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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
62/2006. (VIII. 30.) GKM

rendelete

az elektromágneses összeférhetõségrõl

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ának a) pont já ban, valamint az elekt ro ni kus hír köz -
lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény 182.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) A ren de let al kal ma zá si köre arra a be ren de zés re ter -
jed ki, amely elekt ro mág ne ses za vart okoz hat, vagy amely
mû kö dé sét ilyen za var be fo lyá sol hat ja, valamint az ilyen
be ren de zést gyár tó, for ga lom ba hozó, üzem be he lye zõ ter -
mé sze tes és jogi sze mély re, jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet re és ezek Euró pai Kö zös sé gen (a továb -
biak ban: Kö zös ség) be lü li meg ha tal ma zott kép vi se lõ i re,
valamint a pi ac fel ügye le ti ha tó ság ra és be je len tett szer ve -
zet re.

(2) A ren de let al kal ma zá si köre nem ter jed ki
a) arra a be ren de zés re, amely fi zi kai jel lem zõi ere den -

dõ ter mé sze te  miatt olyan kis mér té kû elekt ro mág ne ses te -
ret, ille tõ leg jel szin tet kelt, vagy ah hoz csak olyan kis mér -
ték ben já rul hoz zá, amely a rá dió be ren de zé sek és elekt ro -
ni kus hír köz lõ vég be ren de zé sek, valamint más vil la mos
be ren de zé sek ren del te tés sze rû mû kö dé sét nem aka dá lyoz -
za és a ren del te tés sze rû hasz ná la ta so rán ál ta lá ban je len
lévõ elekt ro mág ne ses za var mel lett el fo gad ha tat lan mér té -
kû mi nõ sé gi rom lás nél kül mû kö dik;

b) a rá dió be ren de zé sek rõl és az elekt ro ni kus hír köz lõ
vég be ren de zé sek rõl, valamint meg fe le lõ sé gük köl csö nös
el is me ré sé rõl  szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM ren de let ál tal
sza bá lyo zott rá dió be ren de zé sek re és elekt ro ni kus hír köz lõ 
vég be ren de zé sek re;

c) a pol gá ri re pü lés te rü le tén a kö zös sza bá lyok ról és az 
Euró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség lét re ho zá sá ról
 szóló, 2002. jú li us 15-i 1592/2002/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let ben em lí tett re pü lés tech ni kai ter mé kek -
re, al kat ré szek re és be ren de zé sek re;

d) a Nem zet kö zi Táv köz lé si Egye sü let (ITU) Alap ok -
má nya és a Nem zet kö zi Rá dió sza bály zat ér tel mé ben a rá -
dió ama tõ rök ál tal hasz nált rá dió be ren de zé sek re, ki vé ve,
ha azok ke res ke del mi for ga lom ban hoz zá fér he tõk.

(3) Ez a ren de let nem érin ti a be ren de zé sek biz ton sá gát
sza bá lyo zó más jog sza bály vagy kö zös sé gi jogi ak tus al -
kal ma zá sát.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) be je len tett szer ve zet: e ren de le tet ki adó mi nisz ter ál -

tal kü lön jog sza bály alap ján, e ren de let ha tá lya alá tar to zó
ké szü lék meg fe le lõ sé gé nek ér té ke lé sé re ki je lölt, az Euró -
pai Bi zott ság nak és az Euró pai Unió töb bi tag ál lam nak
(a továb biak ban: töb bi tag ál lam) be je len tett, és en nek
alap ján az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban, illetve a
Bizott ság ál tal hi va ta lo san a fel ada ta rög zí té sé vel és az
azo no sí tó szá má val együtt köz zé tett szer ve zet;

b) be ren de zés: bár mi lyen ké szü lék vagy hely hez kö tött 
lé te sít mény;

c) biz ton sá gi cél: az em ber i élet vagy tu laj don vé del -
mét szol gá ló cél;

d) EK meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat: a gyár tó nak e ren de let 
sze rin ti írás be li nyi lat ko za ta, amely ben sa ját fe le lõs sé gé re
ki je len ti, hogy a ké szü lék e ren de let ben elõ írt vé del mi kö -
ve tel mé nyek nek meg fe lel;

e) elekt ro mág ne ses kör nye zet: egy adott he lyen meg fi -
gyel he tõ va la mennyi elekt ro mág ne ses je len ség;

f) elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség: a be ren de zés azon
ké pes sé ge, hogy elekt ro mág ne ses kör nye ze té ben ki e lé gí -
tõ en mû kö dik anél kül, hogy a kör nye ze té ben ta lál ha tó
egyéb be ren de zé se ket el fo gad ha tat lan mér té kû elekt ro -
mág ne ses za var nak ten né ki;

g) elekt ro mág ne ses za var: bár mely olyan elekt ro mág -
ne ses je len ség, amely ront hat ja a be ren de zé sek mû kö dõ -
ké pes sé gét, amely elekt ro mág ne ses za var le het elekt ro -
mág ne ses zaj, nem kí vánt jel, vagy ma gá ban a to váb bí tó
kö zeg ben be kö vet ke zõ vál to zás;

h) gyár tó: a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi
CLV. tör vény 2.  §-a k) pont já nak ka) al pont já ban meg ha -
tá ro zott gyár tó;

i) hely hez kö tött lé te sít mény: kü lön bö zõ tí pu sú ké szü -
lé kek, illetve adott eset ben egyéb esz kö zök egye di kom bi -
ná ci ó ja, ame lye ket ál lan dó, elõ re meg ha tá ro zott he lyen
való hasz ná lat cél já val sze rel nek össze és te le pí te nek, ide -
ért ve a vil la mos há ló za to kat is;

j) ho no sí tott har mo ni zált szab vány (a továb biak ban:
har mo ni zált szab vány): olyan, a ma gyar el já rá si rend nek
meg fele lõen ho no sí tás ra és köz zé té tel re ke rült mû sza ki
elõ írás, ame lyet az egy sé ges euró pai kö ve tel mé nyek ki ala -
kí tá sa cél já ból az Euró pai Bi zott ság ál tal el is mert és meg -
bí zott euró pai szab vá nyo sí tá si szer ve ze tek egyi ke dol go -
zott ki és fo ga dott el, és amely hi vat ko zá si szá mát az Euró -
pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tet ték;

k) ké szü lék: bár mi lyen ke res ke del mi for ga lom ba ho -
zott kész ter mék vagy en nek ke res ke del mi for ga lom ban
egyet len mû kö dé si egy ség ként hoz zá fér he tõ, vég fel hasz -
ná lók nak szánt kom bi ná ci ó ja, amely elekt ro mág ne ses za -
vart kelt het, vagy amely nek mû kö dé sét ilyen za var be fo -
lyá sol hat ja, valamint e pont ér tel mé ben ké szü lék nek mi -
nõ sül nek még:
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ka) az olyan al kat rész vagy ké szü lék rész, ame lyet a
vég fel hasz ná ló sze rel be egy adott ké szü lék be, és amely
elekt ro mág ne ses za vart kelt het, vagy amely mû kö dé sét
ilyen za var be fo lyá sol hat ja,

kb) ké szü lé kek és adott eset ben egyéb esz kö zök kom -
bi ná ci ó ja ként ki ala kí tott mo bil lé te sít mény, ame lyet moz -
gat ni, illetve több hely szí nen mû köd tet ni szán dé koz nak;

l) meg fe le lõ ség-iga zo lás: a be je len tett szer ve zet ál tal
ki adott do ku men tum annak iga zo lá sá ra, hogy a be ren de -
zés e ren de let alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek, vagy azok kö -
zül a be je len tett szer ve zet ál tal vizs gál tak nak, valamint a
fej lesz té si és gyár tá si do ku men tá ci ó já nak mint tí pus vagy
egye di leg meg fe lel;

m) pi ac fel ügye le ti ha tó ság: a fo gyasz tó vé del mi ha tó -
ság, a hír köz lé si ha tó ság és a gaz da sá gi cél fel hasz ná lá sú
vil la mos sá gi ter mé kek el len õr zé sé ért fe le lõs ha tó ság;

n) za var tû rés: a be ren de zés azon ké pes sé ge, hogy
elektro mágneses za var je len lé té ben ne ro mol jon a mû kö -
dõ ké pes sé ge.

(2) Az 1.  § (2) be kez dés d) pont ja ér tel mé ben a rá dió -
ama tõ rök ál tal sa ját hasz ná la tuk ra, al kat rész kész le tek bõl
össze sze relt, valamint a rá dió ama tõ rök ál tal a ke res ke del -
mi for ga lom ban kap ha tó rá dió be ren de zé sek bõl sa ját hasz -
ná la tuk ra át ala kí tott rá dió be ren de zés nem te kin ten dõ
 kereskedelmi for ga lom ban hoz zá fér he tõ rádióberende -
zésnek.

Forgalomba hozatal és üzembe helyezés,
a berendezések szabad mozgása

3.  §

(1) Be ren de zést ak kor le het for ga lom ba hoz ni, illetve
üzem be he lyez ni, ha azt úgy ala kí tot ták ki, hogy meg fe le lõ 
te le pí tés, kar ban tar tás és ren del te tés sze rin ti hasz ná lat
mel lett meg fe lel az e ren de let ben elõ írt kö ve tel mé nyek -
nek.

(2) Az e ren de let al kal ma zá si kö ré be tar to zó be ren de zés
for ga lom ba ho za ta la, illetve üzem be he lye zé se nem aka -
dá lyoz ha tó meg olyan ok  miatt, amely az elekt ro mág ne ses
össze fér he tõ ség gel áll össze füg gés ben, ab ban az eset ben,
ha a be ren de zés ki elé gí ti az ezen ren de let ben elõ írt alap ve -
tõ kö ve tel mé nye ket és azt meg fele lõen te le pí tet ték, kar -
ban tart ják és ren del te tés sze rû en hasz nál ják.

(3) A (2) be kez dés elõ írásai nem kor lá toz zák a ha tó ság
jo gát kü lön in téz ke dés meg ho za ta lá ra és köz zé té te lé re,
amennyi ben az

a) egy adott te rü le ten fenn ál ló vagy elõ re lát ha tó elekt ro -
mág ne ses össze fér he tõ sé gi prob lé ma meg ol dá sá ra irá nyul,

b) nyil vá nos elekt ro ni kus hír köz lõ há ló zat, illetve adó
vagy ve võ ál lo más vé del me ér de ké ben biz ton sá gi ok ból
szük sé ges és pon to san meg ha tá ro zott spekt rum hely ze tek -
ben biz ton sá gi cé lo kat szol gál.

(4) A ha tó ság a (3) be kez dés sze rin ti in téz ke dé se ket be -
je len ti az Euró pai Bi zott ság nak és ér te sí ti a töb bi tag ál la -
mot.

