en ge dett gáz nyo má sa ki sebb mint az új vizs gált lõ sze ré,

b) az új lõ szer nek ki sebb a meg en ge dett leg na gyobb
gáz nyo má sa a mé ret táb lá zat ban meg ta lál ha tó azo nos vagy 
ha son ló mé re tû lõ sze ré nél, de a már meg lé võ lõ szer mû -

köd tet he tõ az új lõ szer hez ter ve zett – ki sebb gáz nyo mást
el vi se lõ – fegy ver bõl.

38.  §

(1) A tí pus vizs gá la tot a Vizs gá ló kép vi se lõ jé nek je len -
lé té ben kell le foly tat ni, an nak ered mé nye it a Vizs gá ló mi -
nõ sí ti.

(2) A tí pus vizs gá lat so rán a Vizs gá ló az ed dig meg ha tá -
ro zot ta kon túl a kö vet ke zõ ket vizs gál ja:

a) ren del ke zés re áll nak-e a lõ sze rek mé ret vizs gá la tá -
hoz szük sé ges hi te le sí tett mé rõ esz kö zök;

b) a bal lisz ti kai mé rõ csö vek mé re tei meg fe lel nek-e a
19. mel lék let ben meg adott mé re tek nek és tû ré sek nek;

c) a bal lisz ti kai vizs gá la tok hoz szük sé ges esz kö zök
ren del ke zés re áll nak-e, ezek utol só hi te le sí té se mi kor, mi -
lyen mó don tör tént;

d) ren del ke zés re áll nak-e a biz ton sá gos mû kö dés vizs -
gá la tá hoz szük sé ges fegy ve rek;

e) a gyár tó be ren de zé sei biz to sít ják-e az egyen le tes mi -
nõ ség ben tör té nõ gyár tást;

f) a mé rõ mû sze rek hasz ná la tá hoz meg fele lõen kép zett
szak em be rek kel ren del kez nek.

(3) Több ka li ber je lû lõ szer egy ide jû vagy egy éven be -
lü li tí pus vizs gá la ta ese tén csak az a), b) és d) pont ban le ír -
ta kat kell min den ka li ber re vizs gál ni.

39.  §

(1) Egy lõ szer tí pus (egy adott ka li ber je lû lõ szer) gyár tá -
sá nak ha tó sá gi en ge dé lye zé sé hez szük sé ges szak vé le -
mény ben a Vizs gá ló azt iga zol ja, hogy a gyár tó az adott
ka li ber je lû lõ szer gyár tá sá ra fel ké szült, a vizs gá la tok el -
vég zé sé hez ren del ke zik a szük sé ges mé rõ esz kö zök kel,
bal lisz ti kai vizs gá ló be ren de zé sek kel és meg fele lõen kép -
zett sze mély zet tel.

(2) A gyár tó nak min den gyár ta ni kí vánt lõ szer tí pus ra
vo nat ko zó an ren del kez nie kell a Vizs gá ló szak vé le mé -
nyé vel.

(3) A lõ szer tí pus gyár tá sá nak ha tó sá gi en ge dé lye zé sé -
hez szük sé ges szak vé le mény bir to ká ban a gyár tó a so ro -
zat gyár tás so rán a lõ szer vizs gá lat pró ba je lét a lõ sze rek
leg ki sebb cso ma go lá si egy sé gén kö te les fel tün tet ni.

A lõ szer vizs gá lat pró ba je le:

12. szá mú pró ba jel

(4) Nem tün tet he ti fel a lõ szer vizs gá lat pró ba je lét az a
gyár tó, ame lyik nél a 18. mel lék let II/16. pont já ban fel so -
rolt fel té te lek csak rész ben áll nak ren del ke zés re.
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40.  §

A Vizs gá ló a pró ba jel hasz ná lat ra tör té nõ fel jo go sí tás -
ról a gyár tó és a ka li ber jel(ek) meg ne ve zé sé vel tá jé koz tat -
ja a C.I.P. Ál lan dó Iro dát.

41.  §

(1) Ha a Vizs gá ló meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a gyár tó ál -
tal pró ba jel lel el lá tott va la me lyik lõ szer so ro zat nem fe lel
meg az e ren de let elõ írásainak, az ille té kes rend õrhatóság
egy ide jû ér te sí té se mel lett fel szó lít ja a gyár tót a so ro zat
ke res ke del mi for ga lom ból való ki vo ná sá ra.

(2) Sú lyos vagy is mé telt hi bák elõ for du lá sa ese tén a
Vizs gá ló a pró ba jel hasz ná la tát a gyár tó tól vissza von hat ja.

(3) Má sik or szág ból szár ma zó lõ sze rek ese tén a meg ál -
la pí tott hi bá ról a Vizs gá ló tá jé koz tat ja a C.I.P. Ál lan dó
Iro dát, va la mint azon or szág nem ze ti vizs gá ló szer ve ze tét,
ame lyik nek a pró ba bé lye gé vel a hi bás té telt el lát ták. A lõ -
sze rek nek a fel hasz ná ló ra vagy an nak kör nye ze té re való
ve szé lyes sé ge ese tén a Vizs gá ló ér te sí ti az ille té kes rend -
õrhatóságot is.

Csõvizsgáló lõszerek vizsgálata

42.  §

Csõ vizs gá ló lõ sze rek a 9.  § b) pont ja és a 18.  § (2) be -
kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti fegy ver vizs gá la tok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ge sek. Vizs gá la tu kat a 32–34.  §-ban le -
ír tak sze rint kell vég re haj ta ni a kö vet ke zõ el té ré sek kel:

a) egy gyár tá si té tel da rab szá ma 3000 da rab nál ke ve -
sebb is le het,

b) a min ta vé tel mennyi sé ge gáz nyo más vizs gá lat hoz
10 db,

c) szem re vé te le zés sel és mé ret vizs gá lat tal a té tel
100%-át kell vizs gál ni,

d) a mû kö dé si biz ton sá got ke res ke del mi fegy ve rek kel
is vizs gál ni kell,

e) a leg ki sebb cso ma go lá si egy sé gen az elõ írt jel zé se -
ken kí vül le gyen a csõ vizs gá ló lõ szer re uta ló egy ér tel mû
jel zés (fel irat),

f) a cso ma go lás le gyen el té rõ az azo nos ka li ber je lû ke -
res ke del mi lõ sze ré tõl,

g) a cso ma go lá son fel kell tün tet ni a ka li ber jel hez elõ írt 
vizs gá la ti nyo mást, va la mint sö ré tes lõ sze rek ese tén azt is,
ha csak az elsõ vagy a má so dik mé rõ hely vizs gá la tá ra
való, a sö ré tes csõ vizs gá ló lõ sze rek fe lel je nek meg a
22. mel lék let elõ írásainak,

h) a lõ sze re ken az elõ írt jel zé sek mel lett le gyen fel tû nõ
meg kü lön böz te tõ jel; sö ré tes lõ sze re ken, a hü vely tes ten is
fel kell tün tet ni a vizs gá la ti nyo mást,

i) a csõ vizs gá ló lõ sze re ken a ke res ke del mi lõ sze rek nél
meg en ge dett rö vid hossz irá nyú re pe dé sek nem for dul hat -
nak elõ,

