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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter, valamint
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter
30/2006. (VIII. 3.) EüM–FVM

együttes rendelete

a növényekben, a növényi termékekben
és a felületükön megengedhetõ

növényvédõszer-maradék mértékérõl  szóló
5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet

módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (10) be kez dé sé ben, va la mint a nö vény vé de -
lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény 65.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren del jük el:

1.  §

A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü -
kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl
 szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A gyü möl csök re és zöld sé gek re vo nat ko zó egyéb
mi nõ sé gi elõ írásokat kü lön jog sza bály tar tal maz za.”

2.  §

Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A min ta vé tel rõl ké szí tett, e ren de let 3. szá mú mel lék -

le te sze rin ti jegy zõ könyv egy pél dá nya és az el len min ta az
el len õr zött gaz dál ko dó szer ve zet nél vagy sze mély nél ma -
rad. Az el len min ta vé te lé tõl az ügy fél ké rel mé re el le het te -
kin te ni, ezt a tényt a jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell. Az
 ellenminta tá ro lá sá ra a min ta tá ro lá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket meg fele lõen al kal maz ni kell, erre az ügy fél fi gyel -
mét a jegy zõ könyv ben fel kell hív ni. A ki je lölt in téz mény a
min ta vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl ér te sí ti az ügy fe let.”

3.  §

Az R. 2/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vizs gá ló nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat, az ál -
ta la el len õr zött nö vény vagy nö vé nyi ter mék nö vény vé dõ -
szer-ma ra dék, il let ve ter més nö ve lõ anyag ból szár ma zó to -
xi kus ve gyi anyag tar tal má nak la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti
ered mé nye it meg en ge dett ha tár ér té ket meg ha la dó tar ta -
lom ese tén – a ter me lõ, il let ve az el len õr zött sze mély ne vé -
vel és lak cí mé vel vagy szék he lyé vel együtt – a 4. szá mú
mel lék let sze rin ti for má ban köz zé te szi.”

4.  §

Az R. 3.  §-a (4) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[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:]

„b) a Ta nács 86/362/EGK irány el ve (1986. jú li us 24.) a
ga bo na fé lék ben, il let ve azok fe lü le tén ta lál ha tó pesz ti -
cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga sabb mér té ké -
nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az azt mó do sí tó, il let ve
ki egé szí tõ 88/298/EGK, 93/57/EGK, 94/29/EK,
95/39/EK, 96/33/EK, 97/41/EK ta ná csi irány el vek és
97/71/EK, 98/82/EK, 2000/42/EK, 2000/48/EK,
2000/58/EK, 2000/81/EK, 2000/82/EK, 2001/39/EK,
2001/48/EK, 2001/57/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK,
2002/66/EK, 2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK,
2002/97/EK, 2003/60/EK, 2003/62/EK, 2004/2/EK,
2004/61/EK, 2005/37/EK, 2005/46/EK, 2005/48/EK,
2005/70/EK, 2005/74/EK, 2005/76/EK, 2006/4/EK bi -
zott sá gi irány el vek,

c) a Ta nács 90/642/EGK irány el ve (1990. no vem ber
27.) egyes nö vé nyi ere de tû ter mé kek ben – töb bek kö zött a
gyü möl csök ben és zöld sé gek ben –, il let ve azok fe lü le tén
ta lál ha tó pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma -
ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az azt mó -
do sí tó és ki egé szí tõ 93/58/EGK, 94/30/EK, 95/38/EK ta -
ná csi irány el vek, 97/71/EK, 2000/24/EK, 2000/42/EK,
2000/48/EK, 2000/57/EK, 2000/58/EK, 2000/81/EK,
2001/35/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK, 2001/57/EK,
2002/5/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,
2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK,
2002/100/EK, 2003/60/EK, 2003/62/EK, 2003/69/EK,
2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK, 2004/59/EK,
2004/61/EK, 2004/95/EK, 2004/115/EK, 2005/37/EK,
2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK, 2005/74/EK,
2005/76/EK, 2006/4/EK, 2006/9/EK bi zott sá gi irány el -
vek.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.
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 (2) Az R. az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti
3. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

 (3) Az R. az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti
4. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

 (2) Az 1. szá mú mel lék let 1–3. pont ja a ren de let ki hir de -
té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nö vé -
nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü kön meg en -
ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl  szóló
5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 8/2006. (II. 27.) EüM–FVM együt tes ren de let
mel lék le te 9. pont já nak „szil ti o fam” szö veg ré sze he lyé be
a „352/A. szil ti o fam” szö veg rész, 13. pont já nak „flur ta -
mon” szö veg ré sze he lyé be a „160/A. flu tar mon” szö veg -
rész, 17. pont já nak „me pa ni pi rim” szö veg ré sze he lyé be a
„256/A. me pa ni pi rim” szö veg rész, 19. pont já nak „pro po -
xi kar ba zon” szö veg ré sze he lyé be a „332/A. pro po xi kar ba -
zon” szö veg rész, 21. pont já nak „trimetil-szulfónium -
kation” szö veg ré sze he lyé be a „393/A. trimetil-szul -
fónium-kation” szö veg rész lép.

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 2005/76/EK irány el ve (2005. no vem ber
8.) a 90/642/EGK és a 86/362/EGK ta ná csi irány elv nek a
ben nük a kre zo xim-me til re, a ci ro ma zin ra, a bi fent rin re, a
me ta la xil ra és az azo xist ro bin ra vo nat ko zó an meg ha tá ro -
zott meg en ge dett leg ma ga sabb szer ma rad vány ér té kek te -
kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról, I. mel lék let [a ren de let
1. szá mú mel lék le té nek 4. a)–d) pont ja],

b) a Bi zott ság 2006/4/EK irány el ve (2006. ja nu ár 26.) a 
86/362/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány elv mel lék le -
te i nek a kar bo fu rán leg ma ga sabb meg en ge dett szer ma rad -
vány szint jei te kin te té ben mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2006/9/EK irány el ve (2006. ja nu ár 23.) a 
90/642/EGK ta ná csi irány elv nek az ab ban rög zí tett dik -
vát ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga sabb mér té ke te -
kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Dr. Mol nár La jos s. k., Gõ gös Zol tán s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 

mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

1. számú melléklet
a 30/2006. (VIII. 3.) EüM–FVM együttes rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le te 209. kar bo fu rán ha tó -
anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg rész lép:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér -

ték
mg/kg]

,,kar bo -
fu rán (37)

al ma ter mé sû ek *0,02 KH

csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró,
gesz te nye

*0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió,
pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió

0,02 KH

cit rom fé lék 0,3

dé li gyü möl csök (ki vé ve
cit rom fé lék)

0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom,
pad li zsán

*0,02 KH

ka ba ko sok *0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek
(ki vé ve bur go nya)

*0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett
zöld sé gek

*0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ
gom bák

*0,02 KH

búza (szem), árpa (szem) 0,02 KH

rozs (szem), zab (szem),
tri ti ká lé (szem)

*0,02 KH

ku ko ri ca (áru, cse me ge, siló) 0,02 KH

egyéb ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya 0,02 KH

nap ra for gó mag, szó ja bab,
rep ce mag, len mag

0,1

gya pot mag, mus tár mag,
mák szem, tök mag, olaj tök,
olaj re tek

*0,1

föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
nyers ká vé, sze zám mag

0,1

kom ló (szá rí tott) 0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH

cu kor ré pa ***0,1”
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2. Az R. 1. szá mú mel lék le te 100. di qu at (di qu at-di bro -
mid) ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írással
egé szül ki:

[Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

[di qu at
(di qu at-di bro mid)]

„ken der mag 0,5”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az aláb bi ha tó -
anyag-kul tú ra pá rok egyes ha tár ér té kei a kö vet ke zõk sze -
rint mó do sul nak:

a) a di qu at (di qu at-di bro mid) ha tó anyag „rep ce mag
0,5” szö veg ré sze he lyé be a „rep ce mag 2” szö veg rész lép;

b) a di qu at (di qu at-di bro mid) ha tó anyag „szó ja bab
0,1 KH” szö veg ré sze he lyé be a „szó ja bab 0,2” szö veg rész
lép;

c) a di qu at (di qu at-di bro mid) ha tó anyag „mus tár mag
0,1 KH” szö veg ré sze he lyé be a „mus tár mag 0,5” szö veg -
rész lép;

d) a di qu at (di qu at-di bro mid) ha tó anyag „nap ra for gó -
mag 0,1 KH” szö veg ré sze he lyé be a „nap ra for gó mag 1”
szö veg rész lép.

4. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az aláb bi ha tó -
anyag-kul tú ra pá rok egyes ha tár ér té kei a kö vet ke zõk sze -
rint mó do sul nak:

a) a me ta la xil-M ha tó anyag „ku ko ri ca (áru, siló) 0,02
KH” szö veg ré sze he lyé be a „ku ko ri ca (áru, siló) 0,05 KH”
szö veg rész lép;

b) a me ta la xil-M ha tó anyag „ci rok 0,02 KH” szö veg ré -
sze he lyé be a „ci rok 0,05 KH” szö veg rész lép;

c) a me ta la xil-M ha tó anyag „ga bo na fé lék (ki vé ve ku -
ko ri ca, ci rok) *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „ga bo na -
fé lék (ki vé ve ku ko ri ca, ci rok) *0,05 KH” szö veg rész lép;

d) a me ta la xil-M ha tó anyag „rizs *0,02 KH” szö veg ré -
sze he lyé be a „rizs *0,05 KH” szö veg rész lép.
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2. számú melléklet a 30/2006. (VIII. 3.) EüM–FVM együttes rendelethez

,,3. szá mú mel lék let az 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let hez

......................................................................
Me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat

MINTAVÉTELI JEGYZÕKÖNYV

növényvédõszer-maradék vizsgálathoz

                                    Sor szám:

A min ta vé telt vég zõ neve: Be osz tá sa:

A min tá zott ter mék neve:

Min ta vé tel ide je: He lye:

A min tá zott té tel mennyi sé ge (kg/cso ma go lá si egy ség):

A min ta mennyi sé ge:

A min tá zott té tel tu laj do no sa/ter me lõ je: Sz.ig. szám:

Cím:

A ter mõ te rü let nagy sá ga (ter me lõ ese tén): He lye:

Im port/vi szont el adás ese tén: szál lí tó le vél/szám la szám*:

For gal ma zó cég neve, címe, tel.:

Ter mék szár ma zá sa: Egyéb kí sé rõ do ku men tu mok*:



A min ta vé tel évé ben tör tént vegy sze res ke ze lé sek:

Nö vény vé dõ szer
(szer for ma)

Dó zis Idõ pont
Nö vény vé dõ szer

(szer for ma)
Dó zis Idõ pont

A vizs gá lat cél ja: ter mõ he lyi, pi ac el len õr zé si, im port, ex port, tech no ló gia el len õr zés, egyéb:

Mi lyen ha tó anyag vizs gá la tát kéri:.................................................................................................................................
A min ta cso ma go lá sá nak mód ja és jel zé se:....................................................................................................................
El len min ta vé te le és át adá sa:..........................................................................................................................................
Meg jegy zés:....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A min ta adó neve, lak cí me, sze mé lyi iga zol vány száma: Vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um:

............................................................................................ ............................................................................................

............................................................................................ Át ve võ:................................................................................

............................................................................................ Át vé tel ide je:  .....................................................................

A jegy zõ köny vet 1 pél dány ban át vet tem:

..........................., 20.................................

P. H. ...................................................... P. H ......................................................
a min ta adó alá írá sa   nö vény vé del mi fel ügye lõ

* A do ku men tu mok má so la ta csa to lan dó a jegy zõ könyv höz.”

3. számú melléklet a 30/2006. (VIII. 3.) EüM–FVM együttes rendelethez

„4. szá mú mel lék let az 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let hez

....... év ............ hónapi mintavételi eredmények

A MAGYAR NÖVÉNYVÉDÕSZER-MARADÉK ELÕÍRÁSOKNAK NEM MEGFELELÕ MINTÁK

Név
Lak cím / 
szék hely

Min ta vé tel 
idõ pont ja

Nö vény,
 nö vé nyi ter mék

Meg nem en ge -
dett nö vény vé dõ -
szer-ha tó anyag
meg ne ve zé se

Ha tár ér té ket meg -
ha la dó nö vény vé -
dõ szer-ha tó anyag 

meg ne ve zé se

Ha tár ér ték
(mg/kg)

Mért ér ték
(mg/kg)

,,
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A gazdasági és közlekedési miniszter
55/2006. (VIII. 3.) GKM

rendelete

a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei
tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának

szabályairól és hatósági felügyeletérõl  szóló
94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosításáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
56.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A csepp fo lyós pro pán-, bu tán gá zok és ezek ele gyei
tar tály ban vagy pa lack ban tör té nõ for gal ma zá sá nak sza bá -
lya i ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„c) pé bé gáz kis ke res ke de lem: a gáz for gal ma zó tól meg -

vett vagy bi zo má nyos ként át vett pé bé gáz ér té ke sí té se a fo -
gyasz tók ré szé re pa lack ban vagy üzem anyag töl tõ ál lo má -
son, és az eh hez kap cso ló dó fo gyasz tói igé nyek szín vo na -
las ki elé gí té sét szol gá ló ke res ke del mi szol gál ta tá sok (pl.
ház hoz szál lít ás és hely szí ni cse re) nyúj tá sa, pé bé gáz pa -
lack ból tu ris ta hasz ná la tú pa lack ba tör té nõ át fej té se, ér té -
ke sí té se;”
 (2) Az R. 2.  §-ának da) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[d) gáz kis ke res ke dõ: az a gaz dál ko dó szer ve zet (Ptk.
685.  § c) pont), aki, il le tõ leg amely]

„da) ren del ke zik a pé bé gáz ál ta la tör té nõ ér té ke sí té sé -
hez szük sé ges cse re te lep, il let ve üzem anyag töl tõ ál lo más
jog sze rû üzem ben tar tá sá ra a kü lön jog sza bály ban elõ írt
mû kö dé si en ge déllyel, pé bé gáz pa lack ból tu ris ta hasz ná -
la tú pa lack ba tör té nõ át fej tés vég zé sé re e jog sza bály alap -
ján ki adott en ge déllyel, vagy”
 (3) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ f) és g) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„f) tu ris ta hasz ná la tú pa lack: leg fel jebb 3 kg töl tet tö -

me gû, pé bé gáz zal töl tött és tu risz ti kai célú (fõ zés, fû tés,
vi lá gí tás) gáz üze mû ké szü lé kek tü ze lõ anyag-el lá tá sá ra
szol gá ló pa lack;

g) át fej tés: a 2. mel lék let sze rin ti fel té te lek nek meg fe -
le lõ, a te vé keny ség vég zé sé re en ge déllyel ren del ke zõ gáz -
kis ke res ke dõ ál tal pé bé gáz pa lack ból tu ris ta hasz ná lat ra
szol gá ló pa lack ba tör té nõ gáz le fej tõ te vé keny ség.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A tar tá lyok és pa lac kok idõ sza kos el len õr zé sét a
kü lön jog sza bály ren del ke zé se i nek meg fele lõen az azok ba 
pé bé gázt be töl tõ gáz for gal ma zó – mint a tu laj do nos tör -
vényes kép vi se lõ je –, a tu ris ta hasz ná la tú pa lack ese tén a
pa lack tu laj do no sa kö te les biz to sí ta ni a jog sza bály elõ -
írásai sze rint.”
 (2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A gáz kis ke res ke dõ kö te les meg ta gad ni a tu ris ta
hasz ná la tú pa lack ba tör té nõ át fej tést, ha a pa lack nak,
 illetve a pa lack tar to zé ka i nak mû sza ki ál la po ta kifogá -
solható.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel és 3/A–3/B.  §-sal egé szül
ki:

„A turista használatú palackba történõ
pébégáz átfejtés engedélyeztetése

3/A.  § (1) A pé bé gáz pa lack ból tu ris ta hasz ná la tú pa -
lack ba tör té nõ át fej té si te vé keny ség vég zé sé nek az en ge -
dé lye zé sét 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 gei (a továb biak ban:
fel ügye lõ ség) vég zik.

