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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
35/2006. (IX. 7.) EüM

rendelete

az egészségügyrõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek
a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra
és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó

rendelkezései végrehajtásáról  szóló
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.) 203.  §-ának (5) be kez dé sé ben,
204.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint a
247.  §-a (2) be kez dé sé nek q) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vénynek a
szerv- és szö vet át ül te tés re, va la mint -tá ro lás ra és egyes
kór szö vet ta ni vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei vég -
re haj tá sá ról  szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az em be ri fel hasz ná lás ra szánt em be ri szö ve tek

[Eütv. 202.  § a) pont] ado má nyo zá sá ra, el tá vo lí tá sá ra,
vizs gá la tá ra, fel dol go zá sá ra, meg õr zé sé re, tá ro lá sá ra és el -
osz tá sá ra;

b) a szerv-, il let ve szö vet át ül te tés sel kap cso la tos
egész ség ügyi szol gál ta tás ra, a szol gál ta tást nyúj tók ra,
 illetve a szol gál ta tást igény be ve võk re, ide ért ve az Eütv.
211.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti til ta ko zó nyi lat ko zat
meg té te lét és nyil ván tar tá sát,

c) a kór szö vet ta ni vizs gá lat ra [Eütv. 204.  §].”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:
„1/A.  § E ren de let al kal ma zá sá ban
a) fel dol go zás: min den olyan mû ve let, amely az em be ri 

fel hasz ná lás ra szánt szö ve tek és sej tek elõ ké szí té sé hez,
ke ze lé sé hez, meg õr zé sé hez és cso ma go lá sá hoz kap cso ló -
dik;

b) tá ro lás: a szö ve tek meg fele lõen el len õr zött fel té te -
lek mel let ti tar tá sa az el osz tá sig;

c) el osz tás: az em be ri fel hasz ná lás ra szánt szö ve tek és
sej tek szál lí tá sa és át adá sa;

d) em be ri fel hasz ná lás: a szö ve tek és sej tek fel hasz ná -
lá sa a re ci pi ens tes tén vagy tes té ben, il let ve a tes ten kí vü li
fel hasz ná lás;

e) szö vet bank: az az egész ség ügyi szol gál ta tó, amely a
szö vet do no rok szû rõ vizs gá la tát, a szö ve tek fel dol go zá sát,
meg õr zé sét, tá ro lá sát, va la mint a szö ve tek nek az át ül te tést
vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó ré szé re tör té nõ el osz tá sát,
át adá sát vég zi;

f) sú lyos ká ros ese mény: a szö ve tek vizs gá la tá hoz, fel -
dol go zá sá hoz, tá ro lá sá hoz és el osz tá sá hoz kap cso ló dó
bár mely olyan ked ve zõt len ese mény, amely va la mely fer -
tõ zõ be teg ség át vi te lé hez, a re ci pi ens ha lá lá hoz ve zet het,
vagy élet ve szélyt, ma ra dan dó ká ro so dást, a mun ka ké pes -
ség el vesz té sét vagy cse lek võ kép te len ál la po tot ered mé -
nyez het, il let ve amely gyógy in té ze ti ke ze lést igé nyel,
vagy eh hez ve zet het, vagy eze ket meg hosszab bít ja;

g) sú lyos szö võd mény: a szö ve tek em be ri fel hasz ná lá -
sá hoz kap cso ló dó olyan nem kí vánt re ak ció a do nor vagy a 
re ci pi ens szer ve ze te ré szé rõl – be le ért ve va la mely fer tõ zõ
be teg ség át vi te lét is –, amely ha lál hoz ve zet, vagy élet ve -
szélyt, ma ra dan dó ká ro so dást, a mun ka ké pes ség el vesz té -
sét vagy cse lek võ kép te len ál la po tot ered mé nyez, il let ve
amely gyógy in té ze ti ke ze lést igé nyel, vagy eh hez ve zet -
het, vagy eze ket meg hosszab bít ja.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 15/A–15/B.  §-sal egé szül ki:
„15/A.  § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó ér te sí ti az

 Állami Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a továb biak ban: ÁNTSZ) ille té kes me gyei in té ze tét a szö -
ve tek vizs gá la tá hoz, fel dol go zá sá hoz, tá ro lá sá hoz és el -
osz tá sá hoz kap cso ló dó bár mely olyan sú lyos ká ros ese -
mény rõl, amely be fo lyá sol hat ja az em be ri fel hasz ná lás ra
szánt szö ve tek mi nõ sé gét és biz ton sá gát. Az ÁNTSZ
illeté kes me gyei in té ze te ezek rõl ér te sí ti a 14.  §-ban meg -
ha tá ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó kat.

(2) A 14.  §-ban meg ha tá ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó
ér te sí ti az ÁNTSZ ille té kes me gyei in té ze tét bár mely
olyan sú lyos szö võd mény rõl, ame lyet a szö vet be ül te té se,
vagy ki vé te le so rán vagy azt köve tõen ész lel tek, és amely
az em be ri fel hasz ná lás ra szánt szö ve tek nem meg fe le lõ
mi nõ sé gé re ve zet he tõ vissza.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti be je len tést köve tõen
az ÁNTSZ ille té kes me gyei in té ze te ha la dék ta la nul meg -
te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket.

15/B.  § Szö vet és sejt csak olyan har ma dik or szág ból
hoz ha tó be, ahol az e ren de let ben fog lal tak kal egyen ér té kû 
kö ve tel mé nyek biz to sí tot tak. Az en nek el len õr zé sé hez
szük sé ges bi zony la to kat – az Eütv. 243.  §-ának (7) be kez -

8384 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/110. szám



dé se sze rin ti jog kö ré ben el jár va – az Or szá gos Tisz ti fõ or -
vo si Hi va tal (a továb biak ban: OTH) szer zi be.”

4.  §

Az R. 16.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be az aláb bi szö veg rész lép:

„16.  § (1) Szö vet csak szö vet bank ban tá rol ha tó. A szö -
ve te ket tar tal ma zó cso ma go lá son a tá ro lás és a fel dol go zás 
so rán jel zõ cím két kell al kal maz ni. A szö vet – fel dol go zá -
sá ig tör té nõ – tá ro lá sa so rán a jel zõ cím ke a kö vet ke zõ ada -
to kat tar tal maz za:”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel és 17/A.  §-sal egé szül ki:

„Felelõs személy

17/A.  § (1) A szö vet ban kon be lül a szö ve tek védel -
méért, nyil ván tar tá sá ért, a nyil ván tar tás meg õr zé sé ért a
szö vet bank ve ze tõ je és az ál ta la ki je lölt sze mély (a továb -
biak ban: fe le lõs sze mély) a fe le lõs.

(2) A fe le lõs sze mély nek leg alább az aláb bi ké pe sí té si
fel té te lek nek kell meg fe lel nie:

a) az or vos tu do mány vagy a bi o ló gia tu do mány te rü le -
tén szer zett fel sõ fo kú szak ké pe sí tés, to váb bá

b) leg alább két éves szak mai gya kor lat az a) pont ban
meg je lölt te rü le ten.

(3) A fe le lõs sze mély
a) ér vé nye sí ti az em be ri fel hasz ná lás ra szánt em be ri

szö ve tek gyûj té sé re, tá ro lá sá ra, fel dol go zá sá ra és el osz tá -
sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásokat és in téz mé nyi sza -
bá lyo kat;

b) rend sze re sen tá jé koz tat ja a szö vet bank te vé keny sé -
gé rõl a szö vet bank ve ze tõ jét;

c) nem meg fe le lõ mû kö dés ese tén kez de mé nye zi a szö -
vet bank ve ze tõ jé nél a jog sze rû, il let ve szak sze rû mû kö dés
hely re ál lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lét;

d) amennyi ben meg íté lé se sze rint a tá rolt szö ve tek kel
vég zett te vé keny ség fel füg gesz té se len ne in do kolt, a szö -
vet bank ve ze tõ jé nek egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett köz -
vet le nül ér te sí ti az ÁNTSZ ille té kes me gyei in té ze tét a
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le cél já ból;

e) a szö vet bank mû kö dé sé nek el len õr zé sét vég zõ ha tó -
sá go kat azok fel hí vá sá ra tá jé koz tat ja a mû kö dés sel össze -
füg gõ, az el len õr zés hez nél kü löz he tet len ada tok ról, va la -
mint a c) pont sze rin ti kez de mé nye zés rõl;

f) gon dos ko dik a 3.  §, a 6–8.  §, a 12.  §, a 15/A.  §, va la -
mint a 16.  § sze rin ti kö ve tel mé nyek nek a szö vet bank nál
tör té nõ be tar tá sá ról.

(4) A szö vet bank tá jé koz tat ja az ÁNTSZ ille té kes me -
gyei in té ze tét az (1) be kez dés ben em lí tett fe le lõs sze mély
ne vé rõl a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó konk rét in téz mé nyi
fel ada tok meg je lö lé sé vel.”

6.  §

(1) Az R. 5. szá mú mel lék le té nek A) pont ja az aláb bi
6. pont tal egé szül ki:

„6. Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet
(gyer mek szív).”

(2) Az R. 5. szá mú mel lék le té nek B) pont ja az aláb bi
7. pont tal egé szül ki:

„7. Gott se gen György Or szá gos Kar di o ló gi ai In té zet
(gyer mek szív).”

7.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
18.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) A szö vet bank ve ze tõ je elsõ íz ben e ren de let ha tály -
ba lé pé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül je lö li ki az R. e ren de -
let 5.  §-ával meg ál la pí tott 17/A.  §-a sze rin ti fe le lõs sze -
mélyt.

(4) Ez a ren de let az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2004. már ci us 31-i, az em be ri szö ve tek és sej tek ado má -
nyo zá sá ra, gyûj té sé re, vizs gá la tá ra, fel dol go zá sá ra, meg -
õr zé sé re, tá ro lá sá ra és el osz tá sá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi és
biz ton sá gi elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004/23/EK
irány el vé nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

62/2006. (IX. 7.) FVM
rendelete

a Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 2.  §-ának 5. pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ba la to ni Bor vi dé ki Ré gió (a továb biak ban: Ba la to -
ni Bor ré gió) a Ba da cso nyi bor vi dék bõl, a Ba la ton bog lá -
ri bor vi dék bõl, a Ba la ton-fel vi dé ki bor vi dék bõl, a Ba la -
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ton fü red-Cso pa ki bor vi dék bõl, a Nagy-Som lói bor vi -
dék bõl és a Za lai bor vi dék bõl áll. Ma gá ban fog lal ja
ezen bor vi dé kek te le pü lé se i nek szõ lõ ter mõ he lyi ka -
tasz te ré ben I. és II. osz tály ba so rolt te rü le te it, va la mint
a nyil ván tar tás ba vett pin cé sze te it.