j) a csõ vizs gá ló lõ sze rek gáz nyo má sát a 19. mel lék let -
ben le ír tak nak meg fele lõen kell vizs gál ni; sta tisz ti kai
 valószínûséggel a vár ha tó leg ki sebb nyo más ér té két is ki
kell szá mí ta ni, ami nek meg kell ha lad nia az azo nos ka li -
ber je lû ke res ke del mi lõ sze rek vár ha tó leg na gyobb gáz -
nyo má sát; hu za golt csö vû fegy ve rek lõ sze re i nél a csõ tor -
ko la ti ener gia ér té ke ha lad ja meg a meg en ge dett leg ki sebb
ér té ket; az ered mé nye ket a 19. mel lék let ben le ír tak sze rint
kell ér té kel ni,

k) a csõ vizs gá ló lõ sze rek gáz nyo má sát – a pe rem gyúj -
tá sú töl té nyek ki vé te lé vel – elekt ro me cha ni kus el já rás sal
kell mér ni,

l) a fe ke te lõ por ral mû kö dõ fegy ve rek ka li ber jel zé sét,
lõ por töl te té nek és lö ve dék tö me gé nek ada ta it a 21. mel lék -
let tar tal maz za,

m) a 21. mel lék let ben nem sze rep lõ ka li ber jel zés sel
el lá tott, fe ke te lõ por ral mû kö dõ fegy ve rek ese té ben a
gyár tó ál tal meg adott töl tet ér té ket kell figye lembe ven -
ni, és ez alap ján a Vizs gá ló ha tá roz za meg a csõ vizs gá ló
töl te tet.

Felülvizsgálat

43.  §

(1) A vizs gá la tok el vég zé sé re és a pró ba jel hasz ná la tá ra
fel jo go sí tott gyár tó nál a Vizs gá ló éven ként el len õr zi, hogy 
az a fel jo go sí tó szak vé le mény(ek)ben fog lal tak nak to -
vább ra is meg fe lel-e. A Vizs gá ló szú ró pró ba sze rû el len õr -
zést is vé gez het.

(2) A fe lül vizs gá lat ré szei:

a) a mé rõ rend sze rek, a bal lisz ti kai csö vek és a mé -
rõmûszerek, il let ve azok utol só hi te le sí té sé nek vizs gá -
la ta;

b) az utol só fe lül vizs gá lat óta gyár tott so ro za tok vizs -
gá la ti jegy zõ köny ve i bõl szú ró pró ba sze rû en ki vá lasz tott
do ku men tá ció vizs gá la ta;

c) egy vagy né hány so ro zat vizs gá la tá nak meg is mét lé -
se a Vizs gá ló kép vi se lõ jé nek je len lé té ben; az is mé telt
vizs gá lat nál meg en ge dett a gáz nyo mást csak 10 lö vés sel
vizs gál ni.

(3) Amennyi ben a Vizs gá ló a (2) be kez dés b) pont ja
sze rin ti vizs gá lat kor olyan so ro za tot ta lál, amely nek mé ré -
si ered mé nyei kö zel van nak a meg en ge dett ha tár ér ték hez,
a so ro zat vizs gá la ta it meg is mét li.

(4) A fe lül vizs gá lat ról a Vizs gá ló jegy zõ köny vet ké szít, 
mely az el vég zett vizs gá lat té te les is mer te té sén kí vül fel -
so rol ja a ta pasz talt hi á nyos sá go kat és ha tár idõt ad azok
meg szün te té sé re.

5458 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/66. szám



(5) Sú lyos hi á nyos sá gok ész le lé se ese tén a Vizs gá ló az
ille té kes rend õrhatóságnál kez de mé nyez he ti a pró ba jel
hasz ná lat ra való fel jo go sí tás, en ge dély át me ne ti, a hi bák
el há rí tá sá ig tör té nõ fel füg gesz té sét vagy vissza hí vá sát.

Szakvélemény gyártási kérelemhez

44.  §

A fegy ver vagy lõ szer gyár tá si ké re lem nek tar tal maz nia 
kell a Vizs gá ló ál tal ké szí tett, a Korm. r. 3. szá mú mel lék -
le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott szak vé le mé nyét.

45.  §

(1) Olyan fegy ve rek gyár tá sá ra vo nat ko zó ké re lem ese -
tén, ame lyek be a pró ba jel be üté se csak egye di vizs gá lat tal
tör tén het, a ké rel me zõ nek a kö vet ke zõ ket kell a Vizs gá ló
ren del ke zés ére bo csá ta nia:

a) min ta pél dány min den gyár ta ni kí vánt fegy ver tí pus -
ból,

b) azon al kat ré szek, rész egy sé gek fel so ro lá sa – amennyi -
ben ilye ne ket be épí tet tek a fegy ver be –, ame lye ket má sik
gyár tó tól sze rez tek be, és azo kat már más fegy ver nél be vizs -
gál ták és el lát ták pró ba jel lel,

c) a sa ját gyár tás ban ké szü lõ te her vi se lõ al kat ré szek,
rész ele mek gyárt mány raj za, a gyár tás hoz hasz nált anyag -
fé le sé gek fel so ro lá sá val,

d) össze ál lí tá si rajz,
e) össze sze re lé si tech no ló gia,
f) a gyár tó be ren de zé sek hely szí ni be mu ta tá sa a gyár tó

te lep he lyén an nak iga zo lá sá ra, hogy ké pe sek a 17. mel lék -
let ben elõ írt mé re te ket be tar ta ni,

g) a kész fegy ver mé ret el len õr zé sé hez ren del ke zés re
álló mé rõ esz kö zök,

h) lõ tér a fegy ve rek ki pró bá lá sá hoz,
i) meg fe le lõ kép zett sé gû szak em be rek a fegy ver bal -

lisz ti kai vizs gá la ta i hoz,
j) a fegy ver hez hasz nál ha tó lõ szer ka li ber je le.

(2) A fegy ve rek kül alak ját, tu sá nak, irány zé ká nak, mû -
köd te té sé nek meg ol dá sát a gyár tó sza ba don vá laszt hat ja
meg.

(3) A szak vé le mény a gyár tás fo lya ma tá ra vo nat ko zik, a 
gyár tott fegy ve re ket a Vizs gá ló nak egye di vizs gá lat ra
min den eset ben be kell mu tat ni.

46.  §

Tí pus jó vá ha gyó vizs gá lat tal mi nõ sít he tõ fegy ve rek
gyár tá si ké rel mé nek ese té ben a szak vé le mény ki adá sá hoz
a 17–19.  §-ban elõ ír tak sze rint kell el jár ni.

47.  §

Lõ szer gyár tá si ké re lem hez szak vé le ményt a
35–38.  §-nak meg fele lõen kell ki ad ni.

Záró rendelkezések

48.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a pol gá ri ké zi lõ fegy ve rek,
gáz-, ri asz tó- és lég fegy ve rek, lö võ ké szü lé kek, va la mint
ezek lõ sze re i nek vizs gá la tá ról  szóló 64/1996. (XII. 27.)
IKIM, va la mint az azt mó do sí tó 5/1999. (III. 3.) GM és
15/2003. (III. 28.) GKM ren de let.

49.  §

E ren de let a ha tály ba lé pé se elõtt ki adott ta nú sít vá nyok
ér vé nyes sé gi ide jét nem érin ti.