(2) A tu ris ta hasz ná la tú pa lack ba tör té nõ pé bé gáz át fej -
té sé re vo nat ko zó en ge dély (a továb biak ban: en ge dély)
irán ti ké rel met két pél dány ban kell be nyúj ta ni, amely nek
tar tal maz nia kell

a) az en ge dé lyes te vé keny ség vég zé sé nek he lyét (hely -
ség, utca, ház szám, hely raj zi szám),

b) ké rel me zõ gáz kis ke res ke dõ – gaz dál ko dó szer ve zet
ese tén a fe le lõs sze mély – sze mé lyi ada ta it (név, szü le té si
hely, szü le té si idõ),

c) gáz kis ke res ke dõ vel – a cse re te lep pé bé gáz zal tör té -
nõ ki szol gá lá sá ra vo nat ko zó an – szer zõ dés ben álló, pé bé -
gáz for gal ma zá si en ge déllyel ren del ke zõ gáz for gal ma zó
cég sze rû meg ne ve zé sét,

d) a ké rel me zõ té te les nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an,
hogy a 3/B.  § (1) és (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek
ma ra dék ta la nul meg fe lel, és tu do má sul ve szi, hogy a
3/B.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek bár me lyi ké nek
fenn ál lá sa ese tén az en ge dé lyes te vé keny sé get ha la dék ta -
la nul be kell szün tet nie.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell:

a) ér vé nyes te lep hely en ge dély má so la tát,

b) pé bé gáz ér té ke sí té sé re vo nat ko zó mû kö dé si en ge -
dély má so la tát,

c) pé bé gáz for gal ma zá si en ge déllyel ren del ke zõ gáz -
for gal ma zó val, a pé bé gáz ál ta la tör té nõ ér té ke sí té sé hez
szük sé ges cse re te lep ki szol gá lá sá ra kö tött szer zõ dés má -
so la tát,
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d) a tu ris ta hasz ná la tú pa lack ba tör té nõ pé bé gáz át fej tõ
be ren de zés mû sza ki-biz ton sá gi szem pont ból tör tént fe lül -
vizs gá la tát bi zo nyí tó do ku men tu mot.

(4) Az en ge dély tár gyá ban a fel ügye lõ ség a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 2004. évi CXL. tör vény ben fog lal tak sze rin ti köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás so rán meg ho zott ha tá ro za tá ban
dönt.

3/B.  § (1) A te vé keny ség vég zé sé re en ge délyt a fel ügye -
lõ ség an nak a 18. élet évét be töl tött, pro pán-bu tán cse re te -
lep ke ze lõ vizs gá val, pro pán-bu tán gáz le fej tõ és töl tõ be -
ren de zés ke ze lõi vizs gá val, tûz vé del mi szak vizs gá val ren -
del ke zõ, to váb bá a (2) be kez dés b) pont ban meg ha tá ro zott
tech no ló gi ai uta sí tás ban fog lal ta kat is me rõ gáz kis ke res ke -
dõ nek ad, aki

a) a pé bé gáz ál ta la tör té nõ ér té ke sí té sé hez szük sé ges
cse re te lep ki szol gá lá sá ra vo nat ko zó an a ren de let 4.  §-a
sze rin ti pé bé gáz for gal ma zá si en ge déllyel ren del ke zõ gáz -
for gal ma zó val meg kö tött, leg alább egy éves idõ tar tam ra
 szóló szer zõ dés sel,

b) a cse re te lep jog sze rû üzem ben tar tá sá ra vo nat ko zó,
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mû kö dé si en ge -
déllyel,

c) kü lön jog sza bály sze rint pé bé gáz ér té ke sí té sé nek
vég zé sé re al kal mas, en ge dé lye zett te lep hellyel,

d) hi te le sí tett el len õr zõ mér leg gel,
e) a tu ris ta hasz ná la tú pa lack ba tör té nõ pé bé gáz át fej té -

sé re al kal mas, a (2) be kez dés ben fog lalt fel té te lek nek meg -
fe le lõ sa ját tu laj do nú vagy mi ni mum egy éves idõ tar tam ra
 szóló bér le ti szer zõ dés sel bé relt át fej tõ be ren de zés sel
ren del ke zik.

(2) Az e) pont ban meg ha tá ro zott át fej tõ be ren de zés nek
a kö vet ke zõ fel té te lek nek kell meg fe lel nie:

a) szak ér tõ vagy szak cég ál tal egy éven be lül mû -
szaki-biztonsági szem pont ból iga zol ha tó mó don fe lül -
vizs gált,

b) ren del ke zik az át fej tõ be ren de zés hasz ná la tá ra vo -
nat ko zó an el ké szí tett, kel lõ en rész le tes tech no ló gi ai uta sí -
tás sal,

c) ren del ke zik mun ka vé del mi szak ér tõ vel el vé gez te -
tett, a be ren de zés és a tech no ló gia vizs gá la tá ra vo nat ko zó
mun ka he lyi koc ká zat ér té ke lés sel.

(3) Az en ge dély ér vé nyes sé ge a fel ügye lõ ség kü lön in -
téz ke dé se nél kül meg szû nik, ha

a) a gáz kis ke res ke dõ nek meg szû nik a 3/B.  § (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja sze rin ti szer zõ dé se a gáz for gal ma zó val,

b) a gáz kis ke res ke dõ a tu ris ta hasz ná la tú pa lack ba tör -
té nõ pé bé gáz át fej tõ be ren de zés idõ sza kos mû sza ki-biz -
ton sá gi fe lül vizs gá la tát, a hasz ná lat ba vé telt köve tõen
éven te szak ér tõ vel, il let ve szak cég gel nem vé gez tet te el.”

4.  §

Az R. 8.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A gáz kis ke res ke dõ kö te les az áru sí tás he lyén:]
„b) a pa lack ba töl tött, il let ve a tu ris ta hasz ná la tú pa lack -

ba át fej tett pé bé gáz fo gyasz tói árát, to váb bá ha gáz pa lack
ér té ke sí té sé vel is fog lal ko zik az üres gáz pa lack árát is az
áru sí tás he lyén jól lát ha tó mó don fel tün tet ni.”

5.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A Gáz pa lack Biz ton sá gi Sza bály zat ról  szóló
14/1998. (XI. 27.) GM ren de let mel lék le té nek II. fe je zet
1.5. pont já ban fel tün te tett töl té si te vé keny ség vég zé sé re
vo nat ko zó en ge dé lye zé si el já rás nem vo nat ko zik a pé bé -
gá zok tu ris ta hasz ná la tú pa lack ba való át fej té sé re.

(7) Azok a gáz kis ke res ke dõk, akik e ren de let hatályba -
lépése elõtt a mû sza ki-biz ton sá gi ha tó ság ál tal en ge dé lye -
zett be ren de zés sel tu ris ta hasz ná la tú pa lack töl té sé re jo go -
sult sá got sze rez tek, kö te le sek a 3.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott en ge dély irán ti ké rel mü ket a ren de let
hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül be nyúj ta ni 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, a te vé keny ség vég zé se sze -
rint te rü le ti leg ille té kes mû sza ki-biz ton sá gi fel ügye lõ ség -
hez. Ké rel mük jog erõs el bí rá lá sá ig a ko ráb bi en ge dé lyük
alap ján gya ko rol hat ják a tu ris ta hasz ná la tú pa lac kok ba
tör té nõ át fej té si te vé keny sé get.”