4.  §

Vá sá rok, ki ál lí tá sok és be mu ta tók al kal má val ki le het
ál lí ta ni, illetve be le het mu tat ni olyan be ren de zést is,
amely nem fe le l meg e ren de let ren del ke zé se i nek, ha a ki -
ál lí tó jól lát ha tó jel zés sel egy ér tel mû en fel tün te ti, hogy ez
a be ren de zés nem hoz ha tó for ga lom ba, nem he lyez he tõ
üzem be ad dig, amíg nem fe le l meg az e ren de let ren del ke -
zé se i nek. Be mu ta tás ra csak ak kor ke rül het sor, ha a ki ál lí -
tó meg te szi az elekt ro mág ne ses za va rok el há rí tá sa ér de ké -
ben szük sé ges in téz ke dé se ket.

Alapvetõ követelmények

5.  §

(1) E ren de let al kal ma zá si kö ré be tar to zó be ren de zés
ak kor fe le l meg az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek, ha ki elé -
gí ti az 1. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott vé del mi kö -
ve tel mé nye ket, valamint hely hez kö tött lé te sít mény ese tén 
az 1. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott kü lön kö ve tel -
mé nye ket.

(2) Amennyi ben e ren de let al kal ma zá si kö ré be tar to zó
be ren de zés re vo nat ko zó an egyéb, az Euró pai Kö zös sé gek
irány el vét át ül te tõ ma gyar jog sza bály – egész ben vagy
rész ben – rész le te seb ben ál la pít ja meg az 1. mel lék let ben
meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve tel mé nye ket, úgy ezt a ren de -
le tet azok ra a be ren de zé sek re vo nat ko zó an e kö ve tel mé -
nyek te kin te té ben nem kell al kal maz ni.

Harmonizált szabványok

6.  §

(1) A vo nat ko zó har mo ni zált szab vá nyok nak meg fe le lõ
be ren de zést úgy kell te kin te ni, hogy az tel je sí ti az e ren de -
let ben em lí tett azon alap ve tõ kö ve tel mé nye ket, ame lyek re
a szab vá nyok vo nat koz nak. A szab vá nyok nak való meg fe -
le lõ ség vé lel me zé se az al kal ma zott har mo ni zált szab vány
al kal ma zá si kö ré re, illetve az ál ta la le fe dett te rü let re vo -
nat ko zó kö ve tel mé nyek re kor lá to zó dik.

(2) Ha egy har mo ni zált szab vány nak tör té nõ meg fe le lés 
tény le ge sen nem biz to sít ja azon alap ve tõ kö ve tel mé nyek
tel je sü lé sét, ame lye ket a hi vat ko zott szab vánnyal ter vez -
tek elõ ír ni, az ezt meg ál la pí tó, e ren de let ha tá lya alá tar -
tozó fél az ese tet a pi ac fel ügye le ti ha tó ság tu do má sá ra
 hozza.
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(3) Amennyi ben a pi ac fel ügye le ti ha tó ság úgy íté li meg, 
hogy egy adott har mo ni zált szab vány nem tesz ele get tel -
jes mér ték ben az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott alap ve tõ
kö ve tel mé nyek nek, in do ko lás sal el lát va to váb bít ja az
ügyet az Euró pai Par la ment és a Ta nács a mû sza ki szab vá -
nyok és elõ írások te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el -
já rás és az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat -
ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 98/34/EK irány -
elve sze rint lét re ho zott Ál lan dó Bi zott ság nak.

Megfelelõségértékelési eljárás

7.  §

(1) A ké szü lék alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek való meg fe -
le lé sét meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás al kal ma zá sa biz to -
sít ja, amely el vég zé sé ért a gyár tó vagy a Kö zös sé gen be lü -
li meg ha tal ma zott kép vi se lõ je fe le lõs. A megfelelõség -
értékelést a gyár tó vagy Kö zös sé gen be lü li meg ha tal ma -
zott kép vi se lõ je vá lasz tá sa sze rint, a 2. mel lék let ben le írt
el já rás (bel sõ gyár tás el len õr zés) al kal ma zá sá val maga,
vagy a 3. mel lék let sze rint, be je len tett szer ve zet be vo ná sá -
val vé gez he ti. Az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek való meg fe -
le lés iga zo lá sá ra a gyár tó vagy Kö zös sé gen be lü li meg ha -
tal ma zott kép vi se lõ je e ren de let 4. mel lék le té vel össz hang -
ban mû sza ki do ku men tá ci ót ké szít és EK meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko za tot ál lít ki.

(2) Az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett hi -
vat ko zás sal ren del ke zõ va la mennyi vo nat ko zó har mo ni -
zált szab vány he lyes al kal ma zá sa egyen ér té kû nek te kin -
ten dõ az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség re vo nat ko zó
meg fe le lõ ség ér té ke lés el vég zé sé vel.

CE megfelelõségi jelölés

8.  §

(1) Azt a ké szü lé ket, amely meg fe le lõ sé gét e ren de let
meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rá sa alap ján meg ál la pí tot ták,
CE meg fe le lõ sé gi je lö lés sel kell el lát ni. A CE meg fe le lõ -
sé gi je lö lés fel tün te té sé ért a gyár tó vagy Kö zös sé gen be lü -
li meg ha tal ma zott kép vi se lõ je fe le l. A CE meg fe le lõ sé gi
je lö lés for má ját, mé re tét, el he lye zé sé nek mód ját és tar tal -
mát az 5. mel lék let ha tá roz za meg. CE meg fe le lõ sé gi je lö -
lés ként csak ez a je lö lés hasz nál ha tó.

(2) A ké szü lé ken, annak cso ma go lá sán vagy
használati- kezelési uta sí tá sán nem he lyez he tõ el a CE
meg fe le lõ sé gi jelö léssel össze té veszt he tõ más je lö lés.
Bár mely más je lö lést csak úgy sza bad el he lyez ni, hogy a
CE meg fe le lõ sé gi je lö lés lát ha tó sá ga és ol vas ha tó sá ga
 ezáltal ne csök ken jen.

Egyéb jelölések

9.  §

(1) Az azo no sít ha tó ság ér de ké ben a gyár tó nak fel kell
tün tet ni:

a) a ké szü lé ken a tí pus-, a té tel- és a so ro zat szá mot,
vagy bár mely egyéb, a ké szü lék azo no sí tá sát le he tõ vé tevõ 
in for má ci ót,

b) a ké szü lé ken vagy a kí sé rõ do ku men tu mok va la me -
lyi kén a gyár tó, illetve amennyi ben a gyár tó nem a Kö zös -
sé gen be lül le te le pe dett sze mély, meg ha tal ma zott kép vi se -
lõ jé nek, vagy a Kö zös sé gen be lü li és a ké szü lék nek a kö -
zös sé gi pi a con való for ga lom ba ho za ta lá ért fe le lõs sze -
mély nek a ne vét és cí mét.

(2) A gyár tó nak a ké szü lék hez mel lé kel ten tá jé koz ta tást 
kell adni va la mennyi olyan kü lön le ges óv in téz ke dés rõl,
ame lyet a ké szü lék össze sze re lé se kor, te le pí té se kor, kar -
ban tar tá sa kor, illetve hasz ná la ta kor figye lembe kell ven ni
annak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy üzem be he lye zés kor a
ké szü lék meg fe lel jen az 1. mel lék let 1. pont já ban meg ha -
tá ro zott vé del mi kö ve tel mé nyek nek.

(3) Azon ké szü lék ese té ben, amely vé del mi kö ve tel mé -
nyek nek való meg fe le lé se la kott te rü le ten nem biz to sí tott,
ezt a hasz ná lat tal össze füg gõ kor lá to zást vi lá go san fel kell
tün tet ni a cso ma go lá son is, amennyi ben le het sé ges.

(4) A ké szü lék ren del te tés sze rû hasz ná la tát le he tõ vé
tevõ tá jé koz ta tást a ké szü lék hez mel lé kelt ma gyar nyel vû
hasz ná la ti-ke ze lé si út mu ta tó tar tal maz za.

Ellenõrzés és felügyelet

10.  §

(1) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság fel ada ta it, jog kö rét kü lön
jog sza bály ha tá roz za meg.

(2) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a
CE meg fe le lõ sé gi je lö lés sel el lá tott ké szü lék nem fe le l
meg e ren de let kö ve tel mé nye i nek, meg te szi a szük sé ges
in téz ke dé se ket a ké szü lék pi ac ról tör té nõ ki vo ná sa, for ga -
lom ba ho za ta lá nak, üzem be he lye zé sé nek meg til tá sa vagy
sza bad for gal má nak kor lá to zá sa ér de ké ben.

(3) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság a (2) be kez dés sze rin ti in -
téz ke dé sé rõl egy ide jû leg ér te sí ti az Euró pai Bi zott sá got,
valamint a töb bi tag ál la mot, meg je löl ve dön té se i nek in do -
ka it, kü lö nö sen ha a vé del mi kö ve tel mé nyek nek való nem
meg fe le lés oka:

a) a 6.  § (1) be kez dé sé ben hi vat ko zott szab vá nyok nak
való meg nem fe le lés,

b) a har mo ni zált szab vá nyok nem meg fe le lõ al kal ma -
zá sa,

c) a har mo ni zált szab vá nyok hi á nyos sá gai.
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(4) Amennyi ben va la mely nem meg fe le lõ ké szü lék a
be je len tett szer ve zet meg fe le lõ ség-iga zo lá sá val ren del ke -
zik, a pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg te szi a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket az iga zo lás ki bo csá tó ja
ellen, és er rõl tá jé koz tat ja az Euró pai Bi zott sá got és a töb bi 
tag ál la mot.

(5) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság azt ál la pít ja meg, hogy
a ké szü lé ken a CE meg fe le lõ sé gi je lö lést nem vagy meg -
ala po zat la nul tün tet ték fel, kö te le zi a gyár tót vagy Kö zös -
sé gen be lü li meg ha tal ma zott kép vi se lõ jét arra, hogy a ké -
szü lé ket te gye a CE meg fe le lõ sé gi je lö lés re vo nat ko zó
elõ írásoknak meg fe le lõ vé, és szün tes se meg a jog sér tést a
pi ac fel ügye le ti ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek
 szerint.

Bejelentett szervezetek

11.  §

(1) A be je len tett szer ve ze tek ki je lö lé sé nél a meg fe le lõ -
sé gét vizs gá ló, ellen õr zõ, ille tõ leg ta nú sí tó szer ve ze tek ki -
je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bá -
lyo kat és a 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye -
ket kell al kal maz ni. A ki je lölt szer ve ze tet be kell je len te ni
az Euró pai Bi zott ság nak és a töb bi tag ál lam nak.

(2) A be je len tés nek tar tal maz nia kell, hogy a szer ve ze -
te ket az e ren de let ha tá lya alá tar to zó összes ké szü lék,
illetve az 1. mel lék let ben fel tün te tett alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek vo nat ko zá sá ban je lö lik-e ki a 3. mel lék let ben em lí -
tett fel ada tok vég re haj tá sá ra, vagy a ki je lö lés ha tá lya a ké -
szü lé kek egyes meg ha tá ro zott jel lem zõ i re, illetve ka te gó -
ri á i ra kor lá to zó dik-e.