50.  §

A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
 szabályok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál -
ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál -
ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998.
jú ni us 22-i 98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

51.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû elõ -
írásoknak nem kell meg fe lel nie az olyan fegy ver nek, fegy -
ver fõ da rab ja i nak, va la mint azok lõ sze re i nek, a ha tás ta la -
ní tott fegy ve rek nek, to váb bá a lö võ ké szü lé kek nek, ame -
lyet az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban vagy Tö rök -
or szág ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak for ga lom ba, vagy
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
ré szes va la mely EF TA-ál lam ban ál lí tot tak elõ, az ott
irány adó elõ írásoknak meg fele lõen, fel té ve, hogy az
irány adó elõ írások a köz biz ton ság, va la mint az em be ri élet 
vé del me te kin te té ben az e tör vény ben meg ha tá ro zot tal
egyen ér té kû vé del met nyúj ta nak.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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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 fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A tex til ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö ve -
tel mé nye i rõl  szóló 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let
(a továb biak ban: R.) 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tex til ter mé ken a nyers anyag-össze té telt cím ké zés
vagy egyéb meg fe le lõ je lö lés út ján kell meg ad ni a ter mék re
ma ra dan dó an rá erõ sít ve vagy be le szõ ve. A tex til ter mék nem 
fo gyasz tói for ga lom ban tör té nõ ér té ke sí té se ese tén a cím ké -
zés vagy je lö lés a ter mé ket kí sé rõ ke res ke del mi do ku men tu -
mok kal he lyet te sít he tõ vagy egé szít he tõ ki.”

2.  §

Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) és
g) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti f) pont je lö lé se 
h) pontra vál to zik:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„f) a Bi zott ság 2006/2/EK irány el ve (2006. ja nu ár 6.) a
két kom po nen sû tex til szál ke ve ré kek mennyi sé gi elem zé -
sé nek egyes mód sze re i rõl  szóló 96/73/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ -
dés hez való hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról;

g) a Bi zott ság 2006/3/EK irány el ve (2006. ja nu ár 9.) a
tex til ter mé kek el ne ve zé sé rõl  szóló 96/74/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek a mû sza -

ki fej lõ dés hez való hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do -
sí tá sá ról;”

3.  §

Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te lép.

4.  §

Az R. 4. mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te lép.

5.  §

Az R. 6. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint mó -
do sul.

6.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 6-án lép ha tály ba.

7.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2006/2/EK irány el ve (2006. ja nu ár 6.) a
két kom po nen sû tex til szál ke ve ré kek mennyi sé gi elem zé -
sé nek egyes mód sze re i rõl  szóló 96/73/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ -
dés hez való hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2006/3/EK irány el ve (2006. ja nu ár 9.) a
tex til ter mé kek el ne ve zé sé rõl  szóló 96/74/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek a mû sza -
ki fej lõ dés hez való hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do -
sí tá sá ról.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 32/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

[1. mel lék let a 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let hez]

A textilszálak táblázata

Sor -
szám

El ne ve zés A szál le írá sa

1. Gyapjú1 A juh (Ovis ari es) bun dá já ból szár ma zó szál

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

Az aláb bi ál la tok szõ re: al pa ka kecs ke, láma, teve, kas mir kecs ke,
an go ra kecs ke, an go ra nyúl, vi ku nya, yak, gu a na ko lá ma, kas gó ra kecs ke,
hód, vidra



Sor -
szám

El ne ve zés A szál le írá sa

3. Állati szõr, az állatfajta
megadásával vagy anélkül
(pl. marhaszõr, házikecskeszõr,
lószõr)

Kü lön bö zõ ál la tok szõ re, amennyi ben azok nem tar toz nak az 1. és
2. pont alá

4. Selyem Olyan szál, amit ki zá ró lag a se lyem fo nal-ki bo csá tó ro var gu bó já ból
nyernek

5. Pamut A gya pot nö vény (Gos sy pi um) tok já ból szár ma zó szál

6. Kapok A ka pok (Ce i ba pen tand ra) gyü möl csé nek bel se jé bõl szár ma zó szál

7. Len A len (Li num usi ta tis si mum) szá rá ból (kó ró ból) szár ma zó rostszál

8. Kender A ken der (Can na bis Sa ti va) szá rá ból szár ma zó rost szál

9. Juta A Cor cho rus oli to ri us és a Cor cho rus cap su la ris szá rá ból szár ma zó
rost szál. A ju tá val azo nos mó don kell el jár ni a kö vet ke zõ
rost nö vé nyek bõl szár ma zó rost szá lak kal: Hi bis cus can na bi nus, Hi bis cus
sab da rif fa, Abul ti lon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10. Manilakender A Musa tex ti lis szá rát bur ko ló le ve lek bõl nyert rost szál

11. Alfafû A Sti pa te na cis si ma le ve le i bõl nyert rost szál

12. Kókusz A Co sos nu ci fe ra gyü möl csé rõl szár ma zó rost szál

13. Seprûzanót Más kép pen: Ginsz ter. A Cy ti sus sco pa ri us, illetve a Spartium Junceum
ágából nyert rostból készült szál

14. Rami A Bo eh me ria ni vea és a Bo eh me ria te na cis si ma szá rá ból nyert rostszál

15. Szizál Az Aga ve si sa la na le ve lé bõl nyert rost szál

16. Indiai kender Más kép pen: Sunn. A Cro ta la ria jun cea rost já ból ké szült szál

17. Mexikói szizál Más kép pen: He ne qu en. Az Aga ve Fo urc ro y des rost já ból ké szült szál

18. Agávé Más kép pen: Ma gu ey. Az Aga ve Can ta la rost já ból ké szült szál

19. Acetát Ke ve sebb mint 92%, azon ban leg alább 74% ace ti le zett hid ro xil cso por tú
cel lu lóz ace tát ból készült szál

20. Alginát Az al gin sav fém só i ból ké szült szál

21. Rézoxid-szál Más kép pen: Kup ro. Réz oxid am mó ni ák el já rás sze rint ké szült re ge ne rált
cellulózszál

22. Modál Re ge ne rált cel lu lóz szál, ma gas sza kí tó erõ vel és ned ves mo du lus sal. A
sza kí tó erõ (BC) kon di ci o nált ál la pot ban és az erõ (BM), amely ned ves
ál la pot ban 5% nyúj tás nál éb red:

Bc (CN) > = 1,3 ÖT + 2T

BM (CN) > = 0,5 ÖT,
ahol T az át la gos lineáris sûrûség decitexben

23. Fehérjeszál Ter mé sze tes fe hér jé bõl nyert, vegy sze rek kel re ge ne rált és sta bi li zált szál

24. Triacetát Cel lu lóz ace tát ból elõ ál lí tott szál, amely ben a hid ro xil-cso por tok nak
leg alább 92%-a acetilezett

25. Viszkóz Visz kóz el já rás sal ké szült, re ge ne rált cel lu lóz ból álló vég te len és vágott szál

26. Akril2 Olyan li ne á ris mak ro mo le ku lák ból elõ ál lí tott szál, mely nek lán ca
leg alább 85 tö meg szá za lék ak ril nit ril bõl épül fel.

27. Poliklorid Olyan li ne á ris mak ro mo le ku lá ból elõ ál lí tott szál, mely nek lán ca több
mint 50 tö meg szá za lék vi nil klo rid vagy vi nil idén klo rid mo no mer
egy sé ge ket tar tal ma zó makromolekulákból áll.