A Balatoni Borrégió feladatai

2.  §

A Ba la to ni Bor ré gió a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:
a) a bor ré gió szõ lõ ter me lé se és bo rá sza ta kö zép- és

hosszú tá vú stra té gi á já nak ki ala kí tá sa;
b) a bor ré gi ót al ko tó bor vi dé kek, kör ze tek bor ter me lé si 

ha gyo má nya i ra épít ve vé dett ere de tû bo rok pi ac ra jutta -
tása;

c) a meg ha tá ro zott ter mõ hely rõl szár ma zó mi nõ sé gi
bo rok (a továb biak ban: m.t. mi nõ sé gi bo rok) elõ ál lí tá sa fe -
let ti szak mai fel ügye let el lá tá sa;

d) a mar ke ting te vé keny ség egy sé ge sí té se;
e) a szõ lõ ter mesz tés és faj ta hasz ná lat össze han go lá sa;
f) a bo rá sza ti fej lesz tés te en dõ i nek meg ha tá ro zá sa;
g) a bel föl di pi a co kon, az Eu ró pai Unió bel sõ pi a cán,

va la mint har ma dik or szá gok pi a ca in a meg lé võ po zí ci ók
meg õr zé se, bõ ví té se;

h) a bor vi dé kek sa já tos sá ga i nak meg õr zé se mel lett a
bor ré gió egy sé ges ar cu la tá nak meg te rem té se;

i) kap cso lat tar tá sa a bor ré gió te rü le tén lévõ me gyei ön -
kor mány za tok kal, a Föld mû ve lésügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um me gyei föld mû ve lés ügyi hi va ta la i val, a Me -
zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ki ren delt sé ge i vel, 
va la mint a jö ve dé ki ügyek ben el já ró ha tó ság gal.

A Balatoni Borrégió szervezete

3.  §

A Ba la to ni Bor ré gió a hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi
CII. tör vény 32.  §-a sze rin ti tár su lá si meg ál la po dás sze rint
mû kö dik.

Fajtahasználat

4.  §

A Ba la to ni Bor ré gió te rü le tén a szõ lõ ka tasz ter I. és
II. osz tály ba so rolt te rü le te in lévõ ül tet vé nye ken, az
aláb bi szõ lõ faj ták ból ál lít ha tó elõ meg ha tá ro zott ter mõ -
hely rõl szár ma zó mi nõ sé gi bor, amennyi ben azok
 Somogy, Veszp rém vagy Zala me gyék ben aján lott vagy
en ge dé lye zett ka te gó ri á ba tar toz nak:

a) fe hér bor szõ lõ faj ták: Bac chus, Ba ka tor, Bi an ka,
Bla u er sil va ner, Bu dai, Char don nay, Chas se las, Csa ba -

gyön gye, Cser sze gi fû sze res, Cso mo ri ka, Ezer für tû, Ezer -
jó, Fur mint, Hárs le ve lû, Ir sai Oli vér, Juh fark, Ka rát, Kék -
nye lû, Ki rály le ány ka, Ko ro na, Kö vér szõ lõ, Kö vi din ka,
Le ány ka, Nek tár, Olasz riz ling, Ot to nel mus ko tály, Pát ria,
Pi not blanc, Pin tes, Pi ros tra mi ni, Raj nai riz ling, Riz ling -
szil vá ni, Ro zá lia, Ró zsa kõ, Sár fe hér, Sár ga mus ko tály,
 Sauvignon blanc, Sem il lon, Szür ke ba rát, Tra mi ni, Vul ca -
nus, Za la gyön gye, Ze fír, Zen gõ, Ze nit, Ze usz, Zöld szil vá -
ni, Zöld vel te li ni;

b) vö rös bor szõ lõ faj ták: Ca ber net franc, Ca ber net sa u -
vig non, Ka dar ka, Kék fran kos, Ké ko por tó, Mer lot, Nero,
Pi not noir, Sy rah, Zwe i gelt.

Tõkeszám

5.  §

Új ül tet vény lé te sí té se kor csak a hek tá ron kén ti 3300
vagy en nél na gyobb tõ ke szá mú ül tet vény ter mé se hasz nál -
ha tó m.t. mi nõ sé gi bor ké szí té sé re.

Terméshozam

6.  §

A tõ kén kén ti rügy ter he lés nem le het több 14 rügy/ m2-nél.

Jelölés

7.  §

A Ba la to ni Bor ré gió te rü le tén elõ ál lí tott m.t. mi nõ sé gi
bort „Ba la ton” vagy „Ba la to ni” meg je lö lés sel le het for ga -
lom ba hoz ni.

Záró rendelkezés

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

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

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

63/2006. (IX. 7.) FVM
rendelete

a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl
és a nem hegyközségi településeken

a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek
meghatározásáról  szóló

96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek j) és
l) 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 szõ lé sze ti és bo rá sza ti adat szol gál ta tás rend jé rõl és
a nem hegy köz sé gi te le pü lé se ken a köz igaz ga tá si fel -
ada to kat el lá tó hegy köz sé gek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
96/2004. (VI. 3.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„(1) A bo rá sza ti üzem kö te les írás ban be je len te ni a szõ -
lõ te rü let sze rint ille té kes hegy bí ró nak

a) a must ter mé sze tes al ko hol tar tal má nak ki egé szí té sé -
re (a must po ten ci á lis al ko hol tar tal má nak nö ve lé sé re) irá -
nyu ló szán dé kát a mû ve let meg kez dé se elõtt 48 órá val a
must ja ví tás he lyé nek, ide jé nek (idõ tar ta má nak), va la mint
a fel hasz nál ni kí vánt ja ví tó anyag nak a fel tün te té sé vel,

b) a must sav tar ta lom-vál toz ta tá sát a tí pus (sav csök -
ken tés/sav tar ta lom-ki egé szí tés) meg adá sá val, a mû ve le tet
kö ve tõ 48 órán be lül,

c) a no vem ber 30-át köve tõen vég zett must sav tar ta -
lom-vál toz ta tást a mû ve let tí pu sá nak meg adá sá val ja nu ár
5-ig,

d) a bor cu kor tar tal má nak a nö ve lé sét, il let ve a bor sav -
tar tal má nak vál toz ta tá sát a mû ve let el kez dé se elõtt 48 órá -
val, a bo rá sza ti üzem he lye sze rint ille té kes hegy bí ró nak.

(2) Az (1) be kez dés a)–d) pont jai sze rin ti be je len tést két 
pél dány ban kell el ké szí te ni. Az elsõ pél dány a hegy bí róé,
a má so dik pél dány az adat szol gál ta tóé. A bo rá sza ti üzem a 
fen ti bo rá sza ti mû ve le tek rõl kö te les jegy zõ köny vet ve zet -
ni az 1622/2000/EK ren de let ben fog lal tak nak meg fele -
lõen.”

2.  §

Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A hegy bí ró a hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi
CII. tör vény 38.  § f) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat a

tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 15-éig adja át a vám ha tó ság nak,
amely ada to kat a HNT a vám- és pénz ügy õr ség in for ma ti -
kai rend sze ré be il leszt he tõ adat for má tum má ala kít át.”

3.  §

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

4.  §

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

5.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mellék -
lete sze rint mó do sul.

6.  §

Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú
mel lék le te lép.

7.  §

Az R. 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá mú
mel lék le te lép.

8.  §

Az R. 8. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 6. szá mú
mel lék le te lép.

9.  §

Az R. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 7. szá mú
mel lék le te lép.

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 5. szá mú mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelethez 

Borvidék:  Beérkezett: 
 Hegyközség/tanács:  Sorszám: / oldal 

ADATLAP  
a nyilvántartásba vételről 

 Adatszolgáltató adatai:    

 Adószám vagy   Jogi forma: magánszemély (1), szakszövetkezet (2), 
 Adóazonosító jel:   termelőszövetkezet (3), értékesítő szövetkezet 

 BÉSZ (4),  
 A borászati üzem adóraktári engedély száma:  
 MVH regisztrációs száma: 

állami vállalat, intézet (5), betéti társaság (6), 
korlátolt felelősségű társaság (7), 
részvénytársaság (8), egyéb (9). 

    
 Név: 
................................................................................ 

 Anyja neve*: 
...................................................................... 

 (Képviselő): 
.................................................................... 

  

   Születési idő*: 
.................................................................... 

    
 Cím: ____ ..................................................................  Telefonszám*: 

.............................……............................... 
   Fax*:......................................................................
 ........................................................... utca ........... hsz.   E-mail cím*.........................……………………. 

(A *-gal jelölt részek kitöltése egyben a 
személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást 
jelenti) 

 Adatszolgáltató hegyközségi tag (1),   

 státusza: regisztrált borászati üzem (2)  _ 
 adatszolgáltatásra kötelezett (3)   

 Tevékenysége:       
        
 Szőlőtermesztés  _  Szőlőfelvásárlás  _
 Borelőállítás    Borfelvásárlás  _
 Szőlőfeldolgozás  _  Értékesítés termelői borkimérés keretében  _
 Borkezelés  _  Melléktermék ideiglenes gyűjtése, tárolása, 

átvétele 
 _

 Palackozás  _     

 Kannatöltés  _     

 Pezsgő-, habzóbor készítés  _     
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 Likőrborkészítés  _     

 Ízesített bor, ízesített boralapú ital,  
 ízesített boralapú koktél előállítása 

 
 _ 

    

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

adatszolgáltató aláírása 
    
 Hegybíró tölti ki!   