(3) Olyan szer ve ze tek ese tén, ame lyek meg fe lel nek a
vo nat ko zó har mo ni zált szab vá nyok ban rög zí tett kö ve tel -
mé nyek nek, úgy kell te kin te ni, hogy azok meg fe lel nek az
ezen har mo ni zált szab vá nyok ha tá lya alá tar to zó, a 6. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(4) A 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel -
je sü lé sét a ki je lö lé sért fe le lõs ille té kes mi nisz ter kü lön
jog sza bály sze rint idõ sza ko san ellen õr zi.

A helyhez kötött létesítmények

12.  §

(1) A for ga lom ba ho zott, hely hez kö tött lé te sít mény be
sze rel he tõ ké szü lék re az e ren de let ké szü lé kek re vo nat ko -
zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) Olyan ké szü lék ese té ben, amely nek az a ren del te té -
se, hogy egy adott hely hez kö tött lé te sít mény be sze rel jék,
és egyéb mó don ke res ke del mi for ga lom ban nem hoz zá fér -
he tõ, nem kö te le zõ az alap ve tõ kö ve tel mé nyek re, a meg fe -

le lõ ség ér té ke lé si el já rás ra, a CE meg fe le lõ sé gi je lö lés re,
valamint az egyéb je lö lé sek re vo nat ko zó elõ írások al kal -
ma zá sa. Ezen ese tek ben a kí sé rõ do ku men tá ci ó nak meg
kell ne vez nie a hely hez kö tött lé te sít ményt és az elekt ro -
mág ne ses össze fér he tõ sé gi jel lem zõ ket, valamint meg kell 
ad nia azo kat az óv in téz ke dé se ket, ame lye ket a ké szü lék -
nek a hely hez kö tött lé te sít mény be tör té nõ sze re lé se so rán
meg kell ten ni annak ér de ké ben, hogy ne ve szé lyez tes sék
az adott lé te sít mény meg fe le lõ sé gét. Ezen fe lül fel kell
tün tet ni a 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott je lö lé se -
ket is.

(3) A hely hez kö tött lé te sít mény nem meg fe le lõ sé ge
ese tén – kü lö nö sen amennyi ben a lé te sít mény ál tal kel tett
za va rok ra ér ke zik pa nasz – a pi ac fel ügye le ti ha tó ság kér -
he ti a hely hez kö tött lé te sít mény re vo nat ko zó meg fe le lõ -
sé gi bi zo nyí té ko kat, és meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rást
kez de mé nyez het. A ren de let alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek
meg sér té se ese tén a pi ac fel ügye le ti ha tó ság in téz ke dik
annak ér de ké ben, hogy a hely hez kö tött lé te sít mény a kö -
ve tel mé nyek nek meg fe lel jen.

(4) A hely hez kö tött lé te sít mény alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek való meg fe le lé sé ért az üzem be he lye zé sig a lé te -
sít mény lét re ho zá sá ért fe le lõs sze mély, az üzem be he lye -
zés után az üze mel te té sért fe le lõs sze mély fe le l.

13.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 20-án lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség rõl  szóló
31/1999. (VI. 11.) GM–KHVM együt tes ren de let,

b) a rá dió be ren de zé sek rõl és az elekt ro ni kus hír köz lõ
vég be ren de zé sek rõl, valamint meg fe le lõ sé gük köl csö nös
el is me ré sé rõl  szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM ren de let
10.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „és elekt ro mág ne ses
össze fér he tõ sé gi” szö veg rész.

(2) 2009. jú li us 19-ig for ga lom ba hoz ha tó, illetve üzem -
be he lyez he tõ az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség rõl
 szóló 31/1999. (VI. 11.) GM–KHVM együt tes ren de let
elõ írásainak meg fe le lõ be ren de zés.

14.  §

E ren de let az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség re vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl és a
89/336/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2004. de cem ber 15-i 2004/108/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

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 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelethez

Alapvetõ követelmények

1. Vé del mi kö ve tel mé nyek

A vé del mi kö ve tel mé nyek tel je sí té se ér de ké ben a be -
ren de zés ki ala kí tá sa, ter ve zé se és gyár tá sa so rán a tech ni -
ka ál lá sát is figye lembe véve a kö vet ke zõ ket kell biztosí -
tani:

a) az ál ta la kel tett elekt ro mág ne ses za var mér té ke ne
ha lad ja meg azt a szin tet, amely a rá dió be ren de zé sek és
elekt ro ni kus hír köz lõ be ren de zés és egyéb be ren de zés ren -
del te tés sze rû mû kö dé sét gá tol ja;

b) a be ren de zés ren del te tés sze rû hasz ná la ta so rán vár -
ha tó elekt ro mág ne ses za var ral szem ben a be ren de zés za -
var tû ré se olyan mér té kû le gyen, amely le he tõ vé te szi az el -
fo gad ha tat lan mi nõ sé gi rom lás nél kü li ren del te tés sze rû
hasz ná la tot.

2. A hely hez kö tött lé te sít mé nyek re vo nat ko zó kü lön kö -
ve tel mé nyek

A hely hez kö tött lé te sít mé nyek ese té ben az 1. pont ban
meg ál la pí tott vé del mi kö ve tel mé nyek tel je sí té se ér de ké -
ben a lé te sít ményt jó mér nö ki gya kor lat tal, az al kat ré szek
ren del te tés sze rû hasz ná la tá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tá sok
figye lembe véte lével kell te le pí te ni.

A jó mér nö ki gya kor lat tal tör tént te le pí tést do ku men tál -
ni kell; a do ku men tá ci ót az üze mel te té sért fe le lõs sze mély
õrzi mind ad dig, amíg a hely hez kö tött lé te sít mény üzem -
ben van, és el len õr zés kor a pi ac fel ügye le ti ha tó ság ren del -
ke zé sé re bo csát ja.

2. melléklet
a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelethez

Belsõ gyártásellenõrzés

1. A meg fe le lõ ség ér té ke lé sé nél figye lembe kell ven ni
va la mennyi ren del te tés sze rû mû kö dé si kö rül ményt, így
amennyi ben a ké szü lék több fé le össze ál lí tás ban is ké pes
mû köd ni, az összes le het sé ges össze ál lí tás ban el kell vé -
gez ni a meg fe le lõ ség ér té ke lést.

2. Az EK meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat az Euró pai Unió
bár mely tag ál la má nak hi va ta los nyel vén ki ál lít ha tó.

3. A gyár tó vagy Kö zös sé gen be lü li meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je a mû sza ki do ku men tá ci ót és az EK meg fe le lõ -
sé gi nyi lat ko za tot az utol só ké szü lék gyár tás ától szá mí tott
leg alább 10 évig kö te les a ha tó ság szá má ra ren del ke zés re
bo csát ha tó an meg õriz ni.

4. Amennyi ben sem a gyár tó, sem meg ha tal ma zott kép -
vi se lõ je nem a Kö zös sé gen be lül le te le pe dett sze mély, úgy 
az EK meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat és a mû sza ki do ku men tá -

ció a pi ac fel ügye le ti ha tó sá gok szá má ra tör té nõ ren del ke -
zés re tar tá sá ról az a sze mély gon dos ko dik, aki a ké szü lé -
ket a Kö zös ség ben for ga lom ba hoz za.

5. A gyár tó nak meg kell hoz nia min den szük sé ges in -
téz ke dést annak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a ké szü lék
gyár tá sa a 3. pont ban em lí tett mû sza ki do ku men tá ci ó nak
és e ren de let rá juk vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek meg fele -
lõen tör tén jen.

3. melléklet
a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelethez

Megfelelõségértékelési eljárás bejelentett szervezet
bevonásával

Ha a gyár tó vagy Kö zös sé gen be lü li meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je vá lasz tá sa sze rint az EK meg fe le lõ sé gi nyi lat -
ko zat ki töl té sé hez szük sé ges meg fe le lõ ség ér té ke lést rész -
ben vagy egé szé ben nem maga, ha nem be je len tett szer ve -
zet vég zi, az el já rás a 2. mel lék let nek a kö vet ke zõ ki egé -
szí té sek kel tör té nõ al kal ma zá sá ból áll:

1. A gyár tó vagy Kö zös sé gen be lü li meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je a be je len tett szer ve zet nek be mu tat ja a mû sza -
ki do ku men tá ci ót, és at tól annak meg fe le lõ ség ér té ke lé sét
kéri. A gyár tó vagy Kö zös sé gen be lü li meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je meg ad ja, hogy a be je len tett szer ve zet az alap -
ve tõ kö ve tel mé nyek mely szem pont ja it ér té kel je.

2. A be je len tett szer ve zet meg vizs gál ja a mû sza ki do -
ku men tá ci ót és meg ál la pít ja, hogy a mû sza ki do ku men tá -
ció meg fele lõen be mu tat ja-e e ren de let azon kö ve tel mé -
nye i nek való meg fe le lést, ame lyek ér té ke lé sét vég zi.
Amennyi ben a be je len tett szer ve zet meg ál la pí tot ta a ké -
szü lék ér té kelt alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek való meg fe le -
lé sét, er rõl a gyár tó vagy annak Kö zös sé gen be lü li meg ha -
tal ma zott kép vi se lõ je ré szé re meg fe le lõ ség-iga zo lást ad
ki. A be je len tett szer ve zet meg fe le lõ ség-iga zo lá sa az alap -
ve tõ kö ve tel mé nyek azon szem pont ja i ra kor lá to zó dik,
ame lye ket a be je len tett szer ve zet ér té kelt.

3. A meg fe le lõ ség-iga zo lást a mû sza ki do ku men tá ci ó -
hoz kell csa tol ni. A meg fe le lõ ség-iga zo lás az Euró pai
Unió bár mely tag ál la má nak hi va ta los nyel vén ki ál lít ha tó.

4. melléklet
a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelethez

Mûszaki dokumentáció és EK megfelelõségi
nyilatkozat

1. A mû sza ki do ku men tá ci ó nak le he tõ vé kell ten nie
annak ér té ke lé sét, hogy a ké szü lék az alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel-e, és ki kell ter jed nie a ké szü lék ter ve -
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zé sé re és gyár tá sá ra. A mû sza ki do ku men tá ci ó nak kü lö nö -
sen az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) a ké szü lék ál ta lá nos le írá sa,
b) bi zo nyí ték arra vo nat ko zó an, hogy a ké szü lék meg -

fe lel az adott eset ben tel jes mér ték ben vagy rész ben al kal -
ma zott har mo ni zált szab vá nyok nak,

c) amennyi ben a gyár tó nem al kal ma zott har mo ni zált
szab vá nyo kat, illetve azo kat csak rész ben al kal maz ta, az
alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek tel je sí té sé re irá nyuló lé pé sek
le írá sát és ma gya rá za tát, ide ért ve a 3. mel lék let 1. pont já -
ban meg ha tá ro zott elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség re vo -
nat ko zó meg fe le lõ ség ér té ke lés le írá sát, az el vég zett ter ve -
zé si szá mí tá sok ered mé nye it, a vég re haj tott vizs gá la to kat
és a vizs gá la ti jegy zõ köny ve ket, valamint min den olyan
egyéb do ku men tu mot, ame lyet a meg fe le lõ ség ér té ke lés -
hez fel hasz nál tak.