6.  §

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

Dr. Ga ram he gyi Ábel s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi államtitkár

A gazdasági és közlekedési miniszter
56/2006. (VIII. 3.) GKM

rendelete

a tõzsdei bevezetésre készülõ vállalkozások
támogatása fejezeti kezelésû elõirányzatból

nyújtható támogatások felhasználásával
kapcsolatos eljárási rendrõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9) be kez dé sé ben, va la mint 49.  §-ának o) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ál lam ház tar tás
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 mûködési rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Ámr.) elõ írásainak figye lembe véte -
lével – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let al kal ma zá si köre a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény
(a továb biak ban: Kvtv.) 1. szá mú mel lék le té nek XV. Gaz -
da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet Tõzs dei be ve -
ze tés re ké szü lõ vál lal ko zá sok tá mo ga tá sa (25. cím, 3. al -
cím, 4. jog cím cso port) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
(a továb biak ban: elõ irány zat) fel hasz ná lá sá ra ter jed ki.

2.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a vál lal ko zá sok tõzs dei be ve ze -
té sé nek ösz tön zé se, a tõ ke von zó ké pes ség ja ví tá sa és a
vál lal ko zói szek tor át lát ha tó sá gá nak ösz tön zé se.
 (2) Az elõ irány zat for rá sai:

a) a Kvtv.-ben e cél ra jó vá ha gyott tá mo ga tá si elõ -
irány zat,

b) az elõ irány zat ja vá ra tel je sí tett köz ér de kû kö te le zett -
ség vál la lás (Ptk. 593.  §).

3.  §

(1) A ked vez mé nye zet tek köre az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség va la mely tag ál la má ban szék hellyel ren del ke zõ
gaz da sá gi tár sa sá gok.
 (2) Az elõ irány zat ból tá mo ga tás fo lyó sít ha tó a tõzs -
dei bevezetés szám lá val iga zolt jogi, szak ér tõi költségei -
nek fe de zé sé re (ide ért ve a mar ke ting, a kom mu ni ká ci ós
és a be fek te té si szol gál ta tá sok igény be vé te lé vel össze -
függõ költ sé ge ket is), de a fo lyó sí tott tá mo ga tás nem ha -
lad hat ja meg a tõzs dei be ve ze tés ezen költ sé ge i nek
50%-át.

4.  §

(1) Az elõ irány zat ter hé re éven túli kö te le zett ség nem
vál lal ha tó.
 (2) Az elõ irány zat ter hé re az Eu ró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de
mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2001.
ja nu ár 12-i 69/2001/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ke sze rin -
ti tá mo ga tás nyújt ha tó. A tá mo ga tás vissza fi ze té si kö te le -
zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás. 

(3) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa szám lá kon és ki fi ze té si do -
ku men tu mo kon ala pu ló el szá mo lás sze rint utó la go san tör -
té nik. 

(4) Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa pá lyáz ta tás út ján tör -
té nik.
 (5) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon pá lyá zó ré szé re:

a) amely csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo -
lás alatt áll, il let ve amely nek bí ró sá gi nyil ván tar tás ból
való tör lé se fo lya mat ban van;

b) amely a tá mo ga tás irán ti pá lyá zat be nyúj tá sát meg -
elõ zõ 3 nap tá ri éven be lül az ál lam ház tar tás al rend sze re i -
bõl, az Eu ró pai Unió elõ csat la ko zá si esz kö ze i bõl vagy a
struk tu rá lis ala pok ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal
össze füg gés ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le -
zett sé get nem vagy csak rész ben tel je sí tet te;

c) amely nek le járt ese dé kes sé gû, 60 na pot meg ha la dó
adó- vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zá sa van, ki -
vé ve, ha az adó ha tó ság szá má ra fi ze té si ha lasz tást vagy
rész let fi ze tést en ge dé lye zett;

d) amely ré szé re a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 év -
ben fo lyó sí tott cse kély össze gû tá mo ga tá sok össze ge meg -
ha lad ja a 100 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get;

e) amely nél a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban (pá lyá za ti
fel hí vás, pá lyá za ti út mu ta tó és pá lyá za ti for ma nyom tat -
vány) rész le te zett egyéb ki zá ró fel té te lek bár me lyi ke fenn -
áll;

f) amely a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le it nem tel je sí tet te, il let -
ve azok tel je sü lé sét nem vagy nem a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don iga zol ta;

g) amellyel szem ben a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi
cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör -
vény (Ctv.) 89–93.  §-ai ban sza bá lyo zott spe ci á lis tör -
vényességi fel ügye le ti el já rás van fo lya mat ban;

h) amellyel szem ben olyan el já rás van fo lya mat ban,
amely ben bün te tõ jo gi in téz ke dés nek le het he lye, il let ve
amellyel szem ben a bí ró ság bün te tõ jo gi in téz ke dés ként te -
vé keny sé gé nek kor lá to zá sát ren del te el.

5.  §

(1) A pá lyá za ti do ku men tá ci ót a Gaz da sá gi és Köz le ke -
dé si Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) hi va ta -
los hon lap ján te szi köz zé.
 (2) A tá mo ga tá si for rás idõ kö zi ki me rü lé se ese tén a mi -
nisz té ri um hi va ta los hon lap ján hir det ményt tesz köz zé.
 (3) A pá lyá zók nak a pá lyá zat be nyúj tá sa kor pá lyá za ti
dí jat kell fi zet ni ük, amely nek össze ge az igé nyelt tá mo ga -
tás össze gé nek 0,2%-a, de leg alább 10 000 fo rint. Ab ban
az eset ben, ha a tá mo ga tás oda íté lé sé re a tá mo ga tá si for rás
idõ kö zi ki me rü lé se  miatt nem ke rül sor, a pá lyá za ti dí jat a
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mi nisz té ri um a for rás hi ány ról  szóló hir det mény meg je le -
né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les vissza utal ni. A
pá lyá za ti díj egyéb ok ból tör té nõ vissza igény lé sé re, il let ve 
vissza uta lá sá ra nincs le he tõ ség.

 (4) A pá lyá za to kat a mi nisz té ri um pá lyá za ti do ku men -
tá ci ó ban meg je lölt szer ve ze ti egy sé gé hez kell be nyúj ta ni.

 (5) A pá lyá zat hoz az Ámr. 83.  §-ában fog lalt ada tok és
do ku men tu mok mel lett mel lé kel ni kell:

a) a pá lyá zó és tu laj do no sa i nak, ve ze tõ i nek, tu laj do no -
si szer ke ze té nek rö vid be mu ta tá sát, fõbb gaz dál ko dá si
ada ta it;

b) a meg pá lyá zott tá mo ga tás össze gé re vo nat ko zó
igényt;

c) a pá lyá za ti díj be fi ze té sé nek iga zo lá sát;

d) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt, a pá lyá zat el bí -
rá lá sá hoz fel tét le nül szük sé ges egyéb in do kolt ada tot
vagy do ku men tu mot, to váb bá az ar ról  szóló nyi lat ko za -
tot, hogy az e ren de let 4.  § (5) be kez dés ben sze rep lõ, tá -
mo ga tás nyúj tá sát ki zá ró okok a pá lyá zó ese té ben nem
áll nak fenn.
 (6) A pá lyá za ti anyag be ér ke zé sét köve tõen a mi nisz -
té ri um meg vizs gál ja, hogy a pá lyá zat meg fe lel-e a be -
nyúj tá si, a jo go sult sá gi és a for mai fel té te lek nek. A be -
nyúj tá si és jo go sult sá gi fel té te lek nek meg nem fe le lõ
pá lyá za tok el uta sí tás ra ke rül nek. For mai hi á nyos pá lyá -
zat be nyúj tá sa ese tén a mi nisz té ri um a pá lyá zót írás ban,
ki zá ró lag egy al ka lom mal és meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé -
sé vel hi ány pót lás ra hív ja fel. A hi ány pót lás ra biz to sí tott 
ha tár idõ el mu lasz tá sa, va la mint a hi ány pót lás hi á nyos
tel je sí té se a pá lyá zat el uta sí tá sát ered mé nye zi. A pá lyá -
zót a mi nisz té ri um írás ban ér te sí ti a pá lyá zat el uta sí tá sá -
ról és az el uta sí tás oka i ról. A be nyúj tá si, a jo go sult sá gi
és a for mai fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za tok be fo ga -
dás ra ke rül nek, a be fo ga dás ról a mi nisz té ri um a pá lyá -
zót írás ban ér te sí ti.
 (7) A be fo ga dott pá lyá za tok tar tal mi elem zé se an nak
meg ál la pí tá sá ra irá nyul, hogy a pá lyá zat ban sze rep lõ in -
for má ci ók az el bí rá lá sá hoz szük sé ges rész le tes ség gel és 
tar ta lom mal ren del ke zés re áll nak-e. Amennyi ben a pá -
lyá zat to váb bi rész le te zé se, pon to sí tá sa szük sé ges, ak -
kor a mi nisz té ri um a pá lyá zót írás ban, ki zá ró lag egy al -
ka lom mal és meg fe le lõ ha tár idõ ki tû zé sé vel ki egé szí -
tés re hív ja fel. A ki egé szí tés re biz to sí tott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa, va la mint a ki egé szí tés hi á nyos tel je sí té se a pá -
lyá zat el uta sí tá sát ered mé nye zi. A pá lyá zót a mi nisz té -
ri um írás ban ér te sí ti a pá lyá zat el uta sí tá sá ról és az el uta -
sí tás oka i ról.
 (8) A pá lyá za tok el bí rá lá sa a be fo ga dás sor rend jé ben
fo lya ma to san tör té nik. A mi nisz té ri um a pá lyá za tok el -
bí rá lá sá ra bí rá ló bi zott sá got hoz lét re. A bí rá ló bi zott ság
el nö két és tag ja it a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) ne ve zi ki. A bí rá ló bi zott ság
ügy rend jét maga ál la pít ja meg. 

(9) A pá lyá za tok ról a bí rá ló bi zott ság dön té si ja vas la tá -
nak is me re té ben a mi nisz ter vagy az ál ta la meg ha tal ma zott 
sze mély dönt. A mi nisz té ri um a pá lyá zó kat a tá mo ga tá si
dön tés rõl 15 mun ka na pon be lül, írás ban ér te sí ti.

6.  §

(1) A tá mo ga tás ról és en nek el szá mo lá si fel té te le i rõl a
mi nisz té ri um és a ked vez mé nye zett szer zõ dés ben ál la po -
dik meg.
 (2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si szer zõ dés nek
leg alább az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) a tá mo ga tás össze gét, a tá mo ga tás cse kély össze gû
tá mo ga tás nak mi nõ sü lé sét, a fel hasz ná lás fel té te le it és kö -
ve tel mé nye it;

b) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak mód ját;
c) az el len õr zé si jo go sult ság el fo ga dá sát;
d) a szer zõ dés sze rû tel je sí tést biz to sí tó mel lék kö te le -

zett sé ge ket, az el ál lás jo gát;
e) a pá lyá za ti do ku men tá ci ó ban meg je lölt egyéb fel té -

te le ket és ren del ke zé se ket;
f) a tá mo ga tá si szer zõ dés le zá rá sá val és az el szá mo lás -

sal kap cso la tos kö te le zett sé ge ket és kel lé ke ket;
g) a fe lek meg ne ve zé sét és az alá írá si jo go sult ság gal

ren del ke zõk elõ nyom ta tott ne vét és alá írá sát, a szer zõ dés
kel tét;

h) a fe lek ál tal lé nye ges nek tar tott egyéb rendelkezé -
seket.

7  §

(1) A mi nisz té ri um az elõ irány zat ból nyúj tott tá mo ga tá -
sok ren del te té sé nek meg fe le lõ fel hasz ná lá sát el len õr zi.
 (2) Amennyi ben a mi nisz té ri um el len õr zé se so rán a tá mo -
ga tás nem ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát ál la pít ja meg, a tá -
mo ga tás jog ta la nul igény be vett ré szét vissza von ja.
 (3) A tá mo ga tott nak a jog ta la nul igény be vett tá mo ga -
tást az igény be vé tel nap já tól a vissza fi ze tés idõ pont já ig
szá mít va a – vissza fi ze tés kor ér vé nyes mér té kû – jegy ban -
ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ ka mat tal nö velt
összeg gel kell vissza fi zet nie.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a hatályba lépését köve tõen meg hir de -
tett pá lyá za tok ra kell al kal maz ni.

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
57/2006. (VIII. 3.) GKM

rendelete

a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati
és -hitelesítési tevékenységért, valamint

az egyenértékûség megállapítási eljárásért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjakról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a továb -
biak ban: Itv.) 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint a ne -
mes fém tár gyak és ter mé kek vizs gá la tá ról, hi te le sí té sé rõl
és ne mes fém tar tal muk ta nú sí tá sá ról  szóló 145/2004.
(IV. 29.) Korm. ren de let 13.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal) fém jel zé si, ne mes fém tar ta -
lom-vizs gá la ti és -hi te le sí té si, va la mint az egyen ér té kû ség
meg ál la pí tá si te vé keny sé gé ért igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jat kell fi zet ni.

(2) A Hi va tal fém jel zé si, ne mes fém tar ta lom-vizs gá la ti
és -hi te le sí té si, va la mint az egyen ér té kû ség meg ál la pí tá si
te vé keny sé gé ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér -
té két a mel lék let tar tal maz za.

(3) A dí jat a Hi va tal pénz tá rá ban vagy a Hi va tal Ma gyar 
Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-00282448-00000000 
szá mú szám lá já ra kell be fi zet ni. A be fi ze tett díj ról a Hi va -
tal szám lát ál lít ki. A dí jak ból szár ma zó be vé telt a Hi va tal
egyéb be vé te le i tõl el kü lö nít ve kö te les nyil ván tar ta ni és
ke zel ni.

(4) A dí jat, il let ve túl fi ze tés ese tén a díj több le tet hi va -
tal ból, har minc na pon be lül vissza kell té rí te ni, ha

a) a ké re lem vissza vo ná sá ról – a ké rel me zõ írás be li be -
je len té se alap ján – a Hi va tal a fém jel zé si, ne mes fém tar ta -

lom-vizs gá la ti, -hi te le sí té si szol gál ta tá si, va la mint az
egyen ér té kû ség meg ál la pí tá si te vé keny sé gé nek meg kez -
dé sét meg elõ zõ en tu do mást szer zett; vagy

b) a be fi ze tést iga zo ló ok ira tok alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a ké rel me zõ az e ren de let ben meg ha tá ro zott mér té ket 
meg ha la dó dí jat fi ze tett.