28. Fluorszál Li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, ame lyet ali fás flu or-kar bon
mo no me rek bõl nyernek

29. Modakril2 Li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szá lak, me lyek lán cai 50%-nál több, de 
85 szá za lék nál ke ve sebb tö meg szá za lék nyi ak ril nit ril bõl épülnek fel.
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Sor -
szám

El ne ve zés A szál le írá sa

30. Poliamid vagy nylon2 A lánc ban leg alább 85 szá za lék ban ali fás vagy cik lo-ali fás egy sé gek hez
kap cso ló dó, is mét lõ dõ amid kö té se ket tar tal ma zó szin te ti kus, li ne á ris
makromolekulákból álló szál

31. Aramid Szin te ti kus li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely aro más
cso por tok hoz kap cso ló dó amid- vagy imid kö té sek bõl áll, ame lyek
leg alább 85 szá za lék köz vet le nül kap cso ló dik két aro más gyû rû höz, és az 
eset le ge sen je len  le võ imid kö té sek száma nem haladja meg az
amidkötésekét

32. Poliimid Szin te ti kus li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely is mét lõ dõ
imi degy sé ge ket tartalmaz

33. Lyocell3 Egy szer ves ol dó szer rel és ol dat ból tör té nõ szál kép zé si el já rás sal,
szár ma zé kok kép zõ dé se nél kül elõ ál lí tott re ge ne rált cellulózszál

33.
a)

Polilaktid A lánc ban leg alább 85 szá za lék ter mé sze te sen elõ for du ló cuk rok ból
szár ma zó tej sav ész ter-egy sé get tar tal ma zó, li ne á ris mak ro mo le ku lák ból
álló szál, mely nek ol va dá si hõmérséklete legalább 135 °C

34. Poliészter Olyan li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely nek lán cai leg alább
85 tö meg szá za lék ban te ref tál sa vész ter bõl állnak

35. Polietilén2 Nem he lyet te sí tett, ali fás szén hid ro gé nek bõl össze te võ dõ, te lí tett li ne á ris
mak ro mo le ku lák ból álló szál

36. Polipropilén2 Szá lak li ne á ri san te lí tett ali fás szén hid ro gé nek bõl, me lyek min den
má so dik szén atom já hoz egy izo tak ti kus el ren de zé sû me til cso port
kap cso ló dik további helyettesítés nélkül

37. Polikarbamid2 Li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely nek lán ca is mét lõ dõ
(NH-CO-NH) funk ci o ná lis cso por tot tartalmaz

38. Poliuretán2 Olyan li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely nek lán cai is mét lõ dõ
funk ci o ná lis ure tán cso por tok kal rendelkeznek

39. Vinilszál Li ne á ris mak ro mo le ku lák ból álló szál, mely nek lán cai kü lön bö zõ
ace ta le zett sé gi fokú po li vi nil al ko hol ból épülnek fel

40. Trivinil2 Szál há rom kü lön bö zõ vi nil mo no mer bõl, mely ak ril nit ril bõl, kló ro zott
vi nil mo no mer bõl és egy har ma dik vi nil mo no mer bõl te võ dik össze,
ame lyek kö zül egyik sem tesz ki 50 százalék tömeghányadot

41. Elasztodién Elasz ti kus szál, amely ter mé sze tes vagy szin te ti kus po li izo prén bõl áll,
egy vagy több po li me ri zált di en bõl, egy vagy több vi nil mo no mer rel vagy 
anél kül, és amely szál irá nyú hú zó erõ ha tá sá ra ere de ti hosszá nak
há rom szo ro sá ra nyú lik meg, és te her men te sí tés után azon nal vissza nye ri
megközelítõleg a kiindulási hosszát

42. Elasztán Elasz ti kus szál, amely leg alább 85 tö meg szá za lék ban szeg men tált
po li u re tán ból áll, és amely hú zó erõ ha tá sá ra ere de ti hosszá nak
há rom szo ro sá ra nyú lik meg, majd te her men te sí tés után azon nal
vissza nye ri megközelítõleg a kiindulási hosszát

43. Üvegszál Üveg bõl ké szült szál

44. Elnevezés annak az anyagnak
meg fele lõen, amelybõl a szálak
összetevõdnek, pl. fém (fémes,
fémezett), azbeszt, papír, „szál”
vagy „fonal” kiegészítéssel vagy
anélkül

Kü lön bö zõ vagy új sze rû anyag ból ké szült szá lak, ame lyek az elõ zõ ek ben 
nin cse nek felsorolva
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Sor -
szám

El ne ve zés A szál le írá sa

45. Elaszto-multiészter Két vagy több, ve gyi leg meg kü lön böz tet he tõ li ne á ris mo le ku la (ame lyek
egyi ke sem ha lad ja meg a tel jes tö meg 85%-át) köl csön ha tá sa ál tal, két
vagy több meg kü lön böz tet he tõ sza kasz ban lét re ho zott szál, amely ben az
ész ter cso port al kot ja a meg ha tá ro zó egy ség nyi mennyi sé get (leg alább
85%), és amely – meg fe le lõ ke ze lést köve tõen – ere de ti hosszá nak
más fél sze re sé re ki nyújt va, majd el en ged ve, rövid idõ alatt lényegében
visszanyeri eredeti hosszát

Meg jegy zés:
1 A mel lék let 1. pont já ban sze rep lõ „gyap jú” név hasz nál ha tó a bir ka vagy bá rány szõ ré bõl szár ma zó szá lak ke ve ré ké re és azok ra a szá lak ra, me lyek a

2. pont har ma dik osz lo pá ban van nak fel so rol va. Ez az elõ írás a 6. és 7.  §-ban fel so rolt és a 8.  §-ban hi vat ko zott tex til ter mé kek re is al kal maz ha tó, fel té ve, ha az
utób bi ak rész ben az 1. és 2. pontban felsorolt szálakból tevõdnek össze.

2 A szál szót bele kell ér te ni.
3 A „szer ves ol dó szer” ki fe je zés alap ve tõ en szer ves anya gok és víz ke ve ré ket jelent.

2. melléklet a 32/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

[4. mel lék let a 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let hez]

Egyezményes járulékanyag-hányadok

Sor szám Szál %

1–2. Gyapjú és szõrök
fésült szálak
kártolt szálak

18,25 
117,00 

 3. Szõrök
fésült szálak
kártolt szálak
Lószõr
fésült szálak
kártolt szálak

18,25 
117,00 

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) 8,50 

15. Szizál 14,00 

16. Indiai kender 12,00 

17. Mexikói szizál 14,00 
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Sor szám Szál %

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 

34. 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 

44. Fémszál
Fémezett szál
Azbesztszál
Papírfonal

2,00 
2,00 
2,00 

13,75 

45. Elaszto-multiészter 1,50 

Meg jegy zés:

1 A 17% já ru lék anyag-há nya dot kell al kal maz ni ak kor is, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a tex til ter mék fé sült vagy kár tolt szál ból ké szült.
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3. melléklet a 32/2006. (VI. 1.) GKM rendelethez

1. Az R. 6. mel lék le té nek az egyes mód sze re ket is mer te tõ ré szé ben sze rep lõ táb lá zat he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat
lép:

„AZ EGYES MÓDSZEREK – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Mód -
szer