 Borvidék:  Beérkezett: 
 Hegyközség/tanács:  Sorszám: / oldal 

IGAZOLÁS 

 Bejelentése alapján az Ön hegyközségi azonosításához az adatszolgáltatási státusza alapján  az alábbi 
nyilvántartási számot adom ki: 

    
    
    
 Az adatszolgáltató/hegyközségi tag a nyilvántartási számot minden kérelemnél, illetve jelentésnél 
köteles feltüntetni. 

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

 
 
 
 
 

............................................................................. 
hegybíró aláírása 

 
 
 
 
 
 

 P. H. 
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2. számú melléklet a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelethez 

Szőlő ültetvénykataszter (az árutermelő ültetvényekről) 

 1. Az ültetvény használója:   

      Név vagy a szervezet megnevezése: .................................................................................................... 
      Nyilvántartási szám: 
 2. Az ültetvény helye: ...................................... település ............................... dűlő ...................... hrsz. 

 területe ............................. ha ................................... m2 

 3. Alany neve (kódja): ....................................................................................... 
 4. Fajta neve (kódja): ......................................................................................... 
 5. Az ültetvény használata alapján   

   még nem termő ültetvény   (1) 
   termő ültetvény   (2) 
   alanyvessző termelő   
   anyatelep   (3) 
   szőlőiskola   (4) 
   felhagyott ültetvény   (5) 
 6. Ültetvény jellege:   árutermelő ültetvény   (1) 
  központi törzsültetvény  (2) 

   üzemi törzsültetvény   (3) 
   kísérleti ültetvény   (4) 
 7. Telepítési jellemzői:   tiszta szőlőkultúra   (1) 

   gyümölcsfákkal vegyesen 
 telepített  

 (2) 

 8. Az ültetvény fekvése:   síkvidéki   (1) 
   dombvidéki  makroteraszos   (2) 
       mikroteraszos   (3) 
 9. Az ültetvény kitettsége (a lejtő főiránya):   D   (1) 

   DK  (2) 
   DNY  (3) 
   K   (4) 
   NY  (5) 
   ÉK  (6) 
   ÉNY   (7) 
   É   (8) 
 10. Az ültetvény térállása:  szabálytalan, szórt   (1) 

  szabályos térállásra telepített  (2) 
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 11. Sor- és tőtávolsága:  .................... m × ..................... m   

 ikertőkés telepítésnél:    .................... m × ...................  m + .................. m 
 ikersoros telepítésnél:    .................... m + ..........…...... m × ................... m 

 12. Öntözhetőség:  nem öntözhető                                   (1) 
   öntözésre tervezett                                   (2) 
   rendszeresen öntözött                                   (3) 
 13. Művelés módja:   karó nélküli fejművelés                                   (1) 

   karós fejművelés                                   (2) 
   huzal melletti fejművelés                                   (3) 
   alacsony kordon                                   (4) 
   középmagas kordon                                   (5) 
   magas kordon                                   (6) 
   ernyő művelés                                   (7) 
   egyes függöny                                  (8) 
   GDC művelés                                   (9) 
   egyéb                                  (10) 
 14. Támaszrendszer:  művelésmódnak megfelelő, jól karbantartott   (1) 

   művelésmódnak megfelelő, karbantartásra szoruló   (2) 
   művelésmódnak megfelelő, átépítésre szoruló   (3) 
   nem megfelelő   (4) 
 15. Telepítés ideje:   pontosan ismert   (1) 

   .................. év ................... évszak   
   nem ismert, becsült   (2) 
   .................. év   

 16. Az ültetvény termőképessége (termelőkapacitása) 
      A teljes értékű termőtőkék mennyisége az összes tőkemennyiség arányában: 

   90% felett                                                              (1) 
   71–90% közötti                                                              (2) 
   51–70% közötti                                                              (3) 
   41–50% közötti                                                              (4) 
   40% alatti                                                              (5) 
17. A használat jogcíme saját                                                             (1) 
 bérlemény                                                             (2) 
 egyéb                                                             (3) 
    
   

 ........................................................................  
adatszolgáltató aláírása 
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 Hegybíró tölti ki!   
    
 Ültetvényazonosító   

 Termőhelyi kataszteri ökotóp:   Osztály: 
 Termőhelyi pontszám:   

   .....................................................  
hegybíró aláírása 

 

3. számú melléklet a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelethez 

Az R. 4. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. Halasi Hegyközség: 
Bács-Kiskun megyei települések: 

Bácsbokod 
Bácsborsód 
Bácsszentgyörgy 
Bátya 
Bugacpusztaháza 
Dunaegyháza 
Dunafalva 
Dunaszentbenedek 
Dunatetétlen 
Felsőszentiván 
Foktő 
Gátér 
Géderlak 
Hercegszántó 
Homokmégy 
Kalocsa 
Katymár 
Kömpöc 
Kunadacs 
Kunpeszér 
Madaras 
Miske 
Ordas 
Öregcsertő 
Pálmonostora 
Petőfiszállás 
Szakmár 
Szalkszentmárton 
Tass 
Tataháza 
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Újsolt 
Uszód 
Városföld” 

 
Az R. 4. számú mellékletének 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „21. Mór és Pusztavám Közös Hegyközség: 
Fejér megyei települések: 

Bakonycsernye 
Bakonykúti 
Balinka 
Bodajk 
Csór 
Fehérvárcsurgó 
Iszkaszentgyörgy 
Isztimér 
Jenő 
Kincsesbánya 
Moha 
Nádasdladány 
Nagyveleg 
Sárkeszi 
Sárszentmihály 
Székesfehérvár 
Úrhida” 

 
Az R. 4. számú mellékletének 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„22. Csókakő Hegyközség: 
Fejér megyei települések: 

Hantos 
Magyaralmás 
Mezőfalva 
Mezőkomárom 
Nagylók 
Perkáta 
Polgárdi 
Sárkeresztes 
Sárkeresztúr 
Sárosd 
Szabadegyháza 
Zichyújfalu” 

 
Az R. 4. számú mellékletének 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„32. Mencshely Hegyközség: 
Veszprém megyei települések: 

Adásztevel 
Ajka 
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Bakonygyirót 
Bakonyoszlop 
Bakonyság 
Bakonyszentiván 
Bakonyszentkirály 
Bakonyszentlászló 
Bakonyszücs 
Bakonytamási 
Balatonfűzfő 
Bazsi 
Béb 
Berhida 
Borszörcsök 
Csajág 
Csesznek 
Csetény 
Csögle 
Dabronc 
Dáka 
Devecser 
Döbrönte 
Dudar 
Fenyőfő 
Gecse 
Gic 
Hajmáskér 
Halimba 
Homokbödöge 
Jásd 
Kapolcs 
Káptalanfa 
Kékkút 
Kemeneshőgyész 
Királyszentistván 
Litér 
Lovászpatona 
Magyarpolány 
Malomsok 
Marcalgergelyi 
Mezőlak 
Nagyalásony 
Nagydém 
Nagygyimót 
Nemeshany 
Nóráp 
Noszlop 
Öcs 
Ősi 
Öskü 



 
 
 
 
2006/110. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8395 

Pápa 
Pápakovácsi 
Pápasalamon 
Pápateszér 
Pétfürdő 
Pula 
Románd 
Sikátor 
Sóly 
Szápár 
Szentkirályszabadja 
Szőc 
Takácsi 
Taliándörögd 
Ugod 
Vanyola 
Várpalota 
Vaszar 
Veszprém 
Veszprémvarsány 
Vid 
Vigántpetend 
Vilonya 
Vinár 
Zalaerdőd 
Zalaszegvár” 

 
Az R. 4. számú mellékletének 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„33. Kaposmente Hegyközség: 
Somogy megyei települések: 

Bárdudvarnok 
Bőszénfa 
Cserénfa 
Fonó 
Gálosfa 
Gige 
Gölle 
Hajmás 
Hetes 
Juta 
Kadarkút 
Kaposfő 
Kaposgyarmat 
Kaposmérő 
Kaposszerdahely 
Kaposújlak 
Kaposvár 
Kisasszond 
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Kisgyalán 
Kiskorpád 
Magyaregres 
Orci 
Patca 
Rinyakovácsi 
Sántos 
Simonfa 
Somodor 
Somogyaszaló 
Somogyszil 
Szenna 
Szentbalázs 
Szilvásszentmárton 
Visnye 
Zimány 
Zselickisfalud 
Zselickislak 
Zselicszentpál” 

 
Az R. 4. számú mellékletének 45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„45. Somogysámson Hegyközség: 
Somogy megyei települések: 

Nagyszakácsi 
Nemesdéd 
Sávoly 
Somogysimonyi 
Tapsony 
Varászló” 

 
Az R. 4. számú mellékletének 54. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„54. Zalaszentgróti Hegyközség: 
Zala megyei települések: 

Almásháza 
Alsónemesapáti 
Batyk 
Bezeréd 
Döbröce 
Egervár 
Gösfa 
Gyürüs 
Kallósd 
Kehidakustány 
Kemendollár 
Kisbörgő 
Lakhegy 
Ligetfalva 
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Mihályfa 
Nagygörbő 
Nagypáli 
Nemesapáti 
Óhíd 
Orbányosfa 
Padár 
Petőhenye 
Pókaszepetk 
Sénye 
Sümegcsehi 
Türje 
Vasboldogasszony 
Vöckönd 
Zalaegerszeg 
Zalaistvánd 
Zalaköveskút 
Zalaszentiván 
Zalaszentlászló 
Zalaszentlőrinc” 

 
Az R. 4. számú mellékletének 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„56. Becsehely Hegyközség: 
Zala megyei települések: 

Bajcsa 
Bánokszentgyörgy 
Belezna 
Borsfa 
Bucsuta 
Fityeház 
Liszó 
Miklósfa 
Molnári 
Murakeresztúr 
Nemespátró 
Oltárc 
Petrivente 
Pusztamagyaród 
Pusztaszentlászló 
Sand 
Semjénháza 
Sormás 
Surd 
Szepetnek 
Tótszentmárton” 

 
Az R. 4. számú mellékletének 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„57. Göcsej kapuja Hegyközség: 
Zala megyei települések: 

Babosdöbréte 
Bagod 
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Becsvölgye 
Bocfölde 
Boncodfölde 
Böde 
Csatár 
Csonkahegyhát 
Csöde 
Dobronhegy 
Gellénháza 
Gombosszeg 
Gutorfölde 
Hagyárosbőrönd 
Hottó 
Kávás 
Keménfa 
Kiskutas 
Kustánszeg 
Lickóvadamos 
Mikekarácsonyfa 
Milejszeg 
Nagykutas 
Nagylengyel 
Nemeshetés 
Nemessándorháza 
Nemesszentandrás 
Németfalu 
Nova 
Ormándlak 
Ozmánbük 
Pálfiszeg 
Petrikeresztúr 
Pölöske 
Pusztaederics 
Salomvár 
Szentpéterfölde 
Vaspör 
Zalaboldogfa 
Zalacséb 
Zalaháshágy 
Zalalövő 
Zalatárnok” 

 
Az R. 4. számú melléklete a következő 59. ponttal egészül ki: 

 
„59. Csátaljai Hegyközség:  

Nagybaracska” 
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4. számú melléklet a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelethez 

 Borvidék: 
 Hegyközség/tanács: 

 

Szüreti jelentés a megtermelt szőlőről – 20....... 