(5) A dí jak te kin te té ben
a) a díj fi ze té si kö te le zett ség re az Itv. 28.  §-ának (3) be -

kez dé sé ben fog lal ta kat,
b) a díj fi ze tés re kö te le zet tek kö ré nek meg ál la pí tá sá ra

az Itv. 31.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban, il let ve
31.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat,

c) az el évü lés re az Itv. 86.  §-ában fog lal ta kat,
d) a díj biz to sí tá sá ra, be haj tá sá ra és a fi ze té si ked vez -

mé nyek re az Itv. 88.  §-ában fog lal ta kat
kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy ahol az Itv. il le té -
ket em lít, azon dí jat kell érteni.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen kez de -
mé nye zett el já rá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a ne mes fém tár gyak és ter mé kek vizs gá la tá nak, hi te -
le sí té sé nek és ne mes fém tar tal muk ta nú sí tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM ren de let
41.  §-a az elõt te levõ cím mel együtt és a 4. szá mú mel lék -
le te, va la mint

b) a ne mes fém tár gyak és ter mé kek vizs gá la tá nak, hi te -
le sí té sé nek és ne mes fém tar tal muk ta nú sí tá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 126/2004. (XI. 23.) GKM ren de let.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet az 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelethez

Fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati
és -hitelesítési, valamint nyilvántartásba vételi igazgatási szolgáltatási díjak

I. Fém jel zé si dí jak:

a) az órák után da ra bon ként, be ütés sel együtt 1 200,00 Ft

b) az órá kon kí vül min den egyéb:
1. arany tár gyak fi nom ság vizs gá la ta, gram mon ként 56,00 Ft
2. ezüst tár gyak fi nom ság vizs gá la ta, gram mon ként 10,00 Ft
3. pla ti na tár gyak fi nom ság vizs gá la ta, gram mon ként 210,00 Ft



c) fém jel be üté se vagy fém jel azo no sí tá sa, da ra bon ként 12,00 Ft

d) fém jel meg sem mi sí tés 64,00 Ft

e) sür gõs sé gi díj:
1. arany- és pla ti na tár gyak ese té ben, da ra bon ként 63,00 Ft
2. ezüst tár gyak ese té ben, da ra bon ként 30,00 Ft

A fém jel zé si díj a gramm súly sze rin ti fi nom ság vizs gá la ti díj és a da rab szám sze rin ti be üté si díj össze ge. Az órák nál a
fém jel zé si díj a rönt genf lu o res cens spekt ro met ri ás vizs gá lat költ sé ge da ra bon ként, va la mint a da rab szám sze rin ti be üté -
sek dí já nak össze ge. A fi nom ság vizs gá la ti díj tö meg sze rin ti meg ál la pí tá sá nál min den meg kez dett gram mot egész
gramm nak kell te kin te ni.

II. A ne mes fém tár gyak és ter mé kek vizs gá la tá nak, hi te le sí té sé nek és ne mes fém tar tal muk ta nú sí tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM ren de let ben meg ha tá ro zott kö te le zõ ne mes fém tar ta lom-vizs gá la ti és -hi te le sí té -
si dí jak:

a) ék szer öt vö ze tek, ne mes fém tar tal mú töm bök, fél kész gyárt má nyok, fém hul la dé kok:
1. arany tar ta lom meg ha tá ro zá sa 250 ez re lék alat ti kon cent rá ció tartományban 3 100,00 Ft
2. arany tar ta lom meg ha tá ro zá sa 250–800 ez re lék kö zöt ti kon cent rá ció tartományban 3 500,00 Ft
3. arany tar ta lom meg ha tá ro zá sa 800 ez re lék fö löt ti kon cent rá ció tartományban 3 800,00 Ft
4. arany- és ezüst tar ta lom együt tes meg ha tá ro zá sa 4 100,00 Ft
5. ezüst tar ta lom meg ha tá ro zá sa 2 000,00 Ft
6. szín ezüst vizs gá la ta 2 300,00 Ft
7. pla ti na öt vö ze tek ben pla ti na-, rho di um-, irí di um-, pal lá di um tar ta lom meg ha tá ro zá sa elemenként 13 000,00 Ft
8. rönt genf lu o res cens spekt ro met ri ás vizs gá lat 1 200,00 Ft

b) ne mes fém tar tal mú ér mék, pén zek:
1. arany tar ta lom meg ha tá ro zá sa és tö meg hi te le sí té se 7 400,00 Ft
2. ezüst tar ta lom meg ha tá ro zá sa és tö meg hi te le sí té se 5 900,00 Ft

c) a jog sza bá lyi elõ írásoktól el té rõ ék szer öt vö zet en ge dé lye zés elõt ti tel jes körû vizsgálata 22 000,00 Ft

d) bá nya ter mé kek, hul la dé kok, egyéb – nem fém ál la po tú – ne mes fém tar tal mú anya gok té te len kén ti
    vizs gá la ta:

1. dú sí tás, elõ ké szí tés 11 000,00 Ft
2. ne mes fém tar ta lom meg ha tá ro zá sa ele men ként: az a) pont ban fel so rolt díj té te lek hozzáadásával

e) min ta vé tel tömb bõl:
1. vá gott min ta 800,00 Ft
2. fúrt min ta 1 500,00 Ft

f) fém ál la po tú min ták ké mi ai elõ ké szí té se:
1. egy sze rû min ták ese tén 1 800,00 Ft
2. össze tett min ták ese tén 4 200,00 Ft

g) ICP vizs gá lat ele men ként 3 000,00 Ft

h) tö meg mé rés hi te le sí té se gram mon ként 2,00 Ft

i) im port ból szár ma zó ne mes fém tar tal mú anya gok hi te les tö meg mé ré sé nek el len õr zé si díja a hi te les
   mé ré si díj fele

j) hi te le sí té si ada tok be üté se gram mon ként 3,00 Ft

   Hi te le sí tõ be ütés ese tén a be üté si díj a hi te les tö meg mé rés dí ját is tartalmazza.

k) tá jé koz ta tó jel le gû elõ vizs gá lat díja a hi va ta los vizs gá la ti díj fele

l) sür gõs ség gel meg ren delt mun ká la to kat a Hi va tal:
1. 72 órán be lül vég zi el: a sür gõs sé gi díj mér té ke az alap díj 100%-a,
2. 24 órán be lül vég zi el: a sür gõs sé gi díj mér té ke az alap díj 200%-a.
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III. Egyéb dí jak:

a) a nyil ván tar tás ba vé tel díja 9 200,00 Ft

b) a nyil ván tar tá si ada tok mó do sí tá sá nak díja 6 800,00 Ft

c) a fe le lõs ség jel en ge dé lye zé sé nek, nyil ván tar tás ba vé te lé nek díja 8 400,00 Ft

d) a fe le lõs ség jel ké szí tõk nyil ván tar tás ba vé te lé nek díja 9 600,00 Ft

e) jog sza bá lyi elõ írásoktól el té rõ ék szer öt vö ze tek en ge dé lye zé sé nek, nyil ván tar tás ba vételének díja 5 000,00 Ft

f) szak ér tõi te vé keny ség, szak vé le mé nyek ki adá sa költ ség szá mí tá son ala pu ló és más jog sza bály ban
   meg ha tá ro zott díj ellenében történik

g) egyen ér té kû ség meg ál la pí tá sát cél zó el já rás díja 565 000,00 Ft

h) nyil ván tar tás ból ké szí tett ki vo nat díja (az illetéktör vény sze rint), ol da lan ként 100,00 Ft

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
12/2006. (VIII. 3.) IRM

rendelete

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai

Fegyelmi Szabályzatáról  szóló
11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 342.  §-a (2) be kez dé sé nek k) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai Fe gyel mi Sza bály za tá ról
 szóló 11/2006. (III. 14.) BM ren de let 20.  §-a (4) be kez dé -
sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A ta nút meg hall ga tá sa elõtt tá jé koz tat ni kell ar ról,
hogy]

„b) nem ter he li ta nú zá si kö te le zett ség, ha nem fegy ve -
res szerv ál lo má nyá ba tar to zik,”

2.  §

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

Dr. Kon do ro si Ferenc s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
13/2006. (VIII. 3.) IRM

rendelete

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek
katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények

parancsnoki nyomozásáról  szóló
25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet

módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek ka -
to nai nyo mo zó ha tó sá ga i ról és a bûn cse lek mé nyek pa -
rancs no ki nyo mo zá sá ról  szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM
együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ka to nai vét ség el kö ve té se  miatt rend õr és hi va tá sos 
vagy szer zõ dé ses ál lo má nyú ha tár õr el len in dí tott bün te tõ -
el já rás ban – ha a nyo mo zás nem tar to zik a ka to nai ügyész
ki zá ró la gos ha tás kö ré be [Be. 474.  § (2) be kez dés b) pont,
474.  § (3) és (4) be kez dés] – a ka to nai nyo mo zó ha tó ság -
ként el já ró ille té kes pa rancs no kot (ve ze tõt) [Be. 477.  §
(1) be kez dés], va la mint an nak ha tás kö rét és a pa rancs no ki
nyo mo zás rész le tes sza bá lya it e ren de let ha tá roz za meg.”