Al kal ma zá si te rü let Re a gens

 1. Ace tát Meg ha tá ro zott más szá lak Ace ton

 2. Egyes fe hér je szá lak Meg ha tá ro zott más szá lak Hi po klo rit

 3. Visz kóz, réz oxid-szál vagy
meg ha tá ro zott tí pu sú modál

Pa mut Han gya sav és cink klo rid

 4. Po li amid vagy nylon Meg ha tá ro zott más szá lak Han gya sav, 80 tö meg%-os

 5. Ace tát Tri ace tát Ben zil al ko hol

 6. Tri ace tát vagy po li lak tid Meg ha tá ro zott más szá lak Di klór me tán

 7. Meg ha tá ro zott cel lu lóz szá lak Po li ész ter vagy elasz to-mul ti ész ter Kén sav, 75 tö meg%-os

 8. Ak ril, meg ha tá ro zott mo dak ril-
vagy meg ha tá ro zott po li klo rid
szálak

Meg ha tá ro zott más szá lak Di me til for ma mid

 9. Meg ha tá ro zott po li klo ri dok Meg ha tá ro zott más szá lak Szén di szul fid/ace ton,
55,5/44,5 tér fo gat%-os

10. Ace tát Meg ha tá ro zott po li klo ri dok Jég ecet

11. Se lyem Gyap jú vagy szõr Kén sav, 75 tö meg%-os

12. Juta Meg ha tá ro zott ál la ti ere de tû szálak Nit ro gén tar ta lom mód szer

13. Po li pro pi lén Meg ha tá ro zott más szá lak Xi lol

14. Po li klo rid szá lak (vi nil klo rid
ho mo po li mer jei)

Meg ha tá ro zott más szá lak Kon cent rált kén sav mód szer

15. Po li klo rid szá lak, meg ha tá ro zott
mo dak ri lok, meg ha tá ro zott
elasz tá nok, ace tá tok, triacetátok

Meg ha tá ro zott más szá lak Cik lo he xa non

,,

2. Az R. 6. mel lék let 1. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2 és 3), se lyem (4), pa mut (5), len (7), ken der (8), juta (9), ma ni la ken der (10), al fa fû (11),
kó kusz rost (12), sep rû za nót (13), rami (14), szi zál (15), réz oxid-szál (21), mo dál (22), fe hér je szál (23), visz kóz (25), ak -
ril (26), po li amid vagy nylon (30), po li ész ter (34) vagy elasz to-mul ti ész ter (45).”

3. Az R. 6. mel lék let 2. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. pa mut (5), réz oxid-szál (21), visz kóz (25), ak ril (26), po li klo rid (27), po li amid vagy nylon (30), po li ész ter (34), po -
li pro pi lén (36), elasz tán (42), üveg szál (43) vagy elasz to-mul ti ész ter (45).”

4. Az R. 6. mel lék let 4. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2 és 3), pa mut (5), réz oxid-szál (21), mo dál (22), visz kóz (25), ak ril (26), po li klo rid (27), po -
li ész ter (34), po li pro pi lén (36), üveg szál (43) vagy elasz to-mul ti ész ter (45).”

5. Az R. 6. mel lék let 6. Mód szer fe je ze té nek 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET és 2. ALAPELV al fe je ze te he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ez a mód szer az ide gen anya gok el tá vo lí tá sa után a kö vet ke zõ össze té te lû, két kom po nen sû tex til szál ke ve ré kek ese té -

ben al kal maz ha tó:
1. tri ace tát (24) vagy po li lak tid (33a)

és
2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2 és 3), se lyem (4), pa mut (5), réz oxid-szál (21), mo dál (22), visz kóz (25), ak ril (26), po li -

amid vagy nylon (30), po li ész ter (34), üveg szál (43) vagy elasz to-mul ti ész ter (45).

Meg jegy zés:

Az olyan tri ace tát szá lak, ame lye ket kü lön le ges ke ze lés sel rész le ge sen hid ro li zál tak, már nem tel jes mér ték ben ol dód -
nak eb ben a re a gens ben. Ilyen ese tek ben a mód szer nem al kal maz ha tó.

2. ALAPELV

Az is mert szá raz anyag tö me gû ke ve rék bõl a tri ace tát vagy po li lak tid szá la kat di klór me tán nal old juk ki. A vissza ma -
radt anya got össze gyûjt jük, ki mos suk, meg szá rít juk és meg mér jük: tö me gét – szük ség sze rint kor ri gál va – a ke ve rék szá -
raz tö me gé nek szá za lé ká ban fe jez zük ki. A szá raz tri ace tát vagy po li lak tid szá za lé kát a két adat kü lönb sé ge adja.”

6. Az R. 6. mel lék let 6. Mód szer fe je ze té nek 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA al fe je ze te
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA

Az ered mé nye ket az ál ta lá nos in for má ci ók nál meg ha tá ro zot tak sze rint szá mít suk ki. A ‘d’ ér té ke 1,00, ki vé ve a po li -
ész ter és az elasz to-mul ti ész ter ese té ben, ame lyek nél a ‘d’ ér té ke 1,01.”

7. Az R. 6. mel lék let 7. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. po li ész ter (34), vagy elasz to-mul ti ész ter (45).”

8. Az R. 6. mel lék let 8. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2 és 3), se lyem (4), pa mut (5), réz oxid-szál (21), mo dál (22), visz kóz (25), po li amid vagy
nylon (30), po li ész ter (34) vagy elasz to-mul ti ész ter (45).”

9. Az R. 6. mel lék let 8. Mód szer fe je ze té nek 5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA al fe je ze te
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS MEGADÁSA
Az ered mé nye ket az ál ta lá nos in for má ci ók nál meg ha tá ro zot tak sze rint szá mít suk ki. A ‘d’ ér té ke 1,00, ki vé ve a gyap -

jú, a pa mut, a réz oxid-szál, a mo dál, a po li ész ter és az elasz to-mul ti ész ter ese té ben, ame lyek te kin te té ben a ‘d’ ér té ke
1,01.”

10. Az R. 6. mel lék let 9. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2 és 3), se lyem (4), pa mut (5), réz oxid-szál (21), mo dál (22), visz kóz (25), ak ril (26), po li -
amid vagy nylon (30), po li ész ter (34), üveg szál (43) vagy elasz to-mul ti ész ter (45).”

11. Az R. 6. mel lék let 13. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 1. és 2. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. po li pro pi lén szá lak (36)

és

2. gyap jú (1), ál la ti szõr (2 és 3), se lyem (4), pa mut (5), ace tát (19), réz oxid-szál (21), mo dál (22), tri ace tát (24), visz -
kóz (25), ak ril (26), po li amid vagy nylon (30), po li ész ter (34), üveg szál (43) vagy elasz to-mul ti ész ter (45).”