2. Az EK meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat nak az aláb bi a kat
kell tar tal maz nia:

a) hi vat ko zást az Euró pai Par la ment és a Ta nács az
elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl és a 89/336/EGK irány elv ha -
tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2004/108/EK irány el vé re
vagy erre a ren de let re,

b) a ké szü lék le írá sát (ren del te té sé nek meg ne ve zé sét,
tí pus vagy egye di azo no sí tás ra al kal mas meg je lö lé sét),

c) a gyár tó ne vét és cí mét, vagy Kö zös sé gen be lü li
meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek ne vét és cí mét,

d) kel te zés sel el lá tott hi vat ko zást azok ra az elõ -
írásokra, ame lyek nek való meg fe le lõ ség rõl nyi lat koz nak,
ame lyek biz to sít ják a ké szü lék e ren de let nek való meg fe -
le lõ sé gét,

e) a nyi lat ko zat kel tét.

5. melléklet
a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelethez

A CE megfelelõségi jelölés

1. A CE meg fe le lõ sé gi je lö lés a „CE” be tûk bõl áll, a
kö vet ke zõ min ta sze rint:

2. A CE meg fe le lõ sé gi je lö lés kü lön bö zõ ele me i nek
alap ve tõ en azo nos ma gas sá gú ak nak kell len ni ük, amely
ma gas ság nem le het ke ve sebb, mint 5 mm. A CE meg fe le -

lõ sé gi je lö lés ki csi nyí té se kor vagy na gyí tá sa kor a fen ti raj -
zon lát ha tó ará nyo kat meg kell tar ta ni.

3. A CE meg fe le lõ sé gi je lö lést a ké szü lé ken – vagy ha
ez ob jek tív aka dály  miatt nem le het sé ges –, a cso ma go lá -
son, to váb bá a kí sé rõ do ku men tu mo kon, kü lö nö sen a hasz -
ná la ti-ke ze lé si út mu ta tó ban vagy a jót ál lá si nyi lat ko zat -
ban jól lát ha tó, jól ol vas ha tó és le tö röl he tet len mó don kell
fel tün tet ni.

4. Ha a ké szü lék re több olyan, az Euró pai Kö zös sé gek
irány el ve in ala pu ló ma gyar jog sza bály is vo nat ko zik,
amely szin tén elõ ír ja a CE meg fe le lõ sé gi je lö lés fel tün te -
té sét, ak kor a CE meg fe le lõ sé gi je lö lés egy ben azt is je len -
ti, hogy az adott ké szü lék meg fe lel mind ezen jog sza bá -
lyok elõ írásainak.

5. Ha azon ban az em lí tett jog sza bá lyok kö zül egy vagy
több le he tõ vé te szi a gyár tó nak, hogy egy át me ne ti idõ -
szak ban meg vá lassza, hogy mely in téz ke dé se ket al kal -
maz, a „CE”-je lö lés csak a gyár tó ál tal al kal ma zott, az
Euró pai Kö zös sé gek irá nyel vén ala pu ló ma gyar jog sza -
bály ren del ke zé se i nek való meg fe le lést jel zi. Eb ben az
eset ben az al kal ma zott jog sza bály vagy irány elv hi vat ko -
zá si ada ta i nak sze re pel ni ük kell az adott ké szü lé ket kí sé rõ, 
a jog sza bá lyok ál tal meg kö ve telt do ku men tu mok ban, ma -
gya rá za tok ban vagy a hasz ná la ti-ke ze lé si út mu ta tó ban.

6. melléklet
a 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelethez

A bejelentésre kerülõ szervezetekkel szemben
támasztott követelmények

A ki je lö lé sért fe le lõs ille té kes mi nisz ter ál tal ki je lölt
szer ve zet meg fe lel az aláb bi mi ni má lis fel té te lek nek:

1. Ren del ke zik a szük sé ges sze mély zet tel, esz kö zök kel 
és ké szü lé kek kel.

2. Sze mély ze te szak ma i lag al kal mas és fedd he tet len.

3. A sze mély zet és a mû sza ki szak em be rek füg get le nek 
a vizs gá la tok vég re haj tá sá ban, a jegy zõ köny vek el ké szí té -
sé ben és az e ren de let ben elõ írt iga zo lá si fel ada tok vég re -
haj tá sá ban a kér dé ses be ren de zés sel kap cso lat ban köz vet -
le nül vagy köz ve tet ten ér de kelt min den kör tõl, cso port tól
vagy sze mély tõl.

4. A sze mély zet meg tart ja az üz le ti tit kot.

5. A szer ve zet fe le lõs ség biz to sí tás sal ren del ke zik, ki -
vé ve, ha a fe le lõs sé get kü lön jog sza bály alap ján az ál lam
vi se li.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
63/2006. (VIII. 30.) GKM

rendelete

a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe
tartozó Postai ügyintézõ szakképesítés szakmai

és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos Kép -
zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend jé rõl
 szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel – a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Pos tai ügy in té zõ szak ké pe sí tés (a szak ké pe sí tés azo -
no sí tó szá ma: 52 841 02 0000 00 00) szak mai és vizsga -
követelményeit e ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i -
nek ki adá sá ról  szóló 29/2004. (XI. 8.) IHM ren de let
 mellékletének I. rész e sze rin ti jegy zék 2. sora, valamint a
mel lék let II. ré szé ben fel tün te tett Pos tai üz le ti asszisz tens
szak ké pe sí tés re vo nat ko zó szak mai és vizs ga kö ve tel mé -
nye ket meg ál la pí tó szö veg rész.

(3) E ren de let ren del ke zé se it – a (4) be kez dés ben fog lal -
tak ki vé te lé vel – a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg kez dett
szak kép zé sek ese té ben kell al kal maz ni.

(4) A 2006/2007. tan év re meg hir de tett Pos tai üz le ti
asszisz tens szak kép zé sek ese té ben az in for ma ti kai és hír -
köz lé si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek
szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i nek ki adá sá ról  szóló
29/2004. (XI. 8.) IHM ren de let ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(5) A fo lya mat ban lévõ szak kép zé se ket a meg kez dé sük -
kor ér vé nyes kö ve tel mé nyek alap ján kell be fe jez ni. Ja ví -
tó-, pót ló vizs gák le té te lé re a ko ráb bi kö ve tel mé nyek sze -
rint 2008. de cem ber 31-éig van le he tõ ség.

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

Melléklet
a 63/2006. (VIII. 30.) GKM rendelethez

POSTAI ÜGYINTÉZÕ SZAKKÉPESÍTÉS
SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ adatok

1. A szak ké pe sí tés azo no sí tó szá ma: 52 841 02 0000 00 00

2. A szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pos tai ügy in té zõ

3. Szak ké pe sí té sek köre:

3.1. Rész-szak ké pe sí tés: Nincs

3.2. El ága zá sok: Nincs

3.3. Rá épü lés: Nincs

4. Hoz zá ren delt FEOR szám: 3612

5. Kép zés ma xi má lis idõ tar ta ma:

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se
Szak kép zé si

év fo lyam
szá ma

Óra szám

Pos tai ügy in té zõ 1 1400

II.

Egyéb adatok

Szak ké pe sí tés meg ne ve zé se: Pos tai ügy in té zõ

1. A kép zés meg kez dé sé nek szük sé ges fel té te lei:
Be me ne ti kom pe ten ci ák: –
Is ko lai elõ kép zett ség: érett sé gi vizs ga
Szak mai elõ kép zett ség: –
Elõ írt gya kor lat: –
El ér he tõ kre di tek mennyi sé ge: –
Pá lya al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek
Szak mai al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek: nem szük sé ge sek

2. El mé let ará nya: 60%

3. Gya kor lat ará nya: 40%

4. Szak mai alap kép zés (is ko lai rend szer ben): –
Idõ tar ta ma (év ben vagy fél év ben): –

5. Szint vizs ga (is ko lai rend szer ben): nem szer vez he tõ
Ha szer vez he tõ, mi kor: –

6. Egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat: nem szük -
séges
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III.

Munkaterület

1. A szak ké pe sí tés sel leg jel lem zõb ben be tölt he tõ mun -
ka kör, fog lal ko zás

A mun ka kör, fog lal ko zás

FEOR szá ma FEOR meg ne ve zé se

3612 Pos ta for gal mi, hír köz lé si ügy in té zõ

2. A szak ké pe sí tés mun ka te rü le té nek rö vid, jel lem zõ
le írá sa

Pos tai mun ka hely nyi tá sát, ke ze lé sét, zá rá sát vég zi
Pos tai kül de mé nye ket vesz fel, átad to váb bí tás ra
Az ér ke zett kül de mé nye ket át ve szi, ki oszt ja kéz be sí tés re
Le szá mol tat ja a kéz be sí tõ ket
Pos ta he lyi kéz be sí tést vé gez
Pos tai szol gál ta tá so kat ér té ke sít
Biz to sí tá si és be fek te té si ter mé ke ket ke zel
Pos tai pénz for gal mi köz ve tí tõ te vé keny sé ge ket vé gez
Pos tai ellen õr zõ te vé keny sé get vé gez
Bank i szol gál ta tá so kat nyújt
Pos ta ve ze tõ ként szám adás-ké szí té si, adat szol gál ta tá si,

el len õr zé si fel ada to kat lát el

3. A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

A szak ké pe sí tés sel ro kon szak ké pe sí té sek

azo no sí tó szá ma meg ne ve zé se

– –

IV.