(2) Az R. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sa so rán ille té kes pa rancs nok
(a továb biak ban: pa rancs nok):]

„f) az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um szer ve i -
hez – a c) és d) pon tok alatt meg ha tá ro zott sze mé lyi kör ki -



vé te lé vel – be ren delt vagy ve zé nyelt rend õr és ha tár õr te -
kin te té ben az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban (a továb biak ban:
IRM SZMSZ) meg je lölt szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je,”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A Ha tár õr ség or szá gos pa rancs no ka és helyette -
seik, az or szá gos rend õrfõkapitány és he lyet te se ik, va la -
mint a Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem ösz tön dí jas 
és ket tõs jog ál lá sú rend õr vagy ha tár õr hall ga tó ja el len ka -
to nai vét ség  miatt in dult bün te tõ el já rás ira ta it a ka to nai
ügyész hez kell fel ter jesz te ni.

(4) Ha a ka to nai ügyész a nyo mo zást ma gá hoz von ta
vagy a pa rancs nok te kin te té ben ki zá ró ok áll fenn [Be.
38.  § (4) be kez dés], a pa rancs nok a bün te tõ el já rás ira ta it a
ka to nai ügyész hez ter jesz ti fel.”

3.  §

Az R. 4.  §-a (4) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha az el kö ve tõ ki lé te nem volt meg ál la pít ha tó, a nyo -
mo zást az el kö ve tés he lye sze rin ti pa rancs nok szün te ti
meg és az er rõl  szóló ha tá ro za tát a ka to nai ügyész nek ha la -
dék ta la nul meg kül di [Be. 190.  § (1) be kez dés i) pont ja,
190.  § (2) be kez dé se].”

4.  §

Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ fran cia be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[5.  § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban nyo mo zó szerv:]
„– az IRM SZMSZ-ében meg je lölt szer ve ze ti egy ség,”

5.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § A nyo mo zó tiszt a nyo mo zás so rán a pa rancs nok

uta sí tá sa sze rint jár el, aki irá nyít ja a nyo mo zást és maga is
el len õr zi an nak tör vényességét. A nyo mo zó tiszt kö te les a
pa rancs no kot a nyo mo zás min den lé nye ges kö rül mé nyé rõl 
tá jé koz tat ni.”

6.  §

(1) Az R. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si ha -
tás kö ré be tar to zik:]

„b) a védõ ki ren de lé se, a ki ren de lés vissza vo ná sa, a ki -
ren de lés aló li fel men té se, a ki ren delt védõ dí já nak és költ -
ség té rí té sé nek meg ál la pí tá sa [Be. 48.  § (1)–(4), (6) és
(9) be kez dés],”

(2) Az R. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si ha -
tás kö ré be tar to zik:]

„e) a fel je len tés át té te le [Be. 172.  § (3) be kez dés], ki -
egé szí té se [Be. 172/A.  § (1) és (2) be kez dés], il let ve el uta -
sí tá sa [Be. 174.  § (2) be kez dés, Be. 485.  §],”

(3) Az R. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si ha -
tás kö ré be tar to zik:]

„g) a nyo mo zás fel füg gesz té se [Be. 189.  § (1) be kez -
dés],”

(4) Az R. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si ha -
tás kö ré be tar to zik:]

,,j) a le fog la lás el ren de lé se és meg szün te té se [Be.
151.  § (2) be kez dés, Be. 155.  § (1) be kez dés], va la mint a
biz to sí tá si in téz ke dés al kal ma zá sa és fel ol dá sa [Be. 160.  §
(2) és (7) be kez dés],”

(5) Az R. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek m) és n) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si ha -
tás kö ré be tar to zik:]

„m) a nyo mo zás be fe je zé se és az ira tok is mer te té se után
a gya nú sí tott, ille tõ leg a védõ in dít vá nyá val kap cso la tos
ha tá ro zat meg ho za ta la [Be. 193.  § (3) be kez dés], to váb bá
az ira tok nak a ka to nai ügyész hez – vád eme lé si vagy pa -
rancs no ki fe gyel mi ha tás kör ben tör té nõ el bí rá lá si ja vas lat -
tal – való meg kül dé se [Be. 193.  § (5) be kez dés, 485/A.  §
(2) be kez dés],

n) a pa nasz el bí rá lá sa, il let ve an nak el bí rá lás vé gett tör -
té nõ fel ter jesz té se [Be. 195.  § (4) be kez dés], va la mint az
el len ve tés el bí rá lá sa (Be. 196.  §),”

7.  §

(1) Az R. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A pa rancs nok – a Be. 165.  §-ának (2) be kez dé sé re
fi gye lem mel – a ka to nai ügyész hez in do kolt elõ ter jesz tést
tesz:”

(2) Az R. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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[A pa rancs nok a Be. 165.  §-ának (2) be kez dé sé re fi gye -
lem mel – a ka to nai ügyész hez in do kolt – elõ ter jesz tést tesz:]

„d) az el me ál la pot meg fi gye lé sé nek in dít vá nyo zá sá ra
[Be. 107.  § (1) be kez dés],

e) az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé nek, meg -
hosszab bí tá sá nak in dít vá nyo zá sá ra [Be. 130.  § (1) be kez -
dés, 131.  § (2) be kez dés], va la mint meg szün te té sé re [Be.
136.  § (4) be kez dés],

f) a lak hely el ha gyá si ti la lom el ren de lé sé nek [Be. 137.  § 
(2) be kez dés], fenn tar tá sa szük sé ges sé gé nek [Be. 137.  §
(6) be kez dés], il let ve meg hosszab bí tá sá nak in dít vá nyo zá -
sá ra [Be. 137.  § (9) be kez dés], to váb bá a ter helt ké rel mé re
tör té nõ rész le ges fel ol dá sá ra [Be. 137.  § (7) be kez dés], va -
la mint meg szün te té sé re [Be. 137.  § (8) be kez dés],”

8.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § A ter helt õri zet be vé te lé nek el ren de lé se ese tén

fo ko zott fi gyel met kell for dí ta ni a Be. 128.  §-ában rög zí -
tett kö te le zett sé gek be tar tá sá ra.”

9.  §

Az R. 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az újabb bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se vé gett a
(3) be kez dés b) pont ja alap ján tett in téz ke dé sé rõl, vagy az -
zal kap cso la tos ja vas la tá ról, to váb bá a Be. 63/A.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge tel je sí -
té sé rõl a pa rancs nok a ka to nai ügyészt ér te sí ti.”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ 20/A.  §-sal egé szül ki:
„20/A.  § Ha rend õrrel, va la mint hi va tá sos vagy szer zõ -

dé ses ál lo má nyú ha tár õr rel szem ben a bí ró ság a Be.
138/A.  §-a alap ján tá vol tar tást ren del el, a pa rancs nok
meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket a vég re haj tás biz to sí -
tá sá ra.”

11.  §

Az R. 21.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ har ma dik
mon dat tal egé szül ki:

„Vé dõ ként kü lön tör vény ben fog lalt fel té te lek (1998.
évi XI. tör vény IX. fe je zet) ese tén eu ró pai kö zös sé gi jo -
gász is el jár hat [Be. 44.  § (1) be kez dés].”