12. Az R. 6. mel lék let 14. Mód szer fe je zet 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET al fe je ze té nek 2. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„2. pa mut (5), ace tát (19), réz oxid-szál (21), mo dál (22), tri ace tát (24), visz kóz (25), egyes ak ri lok (26), egyes mo dak -
ri lok (29), po li amid vagy nylon (30), po li ész ter (34) vagy elasz to-mul ti ész ter (45).”
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Állami Számvevõszék

p á  l y á  z a  t i  f e l  h í  v á  s a

az Áht. 95/A.  §-ának (2) bekezdésében meghatározott
gazdálkodó szervezetek felügyelõ bizottsága elnöki

tisztségének betöltésére alkalmas személyek
névjegyzékbe kerülésére

Az Ál la mi Szám ve võ szék (1052 Bu da pest, Apá czai
Cse re Já nos u. 10.) mint pá lyá za tot ki író, az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) 95/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, az
 állam leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt álló, ket tõ száz mil -
lió fo rint jegy zett tõ két meg ha la dó gaz dál ko dó szer ve zet
fel ügye lõ bi zott sá ga el nö ké nek sze mé lyé re vo nat ko zó ja -
vas lat té te li jo gá nak meg ala po zá sa cél já ból a köz be szer zé -
si tör vény ha tá lya alá nem tar to zó

nyilvános pályázatot

hir det a fel ügye lõ bi zott sá gi el nö ki tiszt ség be töl té sé re
al kal mas sze mé lyek név jegy zék be ke rü lé sé re. Az Áht.
95/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott gaz dál ko dó 
szer ve zet nél az Ál la mi Szám ve võ szék (a to váb bi ak ban:
ÁSZ) je lö lé sé ben fel ügye lõ bi zott ság el nö ke csak az a ter -
mé sze tes sze mély le het, aki az ÁSZ név jegy zé ké ben sze -
re pel. A név jegy zék be ke rült pá lyá zó nak meg ke re sés re
fel ügye lõ bi zott sá gi el nök ként tör té nõ meg vá lasz tá sát
köve tõen az ÁSZ-nak a fel ügye lõ bi zott sá gi el nök vo nat -
ko zá sá ban vissza hí vá si ja vas lat té te li joga van.

1. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a Ma gyar
Köz löny ben tör tént köz zé té telt kö ve tõ 30. nap. [Az ÁSZ a
hon lap ján is (www.asz.hu) köz zé te szi a Je lö lé si Sza bály -
za tát és a pá lyá za ti fel hí vá sát az zal, hogy a pá lyá za tok be -
nyúj tá sá nak ha tár ide je a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz -
zé té telt kö ve tõ 30. nap.]

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja: ki zá ró lag pos tai úton.
A pá lyá za tot és mel lék le te it zárt bo rí ték ban, pos tai úton
kell be nyúj ta ni. A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „FB el nö ki
pá lyá zat”.

2. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak címe:

Ál la mi Szám ve võ szék
1.1.0. Ko or di ná ci ós osz tály
1052 Bu da pest V. ker., Apá czai Cse re Já nos u. 10.
Pos ta cím: 1364 Bu da pest, Pf. 54

Kap cso lat tar tó és fel vi lá go sí tás adá sá ra jo go sult:

1.1.0. Ko or di ná ci ós osz tály

Bar kó czi Sán dor né dr. osz tály ve ze tõ T.: 484-9151

Dr. Zsol nay And rás szám ve võ, jogi elõ adó
T.: 484-9221

3. A pá lyá zat nyel ve: ma gyar.

4. Rész vé te li fel té te lek

4.A) Nyi lat ko za tok: a pá lyá zó kö te les leg alább tel jes
bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat for má já ban hoz zá já ru lást tar -
tal ma zó, gép pel írott nyi lat ko za tot ten ni oly mó don, hogy
az aláb bi ak ban, az e) al pont alatt meg je lölt nyi lat ko zat a
töb bi nyi lat ko zat tól el kü lö nül ten áll jon az ÁSZ ren del ke -
zé sé re. A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell, hogy

a) az ÁSZ-nak a – hon lap ján köz zé tett és az ÁSZ Ügy -
vi te li Iro dá já ban (Bu da pest V., Apá czai Cse re Já nos u. 10.
fszt. 5.) át ve he tõ – Je lö lé si sza bály za tát meg is mer te, és az
ab ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le zõ nek fo gad ja el,

b) bün tet len elõ éle tû [a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló
1997. évi CXLIV. tör vény (a továb biak ban: Gt.)
23.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei],

c) hoz zá já rul, hogy sze mé lyes ada ta it és az azok hoz
kap cso ló dó do ku men tu mo kat [csa lá di és utó ne vét, ál ta la
meg je lölt szak kép zett sé gét, szü le té si he lyét, ide jét, any ja
ne vét, lak cí mét, ér te sí té si cí mét, (pos ta cí mét, te le fon, te le -
fax és e-ma il cí mét), fel sõ fo kú vég zett sé gét és egyéb szak -
kép zett sé gét és az azt iga zo ló dip lo má já nak, ok leve lé nek
szá mát, kel tét, tu do má nyos fo ko za tát, szak mai gya kor lat
idõ tar ta mát, he lyét, be osz tá sát, tiszt sé gét], be le ért ve a gaz -
dál ko dó szer ve ze tek tõl be szer zett ada ta it is (gaz dál ko dó
szer ve zet nél fel ügye lõ bi zott ság ban be töl tött meg bí za tá sa
– cég bí ró ság nál nyil ván tar tott – kö rül mé nye it, te hát meg -
vá lasz tá sá nak idõ pont ját, le jár tát, a fel ügye lõ bi zott sá gi el -
nö ki tiszt ség meg üre se dé sé nek idõ pont ját és in do kát),
írás be li vissza vo nó nyi lat ko za tá ig a fel ügye lõ bi zott ság el -
nö ki je lö lés ér de ké ben az ÁSZ nyil ván tart sa, ke zel je, to -
váb bá konk rét ese tek ben (a pá lyá zat el bí rá lá sa kor, cég -
nyil ván tar tás ból név sze rin ti le kér de zés, eset le ges
ÁSZ-hoz ér ke zõ be je len tés, ész re vé te le zés, a meg ke re sés -
re tör té nõ konk rét je lö lés kap csán) az ada tok, do ku men tu -
mok, in for má ci ók va ló di sá gát el len õriz hes se,

d) hoz zá já rul, hogy a c) pont ban meg je lölt sze mé lyes
ada ta it konk rét je lö lés al kal má val az ÁSZ a meg ke re sõ
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je és ille té kes tes tü le te ré szé re 
to váb bít has sa,

e) hoz zá já rul, hogy ne vét és az ál ta la meg je lölt szak -
kép zett sé gét – mint le het sé ges FB el nö ki tiszt ség re pá lyá -
zó sze mélyt – az ÁSZ nyil vá nos ság ra hoz za,

f) a Gt. – ezen be lül kü lö nö sen a Gt.-nek a fel ügye lõ bi -
zott ság ra vo nat ko zó – sza bá lya it, to váb bá a Gt. al kal ma zá -
sá hoz szük sé ges és a fel ügye lõ bi zott sá gi tiszt ség gel kap -
cso la tos egyéb jog sza bá lyo kat is me ri és meg tart ja,

2006/66. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5467



g) a pá lyá zat el bí rá lá sá hoz szük sé ges és ál ta la be nyúj -
tott, a név jegy zék ben ke zelt ada ta i ban tör tént vál to zás ról
az ÁSZ-t ha la dék ta la nul ér te sí ti,

h) a konk rét je lö lés al kal má val ha la dék ta la nul át ad ja az 
ah hoz el en ged he tet le nül szük sé ges írás be li nyi lat ko za to -
kat és do ku men tu mo kat (fel ügye lõ bi zott ság el nö ki je lö -
lést el fo ga dó nyi lat ko zat, 30 nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi
er köl csi bi zo nyít vány, ál ta lá nos és/vagy spe ci á lis ki zá ró
okok fenn ál lá sá ról nincs tu do má sa, ille tõ leg azok tel -
jesülése ér de ké ben a szük sé ges do ku men tu mok be csa to lá -
sa),

i) az ál ta la szol gál ta tott ada tok a va ló ság nak meg fe lel -
nek, to váb bá

j) a je lö lés si ke re ér de ké ben te vé ke nyen együtt mû kö -
dik az ÁSZ-szal.