Szakmai követelmények

A szak mai kö ve tel mény mo du lok fel so ro lá sa

A szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó ja és meg ne ve -
zé se

0114–06 Pos tai ügy in té zés

A szak mai kö ve tel mény mo dul tar tal ma

Fel adat pro fil:
A kül de mé nyek ke ze lé se kor, illetve az egyéb pos tai

szol gál ta tá sok és te vé keny sé gek so rán al kal maz za az azt
tá mo ga tó in for ma ti kai rend sze re ket és iro da tech ni kai esz -
kö zö ket a kap cso ló dó prog ram és tech no ló gi ai le írá sok is -
me re té ben; hi ba je len sé get azo no sít és be je lent

IPH rend szert al kal maz
Ke ze lõi, mun ka he lyi nyi tást vé gez
El vég zi a szol gá lat meg kez dé sé hez szük sé ges fel ada to kat
Nap köz be ni kész pénz-be szol gál ta tást vé gez, illetve

szük ség ese tén kész pénz el lát mányt vesz fel

Mun ka he lyet zár
Az na pi ke ze lé sé rõl le szá mol, el vég zi a szol gá lat be fe je -

zé sé hez elõ írt fel ada to kat
A mun ka vég zés sel kap cso la tos elõ írt do ku men tá ci ós

fel ada to kat vé gez, hasz ná lat ba ve szi, ve ze ti, le zár ja az ok -
ira to kat, nap ló kat, nyil ván tar tá so kat

Le szá mol a kül de mé nyek kel és a kész pénz zel
IPH rend szer ben tör té nõ ke ze lés ese tén lis tát (napló)

nyom tat
IPH rend szer ben mun ka hely zá rást vé gez
POS ter mi ná lon ke ze lõi zá rást vé gez
Le ál lít ja a prog ra mo kat, gé pe ket
Le ad ja a bé lyeg zõ ket, POS ke ze lõi kár tyát, kul cso kat, a

vál tó pénz fe let ti össze get, bi zony la to kat
Pos tai kül de mé nye ket (le vél kül de mény, cím zett rek lám 

kül de mény, nyom tat vány, pos ta cso mag) vesz fel
Ga ran tált kéz be sí té si ide jû kül de mé nye ket vesz fel
Lo gisz ti kai szol gál ta tá so kat nyújt
Kü lön- és kü lön le ges szol gál ta tá so kat nyújt
Át ad ja a pos tai kül de mé nye ket a ro va to ló nak, a to váb -

bí tást vég zõ mun ka társ nak
Elõ ké szí ti a kül de mé nye ket az in dí tás ra, el lát ja az in dí -

tó szol gá la tot
A kül de mé nye ket rög zí ti az IPH rend szer ben
Táv ira tot és Pos ta-Vi lág fa xot vesz fel, to váb bít, illetve

pos ta he lyen táv ira tot kéz be sít
Az ér ke zett kül de mé nye ket át ve szi
Az ér ke zett kül de mé nye ket ki oszt ja pos ta hely, illetve

ház hoz kéz be sí tés re
Kéz be sí tõk ré szé re a ki fi ze té sek tel je sí té sé hez kész pénz 

el lát mányt oszt ki
Ér te sí tõ ket ál lít ki és hagy hát ra a cím zett nek
Meg ha tal ma zá so kat fo gad el és ke zel
Fi ók bér le ti szol gál ta tást nyújt
Pos ta he lyen kéz be sí ti a pos tai kül de mé nye ket
Nem kéz be sít he tõ kül de ményt fel adó nak vissza küld
Tu da koz vá nyo kat ke zel, kár té rí té si el já rást le foly tat ja
Kéz be sí tõ ket szá mol tat le
Kéz be sí tõk tõl si ker te len ház hoz kéz be sí té si kí sér le tet

köve tõen, ér te sí tett kül de mé nye ket vesz át pos ta he lyi, le -
té ti kéz be sí tés re

Ér ték nö ve lõ szol gál ta tást ajánl
To váb bi ter mé ke ket/szol gál ta tá so kat ajánl
Sze ren cse já ték ter mé ket ér té ke sít
Hír lap áru sí tást vé gez, hír lap el szá mo lást ké szít
Ke res ke del mi árut ér té ke sít
Ér ték pa pírt ér té ke sít, ke zel, vissza vált, vissza vál tás ko ri

el len ér té két kész pénz ben ki fi ze ti, el len ér té két át uta lás sal,
szám la át ve ze tés sel tel je sí ti és egyéb, ér ték pa pí rok kal kap -
cso la tos fel ada to kat lát el

Utal vány be fi ze tés sel és kész pénz át uta lás sal kap cso la -
tos te vé keny sé get vé gez

El vég zi a be fi ze tés be fo ga dá sa (fel vé tel) elõt ti ál ta lá -
nos, min den konst ruk ci ó ra elõ írt fel ada to kat
Bel föl di, nem zet kö zi pos ta utal ványt és nem zet kö zi
gyors utal ványt vesz fel
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Kész pénz át uta lást fo gad el bel föld re és kül föld re
Pos ta utal vány és kész pénz át uta lás fel adá si díj át meg -
ál la pít ja, fel jegy zi, be sze di

Bank szám la ja vá ra kész pénz be fi ze té se ket fo gad el
Utal vá nyok és kész pénz át uta lás pos ta he lyen tör té nõ ki -

fi ze té sét vég zi
El vég zi a ki fi ze tés tel je sí té se elõt ti ál ta lá nos, min den
konst ruk ci ó ra elõ írt el len õr zé si fel ada to kat
Kész pénz át uta lást tel je sít és nem zet kö zi gyors utal -
ványt fi zet ki

Bank szám la ter hé re kész pénz ki fi ze té se ket tel je sít
Egyéb pénz for gal mi te vé keny sé ge ket vé gez
El lát ja a pénz ke ze lés sel kap cso la tos biz ton sá gi fel ada -

to kat
Jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben be je len tést
tesz a pénz mo sás meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa
ér de ké ben
Ér mék tö me ges el fo ga dá sa kor ellen õr zi a kö te le zõ
nyi lat ko zat meg lé tét
Vizs gál ja a bank je gyek va ló di sá gát
Azo no sít ja az ügy fe let

Pos tai fo lyó szám la ke ze lést vé gez
Szám lát nyit, szám lá val kap cso la tos in for má ci ót
nyújt
Kü lön bö zõ szám la mû ve le te ket vé gez pos ta tí pus tól
füg gõ en kézi ad mi niszt rá ci ó val vagy on-li ne mó don
Fo lyó szám lá val kap cso la tos egyéb szol gál ta tá sok
irán ti igé nye ket fo gad/tel je sít
Bank kár tyát (fõ- és társ kár tya) ren del, kiad, vissza -
vesz
Te le Bank szol gál ta tás irán ti igényt fo gad és to váb -
bít/tel je sít
El lát ja a fo lyó szám la hi tel igény lé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat

Be tét köny vet ke zel
Be tét köny vet nyit
Be tét köny vet meg szün tet, kö ve te lést ki fi zet
Egyéb, be té tek kel kap cso la tos fel ada to kat lát el

Pénz vál tást (kész pénz vál tás) vé gez
Ki töl ti a pénz vál tá si jegy zé ket, át ve szi a vál ta ni kí -
vánt pénz t, meg ál la pít ja a vál tá si dí jat, azt be sze di és
köny ve li
Az ügy fél ké ré sé re a vál tá si díj ról szám lát ál lít ki, ki -
ad ja a kész pénzt

Pénz for gal mat bo nyo lít le bank kár tyá val
Ellen õr zi a bank kár tya el fo gad ha tó sá gát és vég re -
hajt ja a kért tranz ak ci ót

Biz to sí tás és la kás ta ka rék ér té ke sí tést vé gez
Pos ta Sze mé lyi köl csö n szol gál ta tást lát el
Jegy zõ könyv fel vé tel ben köz re mû kö dik
Vá rat lan ké zi pénz tár-vizs gá lat ban köz re mû kö dik
Tu da koz vá nyok ke ze lé sé ben köz re mû kö dik
Le szá mol tat ja a ke ze lé si pénz tá ra kat
El ké szí ti a napi el szá mo lást
El vég zi a pénz moz gá sok kal kap cso la tos el len õr zést

Ren de zi a pénz tá ri el té ré se ket, fel ve szi a jegy zõ köny vet
Össze ál lít ja és to váb bít ja a szám adást
Ke ze li az ügy fél pa na szo kat
Szám la és nyug ta adá si fel ada to kat lát el
El lát ja a ke ze lõk és kéz be sí tõk pos ta he lyi – ok ira ti és

hely szí ni – mun ka fo lya ma ti el len õr zé sét
Ke ze lés biz ton sá gi és üz le ti ti tok vé del mi sza bá lyo kat,

szol gál ta tás-mi nõ sé gi kö ve tel mé nye ket is me ri és al kal -
maz za

Tu laj don ság pro fil:

Szak mai kom pe ten ci ák

A tí pus meg je lö lé sé vel a szak mai is me re tek:
C Az IPH rend szer ke ze lõi fe lü le té nek fel épí té se és

mû kö dé se
B Ke ze lõi, mun ka he lyi nyi tás me ne te, sza bá lyai
B Mun ka he lyi zá rás me ne te, sza bá lyai
A Pos tai kül de mé nyek ke ze lé se
B Pos tai kül de mé nyek ro va to ló ré szé re tör té nõ át adá -

sá nak sza bá lyai
B Kül de mé nyek, szol gál ta tá sok rög zí té sé nek mód ja

az IPH rend szer ben
B Nem kéz be sít he tõ kül de mény vissza kül dé sé nek me -

ne te
B Vi lág fax fel vé te lé nek és to váb bí tá sá nak mód ja
B Ér te sí tõk hát ra ha gyá sá nak sza bá lyai
B Meg ha tal ma zá sok el fo ga dá sá nak fel té te le, szabá -

lyai
B Fi ók bér le ti szer zõ dé sek ke ze lé si sza bá lyai
B Pos tai szol gál ta tá sok ér té ke sí té sé nek me ne te
A Ér ték pa pír-ke ze lés és ér té ke sí tés sza bá lyai
B Ügy fél azo no sí tás
C A jegy zõ könyv fel vé te lé nek sza bá lyai
C Vá rat lan ké zi pénz tár-vizs gá lat le bo nyo lí tá sá nak

me ne te
B A tu da koz vány-ke ze lés sza bá lyai
A Az utal vány be fi ze tés be fo ga dá sa elõtt el vég zen dõ

kö te le zõ fel ada tok
A Bel föl di, nem zet kö zi pos ta utal vány és nem zet kö zi

gyors utal vány fel vé te lé nek me ne te
A Kész pénz át uta lás meg bí zás és exp ressz kész pénz át -

uta lá si meg bí zás fel vé te lé nek me ne te
A Pos ta utal vány és kész pénz át uta lás fel adá si dí já nak

meg ál la pí tá sa és be sze dé se
A Bank szám la ja vá ra tör té nõ kész pénz be fi ze té sek el -

fo ga dá sá nak sza bá lyai
A Be fi ze té si tranz ak ci ót le zá ró fel ada tok va la mennyi

konst ruk ció ese tén
A Min den konst ruk ci ó ra elõ írt el len õr zé si fel ada tok

utal vá nyok ki fi ze té se elõtt
A Kész pénz át uta lás tel je sí té se és nem zet kö zi gyors -

utal vány ki fi ze té se
A Bank szám la ter hé re tör té nõ kész pénz ki fi ze té sek tel -

je sí té sé nek sza bá lyai
A Ki fi ze té si tranz ak ci ót le zá ró fel ada tok va la mennyi

konst ruk ció ese tén
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B A pénz mo sás meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben meg te en dõ be je len tés sza bá lyai

B A kö te le zõ nyi lat ko zat meg lé té nek el len õr zé si fel -
ada tai ér mék tö me ges el fo ga dá sa kor

A Ha mis gya nús bank je gyek ke ze lé si sza bá lyai

B Pos tai fo lyó szám la nyi tás me ne te, szám lá val kap cso -
la tos in for má ció szol gál ta tás

A Kézi vagy on-li ne szám la mû ve le tek

A Fo lyó szám lá val kap cso la tos egyéb szol gál ta tá si igé -
nyek tel je sí té sé nek mód jai