12.  §

(1) Az R. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A nyo mo zás be fe je zé sét köve tõen a pa rancs nok az
el já rás so rán ke let ke zett ira tok két pél dá nyát a nyo mo zás
ha tár ide jé nek le jár ta elõtt, de leg ké sõbb a nyo mo zás be -
fejezését kö ve tõ há rom na pon be lül meg kül di a ka to nai
ügyész nek, az ira tok har ma dik pél dá nyát pe dig irat -
tározza.”

(2) Az R. 23.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a pa rancs nok le he tõ sé get lát a bûn cse lek mény
fe gyel mi el já rás ban tör té nõ el bí rá lá sá ra, a nyo mo zá si ira -
to kat a ka to nai ügyész hez a Be. 485/A.  §-ának (1) be kez -
dé se sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta lá ra vo nat ko zó ja vas lat -
tal ha la dék ta la nul meg kül di.”

13.  §

Az R. 26.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge az (1) be kez dés je lö -
lést kap ja:

„(2) A nyo mo zás so rán a ka to nai bün te tõ el já rás ban
rend sze re sí tett nyom tat vá nyo kat kell hasz nál ni.”

14.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ nyo mo zá -
sok so rán is al kal maz ni kell.

(2) A hatályba lépéssel egy ide jû leg az R. 11.  §-a, va la -
mint 12.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) A hatályba lépéssel egy ide jû leg
a) az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban,

3.  §-ában, 4.  §-ának (1)–(4) be kez dé se i ben, 8.  §-ában,
12.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban, 19.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, a 21.  §-át meg elõ zõ al cím ben, 21.  §-ának
(2) és (3) be kez dé sé ben, 22.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
23.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 24.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben, va la mint 29.  §-ában a „gya nú sí tott” szö veg rész he -
lyé be a „ter helt” szö veg rész, az R. 21.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben a „gya nú sí tot tat” szö veg rész he lyé be a „ter hel -
tet” szö veg rész, az R. 23.  §-ának (2) be kez dé sé ben a
„gya nú sí tott ra” szö veg rész he lyé be a „ter helt re” szö -
veg rész lép,

b) az R. 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „alá ren delt sé -
gé be tar to zó ille té kes pa rancs nok tól” szö veg rész he lyé -
be az „alá ren delt sé gé be tar to zó pa rancs nok tól” szö veg -
rész, az R. 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „ORFK Sze -
mély ügyi Fõ igaz ga tó ság Fe gyel mi Osz tá lya” szö veg -
rész he lyé be az „ORFK Hu mán igaz ga tá si Fõ osz tály Fe -
gyel mi Osz tá lya” szö veg rész, az R. 5.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben „a BM Fe gyel mi Osz tá lya” he lyé be „az IRM
SZMSZ-ében meg je lölt szer ve ze ti egy ség” szö veg rész,
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az R. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek j) pont já ban „a nyo mo -
zás nak” szö veg rész he lyé be „az el já rás nak” szö veg rész
lép.

Dr. Kon do ro si Ferenc s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
14/2006. (VIII. 3.) IRM

rendelete

a Határõrség nyomozó hatóságainak
hatáskörérõl és ille té kességérõl  szóló

1/2004. (I. 9.) BM–IM együttes rendelet
módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
604.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, fi gye lem mel a 37.  §-ának (1) be kez dé sé re, a Ha tár õr -
ség nyo mo zó ha tó sá gai ha tás kö ré nek és ille té kességének
sza bá lyo zá sá ra – a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„4.  § (1) A nyo mo zás és a fel je len tés ki egé szí tés le foly -
ta tá sá ra az a nyo mo zó ha tó ság ille té kes,

a) amely nek – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott –
ille té kességi te rü le tén a bûn cse lek ményt vagy a bûn cse -
lek mé nyek több sé gét el kö vet ték,

b) ame lyik az ügy ben ko ráb ban in téz ke dett (meg elõ -
zés), ha a bûn cse lek ményt több nyo mo zó ha tó ság ille té -
kességi te rü le tén kö vet ték el, vagy az el kö ve tés he lye nem
ál la pít ha tó meg,

c) amely nek az ügyész a fel je len tés ki egé szí té sét, il let -
ve a nyo mo zás le foly ta tá sát a ha tás kö ré be utal ta.”

2.  §

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

Dr. Kon do ro si Fe renc s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
331/2006. (VII. 31.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
117.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va
a Vas utas Te le pü lé sek Szö vet sé ge (1087 Bu da pest Ke re -
pe si út 3.) ál tal be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve, az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz (1094 Bu da pest, Ba lázs B. u. 35.) le het ki fo -
gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Ka szai Já nos 2006. jú li us 28-án alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz, ame lyen a kö vet ke zõ sze re pel:

,,Az Or szág gyû lés tár gyal ja meg a vas úti mel lék vo na -
lak to váb bi mû köd te té sé nek kér dé sét”

Az alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve. 118.  § (3)–(5) be kez -
dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren de let (a továb -
biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té nek 6. szá mú min -
tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi -
te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val
kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ren -
de let ben meg ha tá ro zott min tá nak.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg jegy zi to váb bá,
hogy az alá írás gyûj tõ ív bõl nem de rít he tõ ki, hogy az alá -
írás gyûj tés nép sza va zás vagy népi kez de mé nye zés tá mo -
ga tá sá ra irá nyul.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án,
10.  §-ának d) pont ján és 17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be -
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kez dé sén, 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in, va la mint
131.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve.
130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
f e l h í v á s a

az erdõkre vonatkozó országos tûzgyújtási tilalom
elrendelésérõl

Az utób bi idõ ben a csa pa dék men tes és rend kí vül me leg
idõ já rás  miatt fo ko zot tan meg nõtt az er dõk tûz ál ta li ve -
szé lyez te tett sé ge.

A tûz ese tek meg elõ zé se ér de ké ben az or szág tel jes te rü -
le tén lévõ er dõk ben és az er dõ te rü le tek ha tá rá tól szá mí tott
200 mé te ren be lü li te rü le ten – a ki je lölt tûz ra kó he lyen
is –, va la mint a köz út és vas út men ti fá sí tá sok ban min den -

ne mû tûz gyúj tás, be le ért ve a par lag- és gaz ége tést is,
2006. augusztus 3-tól átmeneti idõre tilos.

A vá gás té ri hul la dék ége té se az er dõ ben a meg elõ zõ
tûz vé del mi elõ írások be tar tá sa mel lett a ti la lom idõ sza ká -
ban is vé gez he tõ. Az ége tést a 12/1997. (II. 26.) BM ren de -
let 7.  § to váb bi (4)–(8) be kez dé se i ben fog lalt meg elõ zõ
tûz vé del mi elõ írások szi go rú be tar tá sa mel lett le het csak
vég re haj ta ni. Az ége tés nél figye lembe kell to váb bá ven ni
a 35/1996. (XII. 29.) BM ren de let tel ki adott Or szá gos
Tûz vé del mi Sza bály zat tûz ve szé lyes te vé keny ség vég zé -
sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye it is.

Kér jük a köz úton és vas úton uta zó kat, hogy égõ ci ga ret -
ta csik ket és do hány ne mût ne dob ja nak ki a jár mû vek ab la -
kán, mert a ki szá radt árok par ton, vas úti töl té sek mel lett
ke let ke zõ tü zek sok eset ben köz vet le nül er dõ- és me zõ -
gaz da sá gi területeket is veszélyeztetnek.

Fel hív juk to váb bá az er dõ ben ki rán du lók, va la mint a
me zõ gaz da sá gi te rü le te ken dol go zók fi gyel mét arra, hogy
égõ do hány ne mût el dob ni nem sza bad, azt min den eset ben 
gondosan el kell oltani.

Aki a tûz vé del mi ren del ke zé se ket meg sze gi, sza bály -
sér tést követ el.

A ti la lom fel ol dá sá ra a fo ko zott tûz ve szély el múl tá val,
ké sõb bi idõ pont ban in téz ke dik a minisztérium.

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
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