4.B) A pá lyá zó hi te les do ku men tu mok kal – köz ok irat -
tal, ille tõ leg gép pel írott tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat tal – alá tá masz tott ké rel me alap ján fel kell ven ni a név -
jegy zék be azt a ter mé sze tes sze mélyt, aki az aláb bi mi ni -
má lis, együt tes fel té te lek nek meg fe lel:

a) fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zik,
b) fel sõ fo kú vég zett sé gé nek meg fe le lõ, leg alább há -

rom éves szak mai gya kor la tot tud iga zol ni,
c) nem esik (jog sza bály ban fog lalt ál ta lá nos, spe ci á lis)

ki zá ró ok alá [Ptk. 14.  §-ának (1), 15.  §-ának (1) be kez dé -
sei, 17.  §-a, Gt. 23.  §-ának (3), 38.  §-ának (2) be kez dé sei],

d) nyi lat ko zat té te li kö te le zett sé gé nek ma ra dék ta la nul
ele get tett.

4.C) A pá lyá zó al kal mas sá gát iga zo ló [4.B) pont], a pá -
lyá zó ál tal kö te le zõ en be nyúj tan dó do ku men tu mok, nyi -
lat ko za tok az aláb bi ak:

a) fel sõ fo kú vég zett sé get, ille tõ leg szak kép zett sé get
iga zo ló ok irat hi te le sí tett má so la ta,

b) leg alább 3 éves szak mai gya kor lat iga zo lá sa; az iga -
zo lás nak tar tal maz nia kell a szak mai gya kor lat he lyét, idõ -
tar ta mát, a pá lyá zó be osz tá sát, tiszt sé gét,

c) a pá lyá zó nak 4.A) a)–j) pon tok ban meg je lölt nyi lat -
ko za tai, hoz zá já ru ló nyi lat ko za tai; a 4.A) e) pont sze rin ti
nyi lat ko zat a töb bi nyi lat ko zat tól el kü lö ní tet ten,

d) a pá lyá zat, az Adat lap, a szak mai ön élet rajz be nyúj -
tá sa az elõ ír tak sze rint.

5. Pá lyá za ti kö tött ség idõ tar ta ma

Az ÁSZ a név jegy zék ben sze rep lõ ada to kat, informá -
ciókat és a hoz zá juk kap cso ló dó do ku men tu mo kat a ha tá -
lyos jog sza bá lyok sze rint ke ze li, és mind ad dig nyil ván tart -
ja, amíg a pá lyá zó írás ban nem kéri azok tör lé sét, ille tõ leg
a ré szé re tör té nõ vissza jut ta tá sát.

6. A pá lyá zat tal kap cso la to san tel je sí ten dõ lé nye ges
tar tal mi, for mai be nyúj tá si kö ve tel mé nyek; a költ sé gek

a) A pá lyá za tot gép pel írva kell össze ál lí ta ni, és fo lya -
ma tos lap szá mo zás sal kell el lát ni. A pá lyá zat ban nem le -

het nek köz be ik ta tá sok, tör lé sek vagy át írá sok, ki vé ve a
pá lyá zó ál tal tett hi bák ki iga zí tá sát. Ez eset ben a ki iga zí -
tást a pá lyá za tot alá író sze mély nek kéz je gyé vel kell el lát -
nia.

b) A pá lyá zat be fo ga dá sá hoz – az ÁSZ hon lap ján is
meg je le ní tett (le tölt he tõ for má tum), il let ve a Je lö lé si sza -
bály zat ba fog lal va az Ügy fél szol gá la ti Iro dán át ve he tõ –
Adat la pot ki tölt ve, a pá lyá za tot meg ala po zó do ku men tu -
mok hi te les má so la ta i val együtt kell meg kül de ni az
ÁSZ-nak. Ér vé nyes pá lyá zat be nyúj tá sa – be le ért ve a ki -
töl tött Adat la pot is – ki zá ró lag pos tai úton tör té nik.

c) A pá lyá zat min den ol da lát (ki vé ve a hi te le sí tett ok -
ira to kat, iga zo lá so kat) a pá lyá zó nak szig nál nia kell.
Amennyi ben a pá lyá zat ron cso lás men te sen nem bont ha tó
for má ban ké szült, ele gen dõ az elsõ és utol só ol dal szig ná -
lá sa.

d) A pá lyá za ti fel hí vás ban kért ada tok va ló di sá gá ért a
pá lyá zó fe lel. Va lót lan vagy nem ki elé gí tõ ada tok be nyúj -
tá sa a pá lyá zó ki zá rá sát, il let ve a pá lyá zat ér vény te len sé -
gét von ja maga után.

e) A pá lyá zat el ké szí té sé vel és be nyúj tá sá val kap cso -
lat ban fel me rü lõ összes költ ség a pá lyá zót ter he li. A pá lyá -
za tot ki író nem te he tõ fe le lõs sé ezen költ sé gek fel me rü lé -
sé ért, füg get le nül a pá lyá zat sor sá tól.

7. A pá lyá za tok bon tá sa

A pá lyá za ti fel hí vás ra ér ke zõ pá lyá za tok bon tá sá ra a ki -
írt pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je le jár tát kö ve tõ 30 na pon
be lül, bí rá ló bi zott ság (3 fõ) je len lé té ben ke rül sor. A bí -
ráló bi zott ság el nö ke az ÁSZ fõ tit kár he lyet te se, tag jai az
1.1.0. Ko or di ná ci ós osz tály ki je lölt mun ka tár sai. A bí rá ló
bi zott ság tag ja i val kap cso la tos össze fér he tet len sé gi sza bá -
lyok be tar tá sát az ÁSZ fõ tit ká ra fo lya ma to san fi gye lem -
mel kí sé ri.

8.A) A pá lyá zat ér té ke lé se, ered mény hir de tés

A pá lyá zat fel bon tá sa után a bí rá ló bi zott ság tag jai for -
mai szem pont ból el len õr zik és mi nõ sí tik a be adott pá lyá -
za tot (ér vény te len, hi á nyos, il let ve ér vé nyes pá lyá zat).
 Hiányos pá lyá zat ese té ben a pá lyá zó – írás be li fel szó lí tás -
ra – 8 na pon be lül pó tol hat ja a hi ányt.

A pá lyá za tot ki író a pá lyá zók pá lyá za ta it a név jegy zék -
be tör té nõ fel vé tel ér de ké ben a 4.A), 4.B), 4.C) pon tok ban,
va la mint a 6. pont ban kö zöl tek sze rin ti mi ni má lis al kal -
mas sá gi szem pon tok alap ján bí rál ja el (ér vé nyes pá lyá zat). 
Az el len õr zés so rán ta pasz tal ta kat a bí rá ló bi zott ság – az
ál ta la ve ze tett és alá írt em lé kez te tõ be is fog lal va – (a pá -
lyá zat hi á nyos, hi ány pót lás tel je sí té sé ig el uta sí tott ként ke -
zelt, avagy ki fo gás ta lan, el fo ga dott) a konk rét pá lyá za ti
anyag ira ta i hoz is csa tol ja.