 Nyilvántartási szám:  
  
  
  
Név: 

 Hegyközség tölti ki!  
  
  
P. H.  
  
  
Beérkezés: 
..................................................................... 

              
 Település  Helyrajzi 

szám 
 Fajtakód/  Mustfok/  Minőség1 Szőlőhasz- 

nosítás 
módja2 

 Felvásárló nyilvántartási 
száma 

 Dűlő  Terület/ha  Fajtanév Mennyiség 
(q) 

 Nettó ár3 
Ft/kg 

   neve, címe 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
              

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

......................................................................  
adatszolgáltató aláírása 

 

                                                 
1 Asztali bor (1), tájbor (2), m.t. minőségi bor (3), védett eredetű bor (4). 
2 Szőlőhasznosítás módja: étkezési szőlő (1), szőlőeladás felvásárlónak (2), saját feldolgozás árutermelés céljára (3),  
  szőlőtermelő adómentes bor előállítása (4), tagállami kiszállítás (5), export (6). 
3 Nettó ár: áfa és kompenzációs felár nélküli felvásárlási ár. 
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5. számú melléklet a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelethez 

 Borvidék: 
 Hegyközség/tanács: 

Jelentés a felvásárolt szőlőről – 20..... 

 Nyilvántartási szám:  
  
  
  
Név: 

 Hegyközség tölti ki!  
  
  
P. H.  
  
  
Beérkezés: 
..................................................................... 

              
 Település  Helyrajzi 

szám 
 Fajtakód/  Mustfok/  Minőség1 Szőlőhasz- 

nosítás 
módja2 

 Termelő/felvásárló3 
nyilvántartási száma 

 Dűlő  Terület/ha  Fajtanév Mennyiség 
(q) 

 Nettó ár 
Ft/kg4 

   neve, címe 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Asztali bor (1), tájbor (2), m.t. minőségi bor (3), védett eredetű bor (4). 
2 Szőlőhasznosítás módja: étkezési szőlő (1), szőlőeladás felvásárlónak (2), saját feldolgozás árutermelés céljára (3),  
  szőlőtermelő/legfeljebb 500 kg-ot felvásárló adómentes bor előállítása (4). 
3 Ha a szőlő beszerzése felvásárlón keresztül történik. 
4 Nettó ár: áfa és kompenzációs felár nélküli felvásárlási ár. 
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6. számú melléklet a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelethez 

 

TERMELÉSI JELENTÉS      ÉV:___________ 
 
Hegyközségi tag neve:       Adószáma: 
Címe:         Adóazonosító jele: 
         Adóraktár.eng.száma: 
Termelési időszak: VIII. 1.–XI. 30. / VIII. 1.– VII. 31. között*   
________________________________________________________________________________ 
 
Termék-      Felhasznált  Előállított termék  Fehér  Vörös 
kategóriák        szőlő   neve       hl      hl 
neve 
________________________________________________________________________________ 
 
Asztali    _________ q  Must    _________ _________ 
borok     Asztali bor   _________ _________ 
     Tájbor    _________ _________ 
 
     Összesen   _________ _________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Minőségi   _________ q  Must    _________ _________ 
borok     Minőségi bor   _________ _________ 
     Bikavér    _________ _________ 
     Tokaji borkülönlegesség _________ _________ 
     Védett eredetű bor  _________ _________ 
 
     Összesen   _________ _________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Egyéb   _________ q   Must    _________ _________ 
borok     Szénsavas bor   _________ _________ 
     Likőrbor   _________ _________ 
     Ízesített bor   _________ _________ 
 
     Összesen   _________ _________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Kelt: _______________________________________   _____________________ 
                 hegyközségi tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
* A kívánt rész aláhúzandó. 
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7. számú melléklet a 63/2006. (IX. 7.) FVM rendelethez 

 
MUST ÉS BOR ÉRTÉKESÍTÉS JELENTÉS  ÉV:  __________ 
 
Hegyközségi tag neve:      Adószáma: 
Címe:        Adóazonosító jele: 
        Adóraktár.eng.száma: 
 
 
Értékesítési időszak:   VIII. 1.–XI. 30  /   XII. 1.–VII. 31.  között  
Értékesítés módja:  Hordós  / Palackos 
Célország:   Magyarország  / Európai Unió  /  Európai Unión kívüli  
 
 

    Fehér     Átlagár1   Vörös       Átlagár1 
Megnevezés   eladás                   Ft/l    eladás                     Ft/l 
       hl         hl 
 

 
Tartósított must:  _________.___    ______    ________.___    _______ 
Mustsűrítmény:   _________.___    ______    ________.___    _______ 
Finomított mustsűrítmény:  _________.___    ______    ________.___    _______ 
 
 
Asztali bor:   _________.___    ______    ________.___    _______ 
Tájbor:    _________.___    ______    ________.___    _______ 
Minőségi bor:   _________.___    ______    ________.___    _______ 
Bikavér:   _________.___    ______    ________.___    _______ 
Tokaji borkülönlegesség:  _________.___    ______    ________.___    _______ 
Védett eredetű bor:   _________.___    ______    ________.___    _______ 
Minőségi bor összesen:  _________.___    ______    ________.___    _______ 
 
 
Szénsavas bor:   _________.___    ______    ________.___    _______ 
Likőrbor:   _________.___    ______    ________.___    _______ 
Ízesített bor:   _________.___    ______    ________.___    _______ 
 
 
Mindösszesen:   _________.___    ______    ________.___    _______ 
 
 
 
Kelt: _______________________________________   _____________________ 
                 hegyközségi tag 

                                                 
1 ÁFA és kompenzációs felár nélküli felvásárlási ár átlaga. 
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AUGUSZTUSI BORKÉSZLET JELENTÉS        ÉV:  __________ 
 
Hegyközségi tag neve:      Adószáma: 
Címe:        Adóazonosító jele: 
        Adóraktár.eng.száma: 
 
      
              Must és borkészlet                      Visszaminősítés 
Megnevezés          Fehér          Vörös     Fehér                Vörös  
             hl             hl        hl                   hl 
 
 
Tartósított must:  ________.___   ________.___          Visszaminősítés asztali borrá 
Mustsűrítmény:   ________.___   ________.___           – az illetékes testület 
Finomított mustsűrítmény:  ________.___   ________.___              kezdeményezésére: 
________________________________________________                   ________.___  ________.___ 
 
Asztali bor:   ________.___   ________.___           Visszaminősítés a termelő 
Tájbor:    ________.___   ________.___              kérelmére: 
Minőségi bor:   ________.___   ________.___              ________.___  ________.___ 
Bikavér:   ________.___   ________.___       
Tokaji borkülönlegesség:  ________.___   ________.___       
Védett eredetű bor:   ________.___   ________.___            Visszaminősítés összesen: 
Minőségi bor összesen:  ________.___   ________.___       
________________________________________________                  ________.___  ________.___ 
                 
Szénsavas bor:   ________.___   ________.___             Visszaminősítési időszak:       
Likőrbor:   ________.___   ________.___             előző év aug. 1-jétől 
Ízesített bor:   ________.___   ________.___             tárgyév július 31-ig 
________________________________________________ 
 
Mindösszesen:   ________.___   ________.___      
 
 
 
 
 
 
Kelt: _______________________________________   _____________________ 
                 hegyközségi tag 
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DECEMBERI BORKÉSZLET JELENTÉS        ÉV:  __________ 
 
Hegyközségi tag neve:      Adószáma: 
Címe:        Adóazonosító jele: 
        Adóraktár.eng.száma: 
 
 

     Korábbi szüretből             Ezévi szüretből 
Must és borkészlet        Fehér         Vörös        Fehér     Vörös  
            hl             hl          hl                      hl 
 

 
Tartósított must:  ________.___   ________.___              ________.___   ________.___ 
Mustsűrítmény:   ________.___   ________.___              ________.___   ________.___ 
Finomított mustsűrítmény:  ________.___   ________.___              ________.___   ________.___ 
 
 
Asztali bor:   ________.___   ________.___              ________.___   ________.___ 
Tájbor:    ________.___   ________.___              ________.___   ________.___ 
Minőségi bor:   ________.___   ________.___              ________.___   ________.___ 
Bikavér:   ________.___   ________.___              ________.___   ________.___ 
Tokaji borkülönlegesség:  ________.___   ________.___              ________.___   ________.___ 
Védett eredetű bor:  ________.___   ________.___              ________.___  ________.___ 
Minőségi bor összesen:  ________.___   ________.___              ________.___   ________.___ 
 
 
Szénsavas bor:   ________.___   ________.___             ________.___   ________.___ 
Likőrbor:   ________.___   ________.___             ________.___   ________.___ 
Ízesített bor:   ________.___   ________.___             ________.___   ________.___ 
 
 
Mindösszesen:   ________.___   ________.___             ________.___   ________.___ 
 
 
 
 
Kelt: _______________________________________   _____________________ 
                 hegyközségi tag 
 
 

 



A gazdasági és közlekedési miniszter
64/2006. (IX. 7.) GKM

rendelete

az egyes közlekedési szakképesítések
szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított

intézményekrõl

A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az au tó busz-ve ze tõ (OKJ szám: 31 7001 01), a te -
her gép ko csi-ve ze tõ (OKJ szám: 31 7001 02), a köz le ke dé -
si és víz épí té si bú vár (OKJ szám: 33 5842 06) köz le ke dé si
szak ké pe sí té sek szak mai vizs gá i nak szer ve zé sé re az e ren -
de let 1. mel lék le té ben fel so rolt in téz mé nye ket jo go sí tom
fel.