A Bank kár tya (fõ- és társ kár tya) ren de lé sé nek, ki adá -
sá nak és vissza vé te lé nek me ne te, sza bá lyai

A Te le Bank szol gál ta tás irán ti igény fo ga dá sá nak és
to váb bí tá sá nak/tel je sí té sé nek me ne te

A A fo lyó szám la hi tel igény lé sé vel kap cso la tos fel -
adatok

A A pos tai be tét könyv nyi tá sá nak me ne te

A Be tét könyv meg szün te té sé nek, kö ve te lés ki fi ze té sé -
nek sza bá lyai

B Egyéb, be té tek kel kap cso la tos fel ada tok

B A kész pénz vál tá si jegy zék ki töl té sé nek, a vál ta ni kí -
vánt pénz át vé te lé nek sza bá lyai

B A vál tá si díj meg ál la pí tá sá nak, be sze dé sé nek és
köny ve lé sé nek me ne te

B Az ügy fél ké ré sé re szám la ki ál lí tá sa a vál tá si díj ról

A A bank kár tya el fo gad ha tó sá gá nak el len õr zé se és a
kért tranz ak ció vég re haj tá sá nak me ne te

B Biz to sí tás és la kás ta ka rék-ér té ke sí té si is me re tek

B Pos ta Sze mé lyi köl csö n szol gál ta tá sok el lá tá sá nak
fo lya ma ta

A Szám la és nyug ta adá si kö te le zett ség sza bá lya i nak
is me re te

A Pos ta he lyi – ok ira ti és hely szí ni – mun ka fo lya ma ti
ellen õr zés sza bá lyai

A Ke ze lés biz ton sá gi, üz le ti ti tok vé del mi sza bá lyok,
szol gál ta tás-mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek is me re te

A szint meg je lö lé sé vel a szak mai kész sé gek:

1 Alap szin tû szá mí tó gép hasz ná lat

4 Ol va sott köz nyel vi szö veg meg ér té se

4 Ol va sott köz nyel vi szö veg fo gal ma zá sa írás ban

4 Kéz írás

5 Köz nyel vi szö veg hal lás utá ni meg ér té se

5 Köz nyel vi be széd kész ség

5 Ol va sott szak mai szö veg meg ér té se

4 Szak mai nyel ve ze tû írás kész ség, fo gal ma zás írás -
ban

5 Hal lott szak mai szö veg meg ér té se

5 Szak mai nyel vi be széd kész ség

4 In for má ció for rá sok ke ze lé se

4 Szá mo lá si kész ség

3 Mennyi ség ér zék

Sze mé lyes kom pe ten ci ák:
Ál ló ké pes ség
Hal lás, lá tás, ta pin tás
Tû rõ ké pes ség
Fe le lõs ség tu dat
Meg bíz ha tó ság
Mo no tó nia-tû rés
Ön ál ló ság
Pre ci zi tás
Stressz tû rõ ké pes ség
Ter hel he tõ ség
Tü rel mes ség

Tár sas kom pe ten ci ák:
In ter per szo ná lis ru gal mas ság
Ud va ri as ság
Em pa ti kus kész ség
Se gí tõ kész ség
Irá nyít ha tó ság
To le ran cia
Tö mör fo gal ma zás kész sé ge
Kom mu ni ká ci ós ru gal mas ság
Ha té kony kér de zés kész sé ge
Konf lik tus meg ol dó kész ség
Ügy fél ori en tá ció

Mód szer kom pe ten ci ák:
Át te kin tõ ké pes ség
Fel fo gó ké pes ség
Prob lé ma meg ol dás, hi ba el há rí tás
Mód sze res mun ka vég zés
Kö rül te kin tés, elõ vi gyá za tos ság
Fi gye lem-össz pon to sí tás
Fi gye lem-meg osz tás

Az 52 841 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú,
Pos tai ügy in té zõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés

szak mai kö ve tel mény mo dul ja i nak

azo no sí tó ja meg ne ve zé se

0114–06 Pos tai ügy in té zés

V.

Vizsgáztatási követelmények

1. A szak mai vizs gá ra bo csá tás fel té te lei

Is ko lai rend sze rû szak kép zés ese tén:
Az utol só szak kép zõ év fo lyam el vég zé sét ta nu sí tó bi zo -

nyít vány
Is ko la rend sze ren kí vü li szak kép zés ese tén:
A kép zé si prog ram ban meg ha tá ro zott mo dul zá ró vizs ga
A kép zé si prog ram ban elõ írt gya kor lat tel je sí té sé rõl

 szóló iga zo lás
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2. A szak mai vizs ga ré szei

1. vizs ga rész
A hoz zá ren delt szak mai kö ve tel mény mo dul azo no sí tó -

ja és meg ne ve zé se:
0114–06 Pos tai ügy in té zés
A hoz zá ren delt 1. vizs ga fel adat:
Pos ta for gal mi és pénz for gal mi is me re tek al kal ma zá sa
A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: írás be li
Idõ tar ta ma: ma xi mum 180 perc
A hoz zá ren delt 2. vizs ga fel adat:
Kül de mény for ga lom mal, pos tai ér té ke sí té si te vé keny -

ség gel, pénz for gal mi és egyéb köz ve tí tõ te vé keny ség gel,
fõ pénz tá ri el szá mo lás sal kap cso la tos is me re tek

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: szó be li
Idõ tar ta ma: 45 perc (fel ké szü lé si idõ min. 30 perc,

válasz adási idõ 15 perc)
A hoz zá ren delt 3. vizs ga fel adat:
Fel ada tok el lá tá sa az ügy fél szol gá la ti, ro va to ló,

 kiosztó, le szá mo ló mun ka he lyek va la me lyi ké ben az alkal -
mazott in for ma ti kai rend sze rek al kal ma zá sá val

A hoz zá ren delt jel lem zõ vizs ga te vé keny ség: gya kor lat
Idõ tar ta ma: ma xi mum 180 perc
A vizs ga rész ben az egyes fel ada tok ará nya:
1. fel adat: 30%
2. fel adat: 30%
3. fel adat: 40%

3. A szak mai vizs ga ér té ke lé se szá za lé ko san

Az 52 841 02 0000 00 00 azo no sí tó szá mú, Pos tai ügy -
in té zõ meg ne ve zé sû szak ké pe sí tés hez ren delt vizs ga ré -
szek és ezek sú lya a vizs ga egé szé ben:

1. vizs ga rész: 100

4. A szak mai vizs ga ré szek aló li fel men tés fel té te lei: –

5. A szak mai vizs ga ér té ke lé sé nek a szak mai vizsga -
szabályzattól el té rõ szem pont jai: –

VI.

Eszköz- és felszerelési jegyzék

A kép zé si fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zök
és fel sze re lé sek mi ni mu ma

– Bé lyeg zõk, bé lyeg zõ gép, bér men te sí tõ gép, ér vé nye -
sí tés re, illetve bér men te sí tés re al kal mas esz köz (nyom ta -
tó) és ezek mû kö dé sé hez szük sé ges ki egé szí tõk

– Író esz kö zök, pa pír ko sár, tû zõ gép, szá mo ló gép
– Ke ze lé si nyom tat vá nyok
– Biz ton sá gi be ren de zé sek (uv lám pa, ri asz tó, kül de -

mé nyek és ér té kek õr zé sé re szol gá ló esz kö zök stb.)
– Bank jegy szám lá ló és kö te ge lõ, ér me szám lá ló és cso -

ma go ló esz köz

– Mér le ge lés hez, kül de mény vagy kí sé rõ ok ira tá nak
ada ta i nak le ol va sá sá hoz szük sé ges esz köz

– Eti kett nyom ta tó
– Kül de mé nyek moz ga tá sá hoz szük sé ges esz köz (ké zi -

ko csi stb.)
– IPH kon fi gu rá ció
– POS ter mi nál há ló zat ba köt ve
– Te le fon, fény má so ló, fax ké szü lék és össze köt te tés
– Kéz be sí tõ tás ka és tar to zé kai, biz ton sá gi esz kö zök kel 

együtt
– Jog sza bá lyi elõ írásnak meg fe le lõ szám la és nyug ta

adás ra al kal mas be ren de zés
– Zár la tok, egy ség ra ko má nyok ké szí té sé hez, biz ton sá -

gá hoz, bon tá sá hoz szük sé ges esz kö zök
– Kül de mény-ki osz tás hoz szük sé ges esz kö zök (be osz -

tó szek rény stb.)
– Össze adó gé pek
– Szol gál ta tást, ter mé ket kí ná ló esz kö zök, be ren de zé -

sek (hír lap áll vány, ké pes lap tar tó, DM kí ná ló stb.)
– Ke ze lé si do ku men tá ci ók (Üz let sza bály zat, Ál ta lá nos

Szer zõ dé si Fel té te lek, hir det mé nyek, tech no ló gi ai és
egyéb sza bá lyo zá sok, ke ze lé si se géd köny vek stb.)

A honvédelmi miniszter
23/2006. (VIII. 30.) HM

rendelete

a munkaügyi ellenõrzések Magyar Honvédségnél
történõ végrehajtásáról

A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör -
vény (a továb biak ban: Met.) 1.  § (6) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a mun ka ügyi el len õr zé sek Ma gyar
Hon véd ség nél tör té nõ vég re haj tá sá ra a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Mi nisz té -
ri um ra, a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, to váb bá fenn tar -
tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re, valamint a mi nisz -
ter alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek és a Ma gyar Hon -
véd ség ka to nai szer ve ze te i nek összes sé gé re (a továb biak -
ban: Szer ve ze tek).

(2) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Szer ve ze tek nél a Mun -
ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vé ny, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer -
zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi 
XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.), a ka to nai és rend vé -
del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és 
hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény,
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valamint a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka -
nél kü li ek, valamint a gyer mek gon do zá sát, illetve a csa -
lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog la lkoz ta tá sá -
nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás -
ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény sze rin ti fog lal koz ta -
tot tak ra (a továb biak ban együtt: Fog lal koz ta tot tak).

2.  §

(1) A mun ka ügyi el len õr zést a Hon vé del mi Mi nisz té -
rium Jogi Fõ osz tály (a továb biak ban: Fõ osz tály) erre ki je -
lölt – a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott is ko lai vég zett -
sé gi, szak kép zett sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ és
mun ka ügyi fel ügye lõi iga zol vánnyal ren del ke zõ – ál lo má -
nya (a továb biak ban: Fel ügye lõ) hajt ja vég re.

(2) A mun ka ügyi fel ügye lõi iga zol vány a hon vé del mi
ága zat ban mun ka ügyi ellen õr zés vég re haj tá sá ra való jo go -
sult ság iga zo lá sá ra szol gá ló mun kál ta tói iga zol vány.

(3) A mun ka ügyi fel ügye lõi iga zol vány a Fel ügye lõ ré -
szé re ki ál lí tott szol gá la ti vagy köz tiszt vi se lõi iga zol -
vánnyal együtt ér vé nyes.