Amennyi ben a pá lyá zat po zi tív el bí rá lást nyer (ér vé -
nyes, el fo ga dott pá lyá zat), a pá lyá zó be ke rül a pá lyá za tot
ki író ál tal mû köd te tett, a fel ügye lõ bi zott ság el nö ki tiszt -
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ség be töl té sé re al kal mas sze mé lyek név jegy zé ké be, to váb -
bá az zal össze füg gés ben az ÁSZ hon lap ján is nyil vá nos -
ság ra ho zott Név jegy zék „A”-ba.

A konk rét je lö lés el bí rá lá sá nál (a ki vá lasz tás nál, a dön -
tés ho za tal nál) elõnyt je lent a pá lyá zó szá má ra a je len pá -
lyá za ti ki írás 4.A), 4.B), 4.C) pon tok ban, va la mint a
6. pont ban kö zöl tek sze rin ti mi ni má lis al kal mas sá gi szem -
pon tok nál ked ve zõbb tar tal mú pá lyá zat, amennyi ben az a
pá lyá zat be nyúj tá sa kor az aláb bi hi te les, leg alább tel jes bi -
zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt do ku men tu mok kal is
alá tá masz tott:

a) több szak mai vég zett ség, köz gaz da sá gi, pénz ügyi
vagy jogi vég zett ség, szak kép zett ség,

b) tu do má nyos fo ko zat,
c) fel ügye lõ bi zott ság ban, gaz dál ko dó szer ve zet irá -

nyí tá sá ban szer zett szak mai gya kor lat,
d) a meg ke re sõ gaz dál ko dó szer ve zet te vé keny sé gé be

il lesz ke dõ szak irá nyú vég zett ség, szak kép zett ség,
e) szak mai szer ve zet, szak mai tes tü let, egyéb szer ve zet 

aján lá sa,
f) ide gen nyelv bõl szer zett, leg alább C tí pu sú ál la mi

kö zép fo kú nyelv vizs ga, vagy ez zel egyen ér té kû nyelv -
vizs ga; a le té te lét iga zo ló ok irat hi te le sí tett má so la ta,

g) több nyelv bõl szer zett vagy az f) al pont ban meg ha tá -
ro zott nál ma ga sabb szin tû nyelv vizs ga, a le té te lét iga zo ló
ok irat(ok) hi te le sí tett má so la ta,

h) a mi ni má lis nál hosszabb szak mai gya kor la ti idõ,
i) egyéb, csak a konk rét eset ben ér té kel he tõ ked ve zõ

kö rül mény, hasz nos tu laj don ság.
A név jegy zék bõl az ÁSZ fel ügye lõ bi zott ság el nö ki je -

lent ke zé se ket bí rá ló bi zott sá ga vég zi – a gaz dál ko dó szer -
ve zet tõl ér ke zõ meg ke re sés re tör té nõ – a konk rét fel ügye -
lõ bi zott sá gi el nök je lölt(ek) sze mé lyé nek ki vá lasz tá sát,
majd a ki vá lasz tott sze mély(eke)t a fõ tit kár elé ter jesz ti
dön tés re.

8.B) Ered mény te len a pá lyá za ti el já rás, ha nem ér kez -
tek pá lyá za tok, vagy ki zá ró lag ér vény te len pá lyá za tok ér -
kez tek.

8.C) Ér vény te len sé get, il let ve ki zá rást ered mé nye zõ
okok:

a) Ér vény te len a pá lyá zat, ha a hi ány pót lás ra tör té nõ
fel szó lí tás ra meg adott ha tár idõ ered mény te le nül te lik el,
il let ve, ha a ha tár idõ ben be adott hi ány pót lás tar tal má ban
to vább ra sem fe lel meg az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott, mi -
ni má lis al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek nek.

b) A pá lyá zat ból ki kell zár ni azt a pá lyá zót, aki ha mis
ada tot szol gál ta tott.

8.D) Az ér vény te len pá lyá za tok és a ki zárt pá lyá zók az
el já rás to váb bi ré szé ben nem ve het nek részt. Az érin tett

pá lyá zók az ér vény te len ség rõl, ki zá rás ról írás ban kap nak
ér te sí tést. Ki zá rás  miatt a pá lyá zó a ki zá rás tól szá mí tott
5 évig nem nyújt hat be pá lyá za tot.

9. El bí rá lá si ha tár idõ

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra vo nat ko zó dön té sé rõl, il let ve
a hi ány pót lás szük sé ges sé gé rõl az ÁSZ fõ tit ká ra a pá lyá -
zó kat a dön tést kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül írás ban tá jé -
koz tat ja.

Állami Számvevõszék

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság

közleménye

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény 15.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a Nem ze ti Sír kert -
hez tar to zó te me tõ ket, hõsi te me tõ ket, hõsi te me té si he lye -
ket, te met ke zé si em lék he lye ket, ke gye le ti em lék he lye ket
és te me té si he lye ket a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság ha tá -
roz za meg. E fel ha tal ma zás, il let ve a Nem ze ti Ke gye le ti
Bi zott ság szer ve ze té rõl és fel ada ta i ról  szóló 146/1999.
(X. 1.) Korm. ren de let 3.  §-ának  a) pont já ban biz to sí tott
dön té si jog alap ján:

1. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2006. már ci us 1-jén
tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

15/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Bel vá ro si Fe ren ces
temp lom (Fe ren ci ek tere 9.) Batt hy ány-krip tá ját;

19/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a
Nem ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Fi u mei úti te me -
tõ (1086 Bu da pest, Fi u mei út 16.) 9/2 par cel la 1 sor
41/42 sír he lyét.

2. A Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság 2006. áp ri lis 12-én
tar tott so ros ülé sén az aláb bi ha tá ro za tot hoz ta:

25/2006. szá mú ha tá ro za tá val „A” ka te gó ri á ban a Nem -
ze ti Sír kert ré szé vé nyil vá ní tot ta a Kör mend vá ro si te me tõ
B par cel la 14. sor 15. sír he lyét (Bej czy Jó zsef repülõ -
százados).

Jó kai Anna s. k.,
a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi
Hivatalának

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la ér te sí ti a Má té szal ka te le pü lé sen ér de kelt rész -
arány-föld tu laj do no so kat, hogy az 1993. évi II. tör vény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján

2006. július 25-én (kedd) 10.00 órakor

Má té szal ka te le pü lés Pol gár mes te ri Hi va tal ta nács ko zó ter mé ben nyil vá nos sor so lást tart a Má té szal kai Krasz na men ti
Mg. Szö vet ke zet hasz ná la tá ban lévõ, Má té szal ka föld alap ján lévõ rész arány-föld tu laj don helyének meghatározása
céljából.

Sor so lás he lye: Má té szal ka, Pol gár mes te ri Hi va tal

Sor so lás ra ki je lölt föld rész let az aláb bi:

Te le pü lés: Má té szal ka

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Ki ad ha tó AK Kor lá to zó in téz ke dés

0152/56 erdõ, rét, szán tó,
gyü möl csös

32,2214 322,79 322,79 –

A sor so lás nyil vá nos. A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek
ve het nek részt.
 A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.
 Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de ke it érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld -
mû ve lés ügyi Hivatalnál kifogást nyújthat be.

Csong rá di Zol tán s. k.,
mb. hi va tal ve ze tõ
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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