(2) A gáz au tó-sze re lõ (OKJ szám: 53 5241 01), a szál lít -
má nyo zá si ügy in té zõ (OKJ szám: 52 3439 04), az út fenn -
tar tó szak mun kás (OKJ szám: 33 5832 01) köz le ke dé si
szak ké pe sí té sek szak mai vizs gá i nak szer ve zé sé re az e ren -
de let 2. mel lék le té ben fel so rolt in téz mé nye ket jo go sí tom
fel.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let 1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott jo go sult -
ság 2009. jú li us 21-ig ér vé nyes.

(3) E ren de let 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott jo go sult -
ság a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ négy évig ér vé nyes.

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

a) az egyes köz le ke dé si szak ké pe sí té sek szak mai vizs -
gá i nak szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl  szóló
61/2005. (VII. 21.) GKM ren de let, va la mint

b) a szak mai vizs gák szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz -
mé nyek rõl  szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM ren de let mel -
lék le té nek a „fé nye zõ-má zo ló” (OKJ szám: 33 5233 01), a
gáz au tó-sze re lõ (OKJ szám: 53 5241 01), a szál lít má nyo -
zá si ügy in té zõ (OKJ szám: 51 3439 01), az út fenn tar tó
szak mun kás (OKJ szám: 33 5832 04) köz le ke dé si szak -
képesítésekre vo nat ko zó szö veg rész.

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 64/2006. (IX. 7.) GKM rendelethez

Sor-
szám

Vizs gáz ta tás ra jo go sult in téz mény meg ne ve zé se Ré gi ók
31 7001 01

Au tó busz-ve ze tõ

31 7001 02
Te her gép ko csi-

ve ze tõ

33 5842 06 
Köz le ke dé si és
víz épí té si bú vár

 1. PARTNER-T-HAJDÚ Gép jár mû ve ze tõ -
kép zõ Kft.
4400 Nyír egy há za, Szé che nyi utca 26.

Észak-Al föl di + + –

 2. Ta más Au tós is ko la Kft.
7400 Ka pos vár, Fõ utca 45.

Dél-Du nán tú li + + –

 3. CORVIN-KÖZ Ok ta tá si Köz pont Kft.
1082 Bu da pest, Kis fa lu dy utca 19.

Kö zép-Ma gyar or szá gi – – +

 4. Kör út Ok ta tó és Szol gál ta tó Kft.
1214 Bu da pest, Kos suth La jos utca 117.

Kö zép-Ma gyar or szá gi + + –

 5. NÉMETH Au tó köz le ke dé si-Ok ta tás -
szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
7400 Ka pos vár, Anna utca 12.

Dél-Du nán tú li + + –

 6. V. Se bes ség Gép jár mû ve ze tõ-kép zõ
Kft.
1045 Bu da pest, Anony mus utca 7–9.

Kö zép-Ma gyar or szá gi + + –

 7. B+T Au tós Kft.
7622 Pécs, So mo gyi Béla utca 4.

Dél-Du nán tú li + + –



Sor-
szám

Vizs gáz ta tás ra jo go sult in téz mény meg ne ve zé se Ré gi ók
31 7001 01

Au tó busz-ve ze tõ

31 7001 02
Te her gép ko csi-

ve ze tõ

33 5842 06 
Köz le ke dé si és
víz épí té si bú vár

 8. Göm bicz Gyu la Ma gán Au tós is ko la
3532 Mis kolc, Gyu la utca 2.

Észak-Ma gyar or szá gi + + –

 9. Bak tay Er vin Gim ná zi um, Víz ügyi
Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um
2330 Du na ha rasz ti, Bak tay tér 1.

Kö zép-Ma gyar or szá gi – – +

10. Hor váth Jár mû ve ze tõ-kép zõ Is ko la Kft.
9330 Ka pu vár, Kos suth La jos utca 17.

Nyu gat-Du nán tú li + + –

11. OK-TAT–60 Ok ta tást Szer ve zõ és Szol -
gál ta tó Kft.
3000 Hat van, Ta nács út 9.

Kö zép-Ma gyar or szá gi + + –

Észak-Ma gyar or szá gi + + –

12. „Ma gyar Ipar szö vet ség Ok ta tá si Köz -
pont” Kft.
1139 Bu da pest, Haj dú utca 18–24.

Kö zép-Ma gyar or szá gi + + –

Nyu gat-Du nán tú li + + –

Dél-Du nán tú li + + –

Észak-Ma gyar or szá gi + + –

Észak-Al föl di + – –

Dél-Al föl di + + –

13. TOPIDO Jár mû ve ze tõ-kép zõ, Ok ta tó,
Szol gál ta tó Kft.
9700 Szom bat hely, Welt her K. utca 17.

Nyu gat-Du nán tú li + + –

14. VOLÁN HUMÁN Ok ta tá si és Szol gál -
ta tó Rt.
1108 Bu da pest, Új he gyi út 14.

Kö zép-Ma gyar or szá gi + + –

Kö zép-Du nán tú li + + –

Nyu gat-Du nán tú li + + –

Dél-Du nán tú li + + –

Észak-Ma gyar or szá gi + + –

Észak-Al föl di + + –

Dél-Al föl di + + –

15. VOLÁN Ok ta tó, Szer ve zõ és Gép jár -
mû ve ze tõ-kép zõ Kft.
8900 Za la eger szeg, Zrí nyi utca 99/A

Nyu gat-Du nán tú li + + –

16. „RUTIN” B-A-Z. Me gyei Gép jár mû ve -
ze tõ-kép zõ Kft.
3529 Mis kolc, Ki ni zsi P. utca 15.

Észak-Ma gyar or szá gi + + –

17. Bé kés Me gyei De fen zív Gép jár mû ve ze -
tõ-kép zõ Kft.
5600 Bé kés csa ba, Sze me re utca 2/1.

Dél-Al föl di + + –

18. Bé kés csa bai Re gi o ná lis Kép zõ Köz pont
5600 Bé kés csa ba, Két egy há zi út 1.

Dél-Al föl di + + –

19. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Au tó -
köz le ke dé si Kft.
5000 Szol nok, Ba ross út 52.

Észak-Al föl di + + –

Ma gya rá zat: + pá lyá zat ban kért és meg adott vizs ga jo go sult ság.

8406 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/110. szám



2. melléklet a 64/2006. (IX. 7.) GKM rendelethez

Sor-
szám

Vizs gáz ta tás ra jo go sult in téz mény meg ne ve zé se Ré gi ók
53 5241 01
Gáz au tó-
sze re lõ

52 3439 04
Szál lít má nyo-
zá si ügy in té zõ

33 5832 01
Út fenn tar tó

 szak mun kás

1. Ma gyar Köz út Kht.
1024 Bu da pest, Fé nyes Elek u. 7–13.

Kö zép-Ma gyar or szá gi – – +

Kö zép-Du nán tú li – – +

Nyu gat-Du nán tú li – – +

Dél-Du nán tú li – – +

Észak-Ma gyar or szá gi – – +

Észak-Al föl di – – +

Dél-Al föl di – – +

2. Tans ped Ok ta tá si és Szol gál ta tó Kft.
1039 Bu da pest, Pün kösd für dõ út 52–54.

Kö zép-Ma gyar or szá gi – + –

3. KOTK Kül ke res ke del mi Ok ta tá si és To vább -
kép zõ Köz pont Kft.
1074 Bu da pest, Szö vet ség u. 37.

Kö zép-Ma gyar or szá gi – + –

4. OKTÁV To vább kép zõ Köz pont Rt.
2509 Esz ter gom-Kert vá ros, 
Wes se lé nyi u. 35–39.

Kö zép-Ma gyar or szá gi – + –

Kö zép-Du nán tú li – + –

5. DUNAGÁZ Gáz ipa ri Ok ta tá si és Mi nõ sí tõ Rt.
2510 Do rog, Bé csi u. 1/A

Kö zép-Ma gyar or szá gi + – –

Kö zép-Du nán tú li + + –

Nyu gat-Du nán tú li + – –

Dél-Du nán tú li + – –

Észak-Ma gyar or szá gi + – –

Észak-Al föl di + – –

Dél-Al föl di + – –

6. Kem pe len Far kas Ügy vi te li Ala pít vá nyi Kö zép -
is ko la
2900 Ko má rom, Fri gyes tér 2–3.

Kö zép-Du nán tú li – + –

Nyu gat-Du nán tú li – + –

7. TRIVIUM Ala pít vá nyi Szak kö zép is ko la 
és Szak is ko la
3200 Gyön gyös, Kõ rö si Cso ma S. u. 9.

Kö zép-Ma gyar or szá gi – + –

Észak-Ma gyar or szá gi – + –

Észak-Al föl di – + –

Ma gya rá zat: + pá lyá zat ban kért és meg adott vizs ga jo go sult ság.
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A honvédelmi miniszter, valamint
az igazságügyi és rendészeti miniszter

24/2006. (IX. 7.) HM–IRM
együttes rendelete

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról

 szóló 19/2003. (V. 8.) HM–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 del jük el:

1.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség 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 19/2003. (V. 8.) HM–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 a Ma gyar Hon véd -
ség tény le ges ál lo má nyú tag ja 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 és
Be. 474.  § (3)–(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 a) 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 to váb bi ak ban: pa rancs nok):]

„a) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um (a továb biak ban: HM)
szer ve i nél – a b) és c) pon tok alatt meg ha tá ro zott sze mé lyi
kör ki vé te lé vel – szol gá la tot tel je sí tõ ka to nák te kin te té ben
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.) 2.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti jog -
kört a HM Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta értel -
mében gya kor ló ál la mi ve ze tõ, il let ve ve ze tõ;”

(3) Az R. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek c) 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):]

„c) a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa (fel ügye le te) alá
tar to zó szer ve ze tek nél, a HM hi va ta la i nál és hát tér in téz -
mé nye i nél, va la mint a Ma gyar Hon véd ség ka to nai szer ve -
ze te i nél szol gá la tot tel je sí tõ ka to nák vo nat ko zá sá ban a
Hjt. 2.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti állományille té kes pa -
rancs nok (ve ze tõ);”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lépnek:

„(3) A HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke, il let ve an nak he -
lyet te sei, va la mint a más szerv nél szol gá la tot tel je sí tõ ka -
to na, to váb bá a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ösz tön dí -
jas és ket tõs jog ál lá sú 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 zás le foly ta tá sát 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 ügyészhez terjeszti fel.”