(4) A mun ka ügyi fel ügye lõi iga zol vány a Szer ve ze tek
zárt ob jek tu ma i ba, mun ka he lye i re tör té nõ be lé pés re, az
(5) be kez dés sze rin ti el té ré sek kel, az arra fel jo go sí tó jel -
szá mos ál lan dó be lé pé si en ge déllyel együtt jo go sít.

(5) A ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, valamint a
ka to nai ügyész sé gek zárt ob jek tu ma i ba, mun ka he lye i re
tör té nõ be lé pés rend jét kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti iga zol ványt a Fõ osz tály ve -
ze tõ je kez de mé nye zé sé re az MH Ka to nai Igaz ga tá si és
Adat fel dol go zó Köz pont ál lít ja ki. Az iga zol vány min tá ját
a ren de let mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

(1) A Fel ügye lõ a 2.  § sze rin ti el len õr zést a Met.-ben
rög zí tett szem pon tok sze rint, az e §-ban meg ha tá ro zott el -
té ré sek kel vég zi.

(2) A Fel ügye lõ az el len õr zést hely szí ni vizs gá lat, az
ille té kes szerv tõl tör té nõ ok mány-, illetve adat be ké rés út -
ján, to váb bá a hon vé del mi tár ca Költ ség ve tés Gaz dál ko -
dá si In for má ci ós Rend szer in teg rált em ber i erõ for rás-gaz -
dál ko dá si al rend sze re ada ta i nak fel hasz ná lá sá val hajt ja
vég re.

(3) Amennyi ben a Szer ve zet ve ze tõ je, illetve a Fog lal -
koz ta tott nem a Met. 3.  § (2) be kez dé sé ben biz to sí tott te rü -
le tek re kez de mé nye zi az ellen õr zés vég re haj tá sát, a Fõ -
osz tály ve ze tõ je a Met. 8.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint jár el.

(4) A Szer ve zet ve ze tõ je, valamint a Fog lal koz ta tott kö -
te les az ellen õr zés kö ré be tar to zó va la mennyi in for má ci ót
és fel vi lá go sí tást meg ad ni a Fel ügye lõ ré szé re.

(5) A ka to nák ál tal el kö ve tett mun ka ügyi sza bály sér tést
a Hjt.-ban fog lal tak sze rin ti – a Fel ügye lõ, illetve a Fõ osz -
tály ve ze tõ je kez de mé nye zé sé re in dí tott – fe gyel mi el já rás 
ke re té ben az állományille té kes (elöl já ró)pa rancs nok bí rál -
ja el, aki az el já rás be fe je zé sét kö ve tõ 8 na pon be lül tá jé -
koz tat ja a Fõ osz tály ve ze tõ jét a fe le lõ sség re vo nás mód já -
ról és mér té ké rõl, illetve az al kal ma zott in téz ke dés rõl.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti el já rás meg in dí tá sá ban a
Fõ osz tály ve ze tõ je, valamint a Fel ügye lõ nem be fo lyá sol -
ha tó, a sza bály sér tés fel tá rá sá ért a Fel ügye lõt jog sé re lem
nem ér he ti.

4.  §

(1) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek
iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról  szóló kü lön jog sza bály sze -
rin ti Iga zo lást a Fõ osz tály ve ze tõ je az erre irá nyuló Adat -
lap kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 na pon be lül pos tai köny velt
kül de mény ként, a Fõ osz tály bé lyeg zõ le nyo ma tá val el -
látva meg kül di a ké rel me zõ szá má ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti Iga zo lás ki ál lí tá sá ért fi ze -
ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér té két kü lön jog sza -
bály ál la pít ja meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti Iga zo lás ki ad má nyo zá sá ra a 
Fõ osz tály ve ze tõ je, aka dá lyoz ta tá sa ese tén szer ve zet sze rû
he lyet te se jo go sult.

(4) A Fõ osz tály ve ze tõ je az Adat lap min tá já ról, ki töl té si 
út mu ta tó já ról, valamint az Iga zo lás sze mé lyes át vé te lé nek
le he tõ sé gé rõl  szóló köz le mé nyét a tár ca hi va ta los lap já ban 
köz zé te szi.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.
Ren del ke zé se it a ki hir de tés kor fo lya mat ban lévõ ügyek
ese té ben is al kal maz ni kell.

(2) A ren de let 2.  § (2) be kez dés sze rin ti mun ka ügyi fel -
ügye lõi iga zol vá nyok ke ze lé sé vel, illetve ki adá sá val kap -
cso la tos ren del ke zé se it a ki hir de tést kö ve tõ 2. hó nap elsõ
nap já tól kell al kal maz ni.

(3) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a hon vé del mi ága zat mun ka ügyi el len õr zé si rend jé -
rõl  szóló 16/2002. (IV. 5.) HM ren de let, valamint a hon vé -
del mi ága zat mun ka ügyi el len õr zé si rend jé rõl  szóló
16/2002. (IV. 5.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
15/2005. (IV. 28.) HM ren de let.

(4) A Met. 8/A.  § (3) be kez dés sze rin ti elekt ro ni kus
ügy in té zés hon vé del mi ága za ton be lü li rend jét kü lön jog -
sza bály ál la pít ja meg.

Iváncsik Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz té ri u mi államtitkár
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Mel lék let a 23/2006. (VIII. 30.) HM ren de lethez

Iga zol vány-min ta a Hon vé del mi Mi nisz té rium mun ka ügyi fel ügye lõi részére

ELÕLAP

CÍMER
HELYE

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

MUNKAÜGYI FELÜGYELÕI IGAZOLVÁNY

A        szá mú
szol gá la ti/köz tiszt vi se lõi iga zol vánnyal együtt ér vé nyes

FÉNYKÉP
HELYE

Név

HM mun ka ügyi fel ügye lõ

Alá írás he lye

Sor szám he lye

HÁTLAP

 Ki ál lí tás dá tu ma:                        

 Ér vé nyes ség ide je:                        

Az iga zol vány fel mu ta tó ja a Ma gyar Hon véd ség vo nat ko zá sá ban or szá gos il le té kes ség gel jo go sult a 23/2006.
(VIII. 30.) HM ren de let 1. §-ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek lé te sít mé nye i ben ki ala kí tott mun ka he lyek re – a 2. §-ban
meg ha tá ro zott fel té te lek kel – kü lön en ge dély és elõ ze tes be je len tés nél kül be lép ni, illetve hely szí ni mun ka ügyi el len -
õr zést vég re haj ta ni.

Ki ál lí tó szer ve zet: MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel dol go zó Köz pont Ok mány ke ze lõ Iro da.

Az iga zol vány a Hon vé del mi Mi nisz té rium tu laj do na, meg ta lá ló ja kö te les azt a ki ál lí tó cí mé re – MH KIAK 1885 Bu -
da pest Pf. 25 – vissza jut tat ni.



A pénzügyminiszter
20/2006. (VIII. 30.) PM

rendelete

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló

2003. évi CXXVII. tör vény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet

módosításáról

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
(a továb biak ban: Jöt.) 129.  §-a (2) be kez dé sé nek b), c) és
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 8/2004.
(III. 10.) PM ren de let (a továb biak ban: R.) 112.  §-a (1) be -
kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Jöt. 28.  §-a sze rin ti adó-vissza igény lés ese té ben
a jö ve dé ki ter mék fel adá sát meg elõ zõ en be nyúj tan dó ké -
re lem ben a jö ve dé ki ter mék meg ne ve zé sét, mennyi sé gét,
bel föl dön meg fi ze tett adó ját, illetve adó rak tár ból sza bad -
for ga lom ba bo csá tás sal tör té nõ ki szál lí tás ese tén a ki szál -
lí tás ra ke rü lõ jö ve dé ki ter mék után ke let ke zõ adó össze -
gét, to váb bá a ki szál lí tás vár ha tó idõ pont ját kell be je len te -
ni, és csa tol ni kell – az adó rak tár adó zat lan kész le té bõl
sza bad for ga lom ba bo csá tás sal tör té nõ ki szál lí tás ese tét ki -
vé ve – a jö ve dé ki ter mék adó zott be szer zé sét iga zo ló, az
adó-vissza igény lé sé re jo go sult sze mély ne vé re ki ál lí tott
szám lát vagy a jö ve dé ki ter mék adó zott vol tát iga zo ló
egyéb bi zony la tot. A ben zin és a gáz olaj ese té ben a ma ga -
sabb adó mér ték kel szá mí tott adó vissza igény lé sé hez a
szám lá nak (egyéb bi zony lat nak) tar tal maz nia kell annak
egy ér tel mû meg je lö lé sét is, hogy az üzem anyag kén tar tal -
ma 10 ppm fe let ti.”

2.  §

Az R. 113.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A Jöt. 47.  § (1) be kez dés c) pont ja ese té ben be nyúj -
tan dó ok mány]

„a) az ex por tá ló ne vé re ki ál lí tott, a jö ve dé ki ter mék
adó zott be szer zé sét iga zo ló szám la, vagy a jö ve dé ki ter -
mék adó zott vol tát iga zo ló egyéb bi zony lat, to váb bá – az
adó rak tár ból tör tént be szer zés ese tén – egy sze rû sí tett kí sé -
rõ ok mány;”

3.  §

Az R. 119.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„119.  § (1) A ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal a

le fog la lást meg szün te tõ vagy a le fog lalt ter mék el kob zá sát 
el ren de lõ vég zé sé ben ren del ke zik a Jöt. 119.  §
(9)–(10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott költ sé gek viselé -
sérõl.

(2) A ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal az (1) be -
kez dés sze rin ti vég zés jog erõ re emel ke dé sét köve tõen in -
téz ke dik a meg sem mi sí tés rõl, az át adás ról, a fel hasz ná lás -
ról vagy az ér té ke sí tés rõl.

(3) A ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal az (1) be -
kez dés sze rin ti dön tés jog erõ re emel ke dé se elõtt is jo go -
sult a le fog lalt ter mék elõ ze tes ér té ke sí té sé re, át adá sá ra,
fel hasz ná lá sá ra vagy meg sem mi sí té sé re, ha

a) az gyors rom lás nak van ki té ve,
b) az hu za mo sabb tá ro lás ra al kal mat lan,
c) annak ke ze lé se, tá ro lá sa és õr zé se az ér té ké vel

arány ban nem álló költ ség gel jár na.
(4) Az elõ ze tes ér té ke sí tés, át adás, fel hasz ná lás vagy

meg sem mi sí tés el ren de lé sé rõl vég zés ben kell in téz ked ni.”

4.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 124/A.  §-sal:
„124/A.  § (1) Az el kob zott ás vány olaj ter mé kek a Jöt.

120.  § (8) be kez dé se sze rin ti át adá sát a ha tó sá gi fel ügye le -
tet el lá tó vám hiva tal fel ügye le te mel lett, ha tó sá gi tanú je -
len lé té ben kell el vé gez ni.

(2) Az át adás-át vé tel rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni,
amely nek tar tal maz nia kell

a) az el já ró (át adó) vám szerv és az át ve võ sze mély,
illetve vám szerv meg ne ve zé sét;

b) az el kob zást el ren de lõ dön tés(ek) szá mát;
c) az át adás-át vé tel idõ pont ját, he lyét;
d) az át adott-át vett ás vány olaj ter mék pon tos meg ne ve -

zé sét, mennyi sé gét, azo no sí tó ada ta it, a le fog lalt do log gal
való azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sát, az át adás mód ját;

e) az át adó és az át ve võ kép vi se le té ben el já ró sze mé -
lyek, ha tó sá gi ta núk ne vét, alá írá sát;

f) a fel me rült költ sé get.
(3) A Jöt. 120.  § (8) be kez dé sé ben fog lalt el szá mo lás

mód ját az or szá gos pa rancs nok egye di leg ha tá roz za meg,
illetve a vám szerv nek tör té nõ át adás ese té re uta sí tás ban
sza bá lyoz za.”

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3. és 4.  §-a a ki hir de tés nap ján lép ha -
tályba.
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(3) Az R. e ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott 113.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal ta kat a fo lya mat ban
lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
28.  §-a, valamint a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek
for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
45/2005. (XII. 26.) PM ren de let 15.  §-a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter 

A pénzügyminiszter
21/2006. (VIII. 30.) PM

rendelete

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes
szabályairól  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet

módosításáról

A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény (a továbbiak ban: Vtv.) 82.  §-a (1) be kez -
dé sé nek c), f), k) és o) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 40.  §-a a kö vet ke zõ új f) pont tal egé szül ki:

[(2) A kész let nyil ván tar tá sok nak az EK vég re haj tá si
ren de let 516. és 529. Cik ke i ben meg ha tá ro zot tak mel lett
– az EK vég re haj tá si ren de let 516. Cik ké nek 2. al be kez dé -
sé ben fog lal tak fenn tar tá sá val – a kö vet ke zõ ada to kat kell
tar tal maz nia:]

„f) a vám rak tá ro zás vám eljá rás alatt álló áruk után a
vám rak tá ro zá si vám eljá rás alá vo nás idõ pont já ban ér -
vény ben lévõ jog sza bá lyok alap ján fi ze ten dõ vám nak, to -
váb bá a nem kö zös sé gi adók nak és dí jak nak – a nem kö -
zös sé gi adók ra és dí jak ra vo nat ko zó jog sza bá lyok nak az
áruk vám rak tá ro zás vám eljá rás alatt tar tá sá nak idõ tar ta ma
alatt be kö vet ke zõ vál to zá sa i nak megfele lõen kor ri gált –
ak tu á lis össze gét, valamint a fel hasz nált, illetve fel hasz -
nál ha tó biz to sí ték össze gét.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 60/A.  §-sal egé szül ki:

„60/A.  § (1) A Vám kó dex 76. cik ke (1) be kez dé sé nek
c) pont ja és az EK vég re haj tá si ren de le té nek 263. és
283. cik kei sze rin ti he lyi vám ke ze lé si el já rás en ge dé lye se
a vám ha tó ság elõt ti ügyek ben har ma dik sze mély meg ha -
tal ma zá sa alap ján a Vám kó dex 5. cik ke sze rin ti köz vet len
kép vi se lõ ként is el jár hat a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint.

(2) Köz vet len kép vi se lõ ként való el já rás ra csak olyan
he lyi vám ke ze lé si vámeljá rásra vo nat ko zó en ge dély fel -
hasz ná lá sá val van le he tõ ség, amely tar tal maz za az en ge -
dé lye zõ (fõ)vám hiva tal zá ra dé kát ar ról, hogy az en ge dély
mel lék le té ben fel tün te tett kép vi selt sze mé lyek re néz ve a
kép vi se let vál la lá sát jó vá hagy ja. Az en ge dé lyes nyi lat ko -
za tát a kép vi sel ni kí vánt sze mé lyek rõl az (1) be kez dés sze -
rin ti he lyi vám ke ze lé si en ge dé lyek ki adá sa kor, illetve a
meg lé võ en ge dé lyek mó do sí tá sa kor kell az en ge dé lye zõ
(fõ)vám hi va tal nál meg ten ni.

(3) A vám ha tó ság az en ge dé lyes konk rét vám ha tó sá gi
ügy ben köz vet len kép vi se lõ ként való el já rá sát ak kor en ge -
dé lye zi, ha az en ge dé lyes a Vám kó dex 189. cikk (3) be -
kez dés alap ján biz to sí té kot nyújt a fel me rü lõ vám tar to zás,
illetve – a Vtv. 48.  §-ának (1) be kez dé se, valamint e ren de -
let 50.  §-a alap ján – a fel me rü lõ nem kö zös sé gi adók és dí -
jak tel jes össze gé re, bank ga ran cia, biz to sí tói kö te lez vény
vagy ke zes ség vál la lás for má já ban.

(4) Az EK vég re haj tá si ren de let 263. cik ke sze rin ti sza -
bad for ga lom ba bo csá tás vám eljá rásra vo nat ko zó he lyi
vám ke ze lé si el já rás köz vet len kép vi se lõ ként való al kal -
ma zá sa kor a kép vi selt sze mé lye ket az en ge dé lye zõ
(fõ)vám hiva tal az EK vég re haj tá si ren de let 264. cik ké ben
fog lalt en ge dé lye zé si fel té te lek figyelembe véte lével meg -
vizs gál ja, és a fel té te lek tel je sí té se ese tén dönt az en ge dé -
lyes nek az EK vég re haj tá si ren de let 266. cik ké ben fog lalt
kö te le zett sé ge i rõl.

(5) Az EK vég re haj tá si ren de let 283. cik ke sze rin ti ki vi -
te li vám eljá rásra vo nat ko zó he lyi vám ke ze lé si el já rás köz -
vet len kép vi se lõ ként való al kal ma zá sa kor a kép vi selt sze -
mé lye ket az en ge dé lye zõ (fõ)vám hiva tal az EK vég re haj -
tá si ren de let 284. cik ké ben fog lalt en ge dé lye zé si fel té te lek 
figyelembe véte lével meg vizs gál ja, és a fel té te lek tel je sí té -
se ese tén dönt az en ge dé lyes nek az EK vég re haj tá si ren de -
let 285. cik ké ben fog lalt kö te le zett sé ge i rõl.”

3.  §

Az R. 61.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„61.  § Az en ge dé lyes ha la dék ta la nul kö zöl ni kö te les az
en ge dé lye zõ vel az en ge dé lye zé si fel té te lek ben be kö vet ke -
zett vál to zá so kat, ide ért ve az e ren de let 60/A.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti en ge dé lyes ese tén az ál ta la kép vi sel ni kí vánt
sze mé lyek kö ré ben be kö vet ke zõ vál to zást is. Az en ge dé -
lye zõ az en ge dé lye zé si fel té te lek meg lé tét meg vizs gál ja,
és en nek meg fele lõen dönt a te vé keny sé gi en ge dély mó do -
sí tá sá ról.”
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4.  §

Az R. 65.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A 17. szá mú Fõ vám hi va tal elekt ro ni kus vám elé ál -
lí tást annak en ge dé lyez, aki

a) éven te leg alább 52 db vám elé ál lí tást vé gez, és
b) a vám ha tó ság ál tal ki adott tech ni kai le írás alap ján az 

elekt ro ni kus be je len tés fel té te le it a be vizs gá lá si el já rás
 során tel je sí ti.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 72/A.  §-sal és ezt meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ cím mel egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi
XIV. és XV. Cí mek szá mo zá sa XV. és XVI. Cí mek re vál -
to zik:

„XIV. A VÁMÁRU-NYILATKOZAT ELLENÕRZÉS
NÉLKÜLI ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI

72/A.  § (1) A vám ha tó ság a Vám kó dex 71.  § (2) be kez -
dé se alap ján a vám áru-nyi lat ko za tot ellen õr zés nél kül
annak a nyi lat ko zat te võ nek fo gad ja el, aki

a) im port for ga lom ban:
aa) ren del ke zik az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör -

vény sze rin ti ön adó zá si en ge déllyel, vagy a Vtv. 48.  §
(2) be kez dé se alap ján men te sül az ál ta lá nos for gal mi adó
biz to sí tá sa alól, vagy

ab) fo lya ma tos mû kö dés mel lett a tárgy évet meg elõ zõ
ket tõ egy mást kö ve tõ nap tá ri éven be lül ren del ke zik ha -
lasz tott vám fi ze té si en ge déllyel vagy egy sze rû sí tett vám -
eljá rásra vo nat ko zó en ge déllyel;

b) ex port for ga lom ban: fo lya ma tos mû kö dés mel lett a
tárgy évet meg elõ zõ ket tõ egy mást kö ve tõ nap tá ri éven be -
lül leg alább évi 52 db ki vi te li vám el já rást vég zett.

(2) Az ellen õr zés nél kü li el fo ga dás nem al kal maz ha tó a
jö ve dé ki ter mék és az ex port-vissza té rí tés ben ré sze sü lõ
ter mé kek vám eljá rás alá vo ná sá ra vo nat ko zó vám áru-
 nyilatkozatok ese tén, illetve azon ese tek ben, ami kor a jog -
sza bály a vám eljá rás le foly ta tá sát áru vizs gá lat el vég zé sé -
hez köti.”

6.  §

E ren de let 2006. szep tem ber 1. nap ján lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
144/2006. (VIII. 30.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek j) pont ja,
valamint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló
1991. évi XXXI. tör vé ny 2. § (1) be kez dé se alap ján, a
külügy miniszter elõ ter jesz té sé re a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI EZÜST
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

a ma gyar–hol land ok ta tá si és me zõ gaz da sá gi kap cso la -
tok fej lesz té se te rén, illetve a hol lan di ai ma gyar ság kö ré -
ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként Kós di Ger gely hol -
land ker tész nek.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 21.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. au gusz tus 21.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VII-2/3445/2006.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
460/2006. (VIII. 24.) 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 Ka szai Já nos ál tal a Vas utas Te le pü lé sek Szö vet sé ge
(1087 Bu da pest, Ke re pe si út 3.) kép vi se le té ben be nyúj tott
or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek 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 nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat ellen az annak köz -
zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu -
da pest, Ba lázs Béla u. 35.) le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Ka szai Já nos or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj -
tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ
íven a kö vet ke zõ sze re pel:

„Az Országgyû 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 Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai,
valamint a fel tett kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz, ezért hi te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

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 és
17.  §-án, a Ve. 117.  §-ának (1) be kez dé sén, 118.  §
(3)–(5) be kez dé se in, valamint 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 Központi Igazságügyi Hivatal
közleménye

A Ma gyar Köz löny 2006. au gusz tus 8-án meg je lent
100. szám ában a KEFAG Csá szár töl tés te rü le té re meg hir -
de tett ter mõ föld ár ve rés hir det mé nyé ben el írás tör tént.
A 073/4 hrsz.-ú, 2083 m2 er dõ te rü let 0,58 AK ér ték ben ár -
ve rés re ke rü lõ in gat lan hely raj zi szá ma he lye sen: 0273/4.

Központi Igazságügyi Hivatal
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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