3.  §

Az R. 4.  §-a (4) be kez dé se har ma dik mon da tá nak 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 a hely õr ség pa rancs nok meg szün te ti 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.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A szer ve zet sze rû jogi és igaz ga tá si fõ nök mel lett
mû kö dõ nyo mo zó tisz tet a pa rancs nok – az 1.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja sze rin ti HM szerv nél a jogi szakállam -
titkár – a ka to nai szer ve zet lét szá má ra (sa já tos sá ga i ra)
is fi gye lem mel szükséges számban

a) el sõ sor ban a ka to nai szer ve zet jogi és igaz ga tá si
szol gá la tá hoz – HM-ben a Jogi Fõ osz tály hoz – be osz tott
jogi vég zett sé gû tisz tek, ennek hiányában

b) az arra al kal mas tisz ti rend fo ko za tú hi va tá sos ka -
tonák
kö zül a ka to nai ügyész elõ ze tes egyet ér té sé vel, írás be li pa -
rancs ban (ha tá ro zat ban) je lö li ki és bíz za meg (Hjt. 53.  §).”

5.  §

(1) Az R. 11.  §-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 tartozik:]

„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];”
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(2) Az R. 11.  §-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 tartozik:]

„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)–(2) be kez dés], il let ve el uta sí -
tá sa [Be. 174.  § (2) be kez dés, Be. 485.  §];”

(3) Az R. 11.  §-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 tartozik:]

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

(4) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek i) és j) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

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

„i) a ter helt õri zet be vé te le, az õri zet meg szün te té se
[Be. 127.  § (1) be kez dés];

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) bekezdés];”

(5) Az R. 11.  §-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 lépnek:

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

„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, il le 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) bekezdés, 485/A.  § 
(2) bekezdés];

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.  §);”

6.  §

(1) Az R. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek d), e) és f) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

[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) bekezdés];

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) bekezdés];

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],
 valamint megszüntetésére [Be. 137.  § (8) bekezdés];”

(2) Az R. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[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:]

„m) ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ tanú vé del me ér de ké -
ben an nak más szol gá la ti hely re tör té nõ ve zény lé sé re vagy 
át he lye zé sé re [Be. 478.  § (1) bekezdés].”

7.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § A ter helt õri zet be vé te le el ren de lé se ese tén fo ko -

zott fi gyel met kell for dí ta ni a Be. 128.  §-a (1)–(3) be kez -
dé sé ben rög zí tett kö te le zett sé gek teljesítésére.”

8.  §

Az R. 16.  §-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 parancsnok a katonai ügyészt értesíti.”

9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19/A.  §-sal egé szül ki:
„19/A.  § Ha a Hjt. ha tá lya alá tar to zó ka to ná val szem -

ben a bí ró ság a Be. 138/A.  §-a alap ján tá vol tar tást ren del
el, a pa rancs nok an nak vég re haj tá sa biz to sí tá sá ra a szük sé -
ges intézkedéseket megteszi.”

10.  §

Az R. 20.  §-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 (az ügy -
vé dek rõl  szóló 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) bekezdés].”

11.  §

(1) Az R. 23.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) A pa rancs nok az el já rás so rán ke let ke zett ira to kat
két pél dány ban, még a nyo mo zás ha tár ide jé nek le jár ta
elõtt, de leg ké sõbb há rom na pon be lül a ka to nai ügyész nek 
meg kül di, az ira tok har ma dik pél dá nyát pe dig a katonai
szervezetnél irattározza.”

(2) Az R. 23.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A nyo mo zá si ira tok ré sze ként to váb bí ta ni kell a bûn -
ügyi nyil ván tar tás nak a ter helt re vo nat ko zó ér te sí té sét, a
ter helt mi nõ sí té sét (szol gá la ti jel lem zé sét), di csé re ti és fe -
nyí té si lap já nak má so la tát és a ka to nai szer ve zet pénz ügyi
szer vé nek a ter helt il let mé nyé rõl  szóló iga zo lá sát, to váb bá 
a bûnjeljegyzéket, végül a bûnügyi költségjegyzéket.”

(3) 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.”

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban levõ ügyek ben
is alkalmazni kell.

(2) A hatályba lépéssel egy ide jû leg az R. 10.  §-a, va la -
mint a 11.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja ha tá lyát veszti.

(3) A hatályba lépéssel egy ide jû leg
a) az R. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja ki egé szül a

„[Hjt. 2.  §-ának (3) be kez dé se];” szö veg résszel,
b) az R. 1.  §-a (3) be kez dé sé nek „(a továb biak ban

együtt: nyo mo zó tiszt)” szö veg ré sze he lyé be a „(a továb -
biak ban: nyo mo zó tiszt)” szö veg rész, az R. 2.  §-a (2) be -
kez dé sé nek a) és b) pont já ban, az R. 3.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, az R. 4.  §-ának (1)–(4) be kez dé se i ben, az R.
7.  §-ában, az R. 20.  §-ának cí mé ben és (1)–(3) be kez dé se i -
ben, az R. 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben, az R. 29.  §-ában a
„gya nú sí tott” szö veg rész he lyé be a „ter helt” szö veg rész,
az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Hjt. 2.  §
10. pont” szö veg rész he lyé be a „Hjt. 2.  § (10) be kez dés”
szö veg rész, az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„ala po san” szö veg rész he lyé be a „meg ala po zot tan” szö -
veg rész, az R. 7.  §-ában a „Be. 38.  §-ában” szö veg rész he -
lyé be a „Be. 38.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben” szö veg -
rész, az R. 8.  §-a elsõ mon da tá ban az „irá nyít ja a nyo mo -
zást és el len õr zi” szö veg rész he lyé be az „irá nyít ja a nyo -
mo zást és maga is el len õr zi” szö veg rész, az R. 11.  §-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, az R. 16.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban a „te nyér nyo mat vé tel”
szö veg rész he lyé be a „te nyér nyo mat vé tel”, va la mint a
„DNS min ta vé tel” szö veg rész a „DNS-min ta vé tel” szö -
veg rész, az R. 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „tett” szö -

veg rész he lyé be a „meg tett” szö veg rész, az R. 18.  §-ának
(3) be kez dé sé ben és az R. 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben az
„ügyész hez” szö veg rész helyébe az „ügyész nek” szö veg -
rész lép,

c) az R. mel lék le te 2. pont ja má so dik mon da tá ban a „ti -
tok kö rök rõl” szö veg rész he lyé be a „ti tok kör” szö veg rész,
a mel lék let 4. pont já ban az „ügy szám sze rint (a lajst rom
sor szá ma)” szö veg rész he lyé be az „ügy szám (a lajst rom
sor szá ma) sze rint” szö veg rész, a mel lék let 5. pont já ban a
„lajst rom ügy szá má val (sor szá má val)” szö veg rész he lyé -
be az „ügy szá má val (a lajst rom sor szá má val)” szö veg rész, 
a mel lék let 10. pont já ban a „to váb bi 25 éves” szövegrész
helyébe a „további 25 évig tartó” szövegrész lép.

Iváncsik Imre s. k., Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
hon vé del mi mi nisz té ri u mi igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

 ál lam titkár

Az oktatási és kulturális miniszter
8/2006. (IX. 7.) OKM

rendelete

a felsõoktatási hatósági eljárási 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 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 rendelem el:

1.  §

(1) A Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont el já rá sai so -
rán fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak mér té két e ren -
de let mel lék le te tar tal maz za.

(2) A dí jat az el já rás kez de mé nye zõ jé nek a Fel sõ ok ta tá -
si Re giszt rá ci ós Köz pont 10032000-00289311-00000000
szá mú Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett költ ség ve té si
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra az el já rás kez -
de mé nye zé sé vel egyidejûleg kell befizetni.

(3) Az el já rá so kért fi ze tett díj a Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá -
ci ós Köz pont be vé te le. A dí jak be sze dé sé re, ke ze lé sé re,
nyil ván tar tá sá ra, el szá mo lá sá ra és vissza té rí té sé re az
 államháztartás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról  szóló kor mány ren de let
elõ írásait kell al kal maz ni.

(4) A mû kö dé si en ge dé lye zé se ér de ké ben in dí tott el já -
rás dí já ból a vé le mé nye zen dõ sza kon kén ti díj a Ma gyar
Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott sá got il le ti.

(5) A Ma gyar Fel sõ ok ta tás Akk re di tá ci ós Bi zott ság el -
uta sí tó vé le mé nye után in dí tott el já rás dí já ból a mel lék let -
ben meg je lölt összeg – a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá -
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ci ós Bi zott ság Fe lül vizs gá la ti Bi zott ság el já rá sá ért – a Ma -
gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott sá got illeti.

(6) A nyil ván tar tás ba vé te li el já rás és a mû kö dé si en ge -
dé lye zés ér de ké ben in dí tott el já rás dí já ból a mel lék let ben
meg je lölt összeg – a Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont
nyil ván tar tá sá nak in for ma ti kai mû köd te té sé ért – az Or szá -
gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pon tot illeti.

2.  §

(1) A Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont ha tá ro za ta
el len be nyúj tott fel leb be zés dí já nak mér té ke meg egye zik
az el sõ fo kú eljárás díjának mértékével.

(2) A má sod fo kú el já rás díja az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri u mot il le ti. A má sod fo kú el já rás díja – az el já rás 
ered mé nyé tõl füg get le nül – nem kerül visszatérítésre.

(3) Az új ra fel vé te li el já rás díja meg egye zik az el sõ fo kú
el já rás díjával.

(4) Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál tal le foly ta -
tott el já rá sok dí ját a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg kell
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nak a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál ve ze tett 10032000-01425190-00000000 szá mú
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra be fi zet ni.

3.  §

(1) Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont ré -
szé re a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. ren de let sze rint a hall ga tói azo no sí tó szám -
ról, il let ve az ok ta tói azo no sí tó szám ról ki adott iga zo lá sért
fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si díj mér té ke meg egye zik
az Itv. 29.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ál ta lá -
nos té te lû el já rá si il le ték mér té ké vel.

(2) Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont ré -
szé re fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az Edu ca tio

Kht. 10032000-00285977-00000024 szá mú számlájára
kell befizetni.

(3) Az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont ré -
szé re be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si díj e szer ve ze tet
illeti meg.

4.  §

A ren de let ben meg ha tá ro zott dí jak te kin te té ben

a) a díj fi ze té si kö te le zett ség re az Itv. 28.  §-ának
(2)–(3) be kez dé se i ben foglaltakat,

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, va la -
mint a 31.  §-ának (2) és (7) be kez dé se i ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni az zal, hogy ahol az Itv. il le té ket em lít,
azon e jog sza bály tekintetében díjat kell érteni.

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. 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. A ren de let elõ írásai
nem al kal ma zan dók a 2006. ja nu ár 1-jén ál la mi el is me rés -
sel ren del ke zõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek elsõ al ka lom mal
tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lé re és mû kö dé si engedélye -
zésére.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az akk re di tált is ko lai rend sze rû fel sõ fo kú szak kép -
zés sel össze füg gõ el já rá sok dí já nak be fi ze té sé rõl  szóló
24/1998. (V. 27.) MKM ren de let, to váb bá a fo gya té kos -
ság gal élõ hall ga tók ta nul má nya i nak foly ta tá sá hoz szük -
sé ges esély egyen lõ sé get biz to sí tó fel té te lek rõl  szóló
29/2002. (V. 17.) OM ren de let.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Melléklet a 8/2006. (IX. 7.) OKM rendelethez

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ eljárásainak díja

Fel sõ ok ta tá si in téz mény nyil ván tar tás ba vétele 300 000,00 Ft
 eb bõl az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pon tot illeti 50 000,00 Ft
Fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si en ge dé lye zé se 450 000,00 Ft,
 to váb bá vé le mé nye zen dõ kép zé sen ként 126 000,00 Ft
 eb bõl az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pon tot illeti 150 000,00 Ft
Fel sõ ok ta tá si in téz mény fel ve he tõ ma xi má lis hall ga tói lét szá má nak meg ál la pí tá sa 
 (ki vé ve, ha arra a mû kö dé si en ge dé lye zés keretében kerül sor) 100 000,00 Ft
Kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, di ák ott ho nok nyil ván tar tás ba vé te le 
 és mû kö dé si engedélyezése 145 000,00 Ft
Fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé nek módosítása 5 000,00 Ft
Fel sõ ok ta tá si in téz mény tör lé se 5 000,00 Ft



Alap-, il let ve mes ter szak nyil ván tar tás ba vé te le a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós 
 Bi zott ság tá mo ga tó véleményének birtokában 5 000,00 Ft
A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság el uta sí tó vé le mé nye utáni eljárás 131 000,00 Ft
Dok to ri is ko la lé te sí té sé nek nyil ván tar tás ba vé te le a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós 
 Bi zott ság tá mo ga tó véleményének birtokában 5 000,00 Ft
Fel sõ fo kú szak kép zés, szak irá nyú to vább kép zés in dí tá sá nak nyil ván tar tás ba vétele 5 000,00 Ft
Köz hasz nú mi nõ sí té si el já rás 50 000,00 Ft
Nyil ván tar tás ban ve ze tett adat mó do sí tá sa 5 000,00 Ft
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
36/2006. (IX. 7.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló bí rói kez de mé nye zés 
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII.
tör vény 68/A.  § (2) be kez dé se 2006. ja nu ár 1-jé ig alkot -
mány elle nes volt, ezért a Mis kol ci Mun ka ügyi Bí ró ság
elõtt 5. M. 1525/2004. szám alatt fo lya mat ban lévõ ügy ben 
nem al kal maz ha tó.

2. Az Al kot mány bí ró ság a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá -
sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let 49.  § (1) és
(2) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra
és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar
Köz löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó bíró a Mis kol ci Mun ka ügyi Bí ró ság
elõtt 5. M. 1525/2004. szám alatt fo lya mat ban lévõ per tár -
gya lá sát fel füg gesz tet te és az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 38.  §-a
alap ján kez de mé nyez te, hogy az Al kot mány bí ró ság
mond ja ki a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
68/A.  § (2) be kez dé se, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to -
sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Vhr.) 49.  § (1) és (2) be kez dé se alkot -
mány elle nességét. Az Al kot mány bí ró ság a ké rel met úgy
ér tel mez te, hogy az ma gá ban fog lal ja ezek nek a jog sza bá -
lyok nak az adott per ben való al kal ma zá si ti lal ma ki mon -
dá sát is.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint az egész ség biz to sí -
tó ré szé re a fog lal koz ta tó ál tal vissza fi ze ten dõ egész ség -
biz to sí tá si el lá tás után járó ké se del mi ka mat ese dé kes sé -
gé re és mér té ké re vo nat ko zó sza bá lyok több al kot má nyos
ren del ke zés be üt köz nek.

A Vhr. tá ma dott ren del ke zé se it a sza bá lyo zás szint je
 miatt tar tot ta az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak kal el len té tes nek. Elõ ad ta to váb bá, hogy az Ebtv. és a
Vhr. ki fo gás olt sza bá lyai az Al kot mány 9.  § (1) be kez dé -
sé be, 13.  § (1) be kez dé sé be, va la mint 70/A.  § (1) be kez dé -
sé be üt köz nek az ál tal, hogy a fog lal koz ta tó kat a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény ben (a továb -
biak ban: Ptk.) írt mér ték nél ma ga sabb ké se del mi ka mat tal
súj tot ták, va la mint a ka mat ese dé kes sé gét az el lá tás ki fi ze -
té sé nek idõ pont já ban ha tá roz ták meg, így az ál la mi tu laj -
don (egész ség biz to sí tá si pénz tár) in do ko lat la nul elõ nyö -
sebb hely zet be ke rült.

Az in dít vánnyal kap cso lat ban ki fej tet te ál lás pont ját az
egész ség ügyi mi nisz ter.



II.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sá nál a kö -
vet ke zõ jog sza bá lyo kat vet te figye lembe:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra

és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,
amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz való jogot.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. Az Ebtv. – in dít vá nyo zó ál tal ki fo gás olt – ren del ke -
zé se:

„68/A.  § (2) A 66.  § (2)–(6) be kez dé se és a 67–68.  §
alap ján vissza fi ze tés re, meg té rí tés re kö te le zet tet a vissza -
fi ze tés re vagy meg té rí tés re elõ írt összeg után az Art.-ban
meg ha tá ro zott ké se del mi pót lék kal azo nos mér té kû ka -
mat fi ze té si kötelezettség terheli.”

3. A Vhr. – in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott – sza bá lya:
„49.  § (1) Az Ebtv. 68/A.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett

ka ma tot a pénz be li el lá tás, il le tõ leg a bal ese ti táp pénz, fo -
lyó sí tá sá nak nap já tól, egész ség ügyi szol gál ta tás ese tén a
fi nan szí ro zott összeg át uta lá sá nak idõ pont já tól kell fel szá -
mí ta ni, a határozathozatalakor irányadó mértékben.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, ha a ki fi -
ze tõ hellyel ren del ke zõ fog lal koz ta tót ter he li az ál ta la fo -
lyó sí tott el lá tás meg té rí té se, az Ebtv. 68/A.  §-a alap ján
járó ka ma tot az el lá tás fe de ze té nek a MEP ál tal tör tént át -
uta lá sát követõ harmadik naptól kell felszámítani.”

III.

A bí rói kez de mé nye zés rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ész lel te, hogy az Ebtv.
68/A.  § (2) be kez dé sét a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá -
tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény és az egész ség -
ügyi szak el lá tá si kö te le zett ség rõl, to váb bá egyes egész -
ség ügyet érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXXXII. tör vény (a továb biak ban: Ebtvm.) 19.  § (5) be -
kez dés ab) pont ja úgy mó do sí tot ta, hogy az „és 67–68.  §”
szö veg rész 2006. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz tet te, míg az

Ebtv. 68/A.  §-át az Ebtvm. 13.  §-a ki egé szí tet te. A be ik ta -
tott (3) be kez dés sze rint pe dig az Ebtv. 67–68.  §-ok alap -
ján meg té rí tés re kö te le zet tet a meg té rí tés re elõ írt összeg
után a Ptk.-ban meg ha tá ro zott ka mat fi ze té si kö te le zett ség
ter he li.

A Vhr. 49.  § (1) be kez dé sét a kö te le zõ egész ség biz to sí -
tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 330/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Vhrm.) 17.  § (8) be kez dés ai) pont ja
2006. ja nu ár 1-jei ha tállyal mó do sí tot ta annyi ban, hogy
„68/A.  §-a (2) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a
„68/A.  §-a (2) és (3) be kez dé sé ben” szö veg rész lé pett, to -
váb bá ki egész ült a (4) be kez dés sel, amely sze rint az Ebtv.
67–68.  §-án ala pu ló meg té rí té si kö te le zett ség ér vé nye sí té -
se tár gyá ban in dult el já rás ban az ér de mi ha tá ro za tot az
ügy fél nek az el já rás meg in dí tá sá ról való ér te sí té sé tõl szá -
mí tott 90 na pon be lül kell meg hoz ni.

A bí rói kez de mé nye zés bõl meg ál la pít ha tó an az el bí rá -
lás ra váró ügy ben az Ebtv., il le tõ leg a Vhr. tá ma dott sza bá -
lyát az Ebtvm. és a Vhrm. ha tály ba lé pé se elõt ti szövegével 
kell alkalmazni.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bály alkot mány elle nességét nem vizs gál ja, ha csak nem an -
nak al kal maz ha tó sá ga is el dön ten dõ kér dés. (335/B/1990.
AB ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.) Ha tá lyon kí vül he -
lye zett jog sza bály al kot má nyos sá gi vizs gá la ta a konk rét
nor ma kont roll két ese té ben, az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se
sze rin ti bí rói kez de mé nye zés, és a 48.  § sze rin ti al kot -
mány jo gi pa nasz alap ján le het sé ges, mi vel ezek ben az ese -
tek ben az al kal ma zott jog sza bály alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és – ha az in dít vá nyo zó kü lö -
nö sen fon tos érdeke indokolja – a konkrét ügyben való
alkalmazási tilalom kimondására van lehetõség.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott
ren del ke zé sek al kot má nyos sá gát érdemben bírálta el.

2.1. Az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mét
az in dít vá nyo zó ab ban lát ta meg va ló sul ni, hogy a fog lal -
koz ta tók ka mat ter he it az Ebtv. 68/A.  § (2) be kez dé se a
Ptk. ha tá lya alá tar to zó jog ala nyok tól eltérõ mértékben
állapította meg.

E ren del ke zés az egész ség biz to sí tó ré szé re vissza té rí -
ten dõ el lá tás után járó ka ma tot az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény ben (a továb biak ban: Art.) meg ha -
tá ro zott ké se del mi pót lék kal azo nos mér ték ben ha tá roz ta
meg, amely az Art. 165.  § (2) be kez dé se sze rint min den
nap tá ri nap után a fel szá mí tás idõ pont já ban ér vé nyes jegy -
ban ki alap ka mat két sze re sé nek 365-öd ré sze. A Ptk. – je -
len ügy ben irány adó idõ szak ban is azo nos szö ve gû –
301.  § (1) be kez dé se ugyan ak kor a ké se del mi ka mat mér -
té két a ké se de lem mel érin tett nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ
utol só na pon ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat tal meg egye zõ 
mér ték ben ha tá roz ta meg.

[A Ptk. 301/A.  § (2) be kez dé se sze rint a gaz dál ko dó
szer ve ze tek kö zött a ké se del mi ka mat a jegy ban ki alap ka -
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mat hét szá za lék kal nö velt össze ge. A tár sa da lom biz to sí -
tás köz pon ti hi va ta li szer vei fel adat- és ha tás kö ré nek, va -
la mint mû kö dé sé nek át me ne ti sza bá lya i ról  szóló 75/1999.
(V. 21.) Korm. ren de let 1.  §-a ér tel mé ben az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár a Kor mány irá nyí tá sa alatt
álló köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv, a Ptk. 685.  § c) pont já -
ra fi gye lem mel azon ban a reg ressz-igény kap csán nem al -
kal maz ha tók a gaz dál ko dók ra vo nat ko zó ren del ke zé sek,
mert az igény nem e szerv gaz dál ko dó te vé keny sé gé vel,
ha nem az alap te vé keny sé gé vel össze füg gés ben ke let ke -
zett.]

Az Al kot mány bí ró ság a 9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro za -
tá ban a meg kü lön böz te tés ti lal mát úgy ér tel mez te, hogy a
jog nak min den kit egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként kell ke -
zel nie. (ABH 1990, 46, 48.) A min den ko ri sza bá lyo zás tár -
gyi és ala nyi össze füg gé sé ben kell meg vizs gál ni, hogy a
hát rá nyos meg kü lön böz te tés az al kot má nyos ha tá rok kö -
zött ma radt-e. Az egyen lõ ség nek az adott tény ál lás lé nye -
ges ele mé re néz ve kell fenn áll nia. A meg kü lön böz te tés ti -
lal má ba üt kö zik, ha adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón be lül
el té rõ sza bá lyo zás vo nat ko zik va la me lyik cso port ra.
[21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77, 78.] Az 
Al kot mány 70/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben ki mon dott
meg kü lön böz te té si ti la lom nem csak az alap ve tõ jo gok te -
kin te té ben áll fenn, ha nem egyéb jo gok ra vo nat ko zó an is.
[61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 281.]
Ha nem alap ve tõ jog ról van szó, ak kor az Al kot mány bí ró -
ság olyan eset ben te kin ti alkot mány elle nesnek a meg kü -
lön böz te tést, amely ben a meg kü lön böz te tés nek nincs
éssze rû in do ka, ön ké nyes. [30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1997, 130, 139, 140.]

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes ál lás pont ja sze rint
az a sze mé lyi kör, amely ben a diszk ri mi ná ció eset le ges
alkot mány elle nes vol ta ér tel mez he tõ, csak ho mo gén
 csoport le het, így a diszk ri mi ná ció csak az azo nos hely zet -
ben lé võk ál tal al ko tott kö rön be lül, e cso port tag jai egy -
más hoz vi szo nyí tott hely ze té re vo nat ko zó jogi sza bá lyo -
zás te kin te té ben vizs gál ha tó. „Nem je lent til tott diszk ri mi -
ná ci ót a kü lön bö zõ stá tu sú cso por tok [...] jog ál lá sá nak el -
té rõ sza bá lyo zá sa, mi vel ez az el té rés a kü lön bö zõ stá tus
kö vet kez mé nye.” [1181/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH
1991, 551, 552–553.; 269/B/1998. AB határozat, ABH
2000, 747, 749–750.; 719/B/1998. AB határozat, ABH
2000, 769, 775.]

2.2. Az Al kot mány bí ró ság ezért azt vizs gál ta, hogy az
egész ség biz to sí tá si pénz tár vissza té rí té si (reg ressz) igé nye 
kap csán a fog lal koz ta tók kár fe le lõs sé ge össze ha son lít ha -
tó-e a Ptk. kár fe le lõs sé gi sza bá lya alá vont jogalanyo -
kéval.

Mi vel az Ebtv. 68.  § (2) be kez dé se a vissza té rí té sért
való fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra a Ptk. szer zõ dé sen kí vül
oko zott ká ro kért fenn ál ló fe le lõs sé gi sza bá lya i nak meg fe -
le lõ al kal ma zá sát írja elõ, az Al kot mány bí ró ság úgy fog -
lalt ál lást, hogy a kár té rí tés után járó ké se del mi ka mat
szem pont já ból a fog lal koz ta tók azok kal a jog ala nyok kal
ké pez nek ho mo gén cso por tot, aki ket pol gá ri jogi kár té rí té -

si fe le lõs ség ter hel, fi ze té si kö te le zett sé gük pe dig pol gá ri
jogi kö te le zett ség, el len tét ben az Art. ha tá lya alá tar to zó
sze mé lyek kel. Utób bi ak adó jog vi szony ala nyai, amely
– ahogy azt az Al kot mány bí ró ság már a 16/1996. (V. 3.)
AB határozatában kifejtette – sajátos pénzügyi jogi
tartalmú közjogi jogviszony. [ABH 1996, 61, 66.]

2.3. A jog al ko tó a kár oko zók ho mo gén cso port já ból
csu pán a hi te le zõ sze mé lyé re te kin tet tel emel te ki az
egész ség biz to sí tá si pénz tár adó sa it, így az Ebtv. ki fo gás olt 
ren del ke zé sé vel érin tett fog lal koz ta tók ál tal fi ze ten dõ ké -
se del mi ka mat el té rõ sza bá lyo zá sá nak nincs ésszerû
indoka, tehát a megkülönböztetés önkényes.

Ezért az Al kot mány bí ró ság az Ebtv. 68/A.  § (2) be kez -
dé se alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta, an nak meg -
sem mi sí tés ére azon ban nem ke rül he tett sor, mert a sé rel -
me zett jog sza bá lyi ren del ke zés hatályát vesztette.

Az Abtv. 43.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az alkot mány -
elle nes jog sza bályt az Al kot mány bí ró ság er rõl  szóló ha tá -
ro za tá nak a hi va ta los köz löny ben való köz zé té te le nap já -
tól nem le het al kal maz ni, a 43.  § (4) be kez dé se sze rint
azon ban az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott jog sza bály
konk rét ügy ben tör té nõ al kal maz ha tó sá gá ról a 43.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tól el té rõ en ren del kez het,
ha ezt a jog biz ton ság vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö -
nö sen fon tos ér de ke in do kol ja. A bí rói kez de mé nye zés re
olyan fo lya mat ban lévõ el já rás ban ke rült sor, amely ben a
fel pe res – ma rasz ta lá sa ese tén – a jegy ban ki alap ka mat
két sze re sé nek meg fe le lõ össze gû ké se del mi ka ma tot kö te -
les fi zet ni. Ezért az Al kot mány bí ró ság – te kin tet tel a jog -
biz ton ság kö ve tel mé nyé re, va la mint az in dít vá nyo zó kü lö -
nö sen fon tos, mél tá nyol ha tó ér de ké re – az al kal ma zá si ti -
la lom te kin te té ben helyt adott a bí rói kez de mé nye zés nek,
és az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se alap ján ren del ke zett, hogy
a tá ma dott ren del ke zés alkot mány elle nesnek ítélt elõ írása
a Mis kol ci Mun ka ügyi Bí ró ság elõtt fo lya mat ban levõ per -
ben nem al kal maz ha tó.

Mint hogy az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben az Al kot -
mány 70/A.  § (1) be kez dé se alap ján a tá ma dott ren del ke -
zés alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta, – ál lan dó gya -
kor la tát kö vet ve – a to váb bi okok alap ján fenn ál ló alkot -
mány elle nesség vizs gá la tát mel lõz te. [Pél dá ul 61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
(V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 56/2001.
(XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 478, 482.]

IV.

1. Az Al kot mány bí ró ság a Vhr. 49.  § (1) és (2) be kez -
dé sé vel kap cso la to san elõ ször azt az in dít vá nyi részt vizs -
gál ta, amely a ren del ke zé sek meg sem mi sí té sét arra hi vat -
ko zás sal kér te, hogy a ka mat mér té két és a ka mat fi ze tés
ese dé kes sé gét ma ga sabb szin tû jog sza bály ban kel lett vol -
na sza bá lyoz ni, így a sza bá lyo zás nak ezen módja sérti az
Alkotmány 8.  § (2) bekezdését.
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Az Al kot mány bí ró ság a sza bá lyo zá si szint kér dé sé vel
több ha tá ro za tá ban foglalkozott.

A 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te: „Va -
la mely alap jog tar tal má nak meg ha tá ro zá sa és lé nye ges ga -
ran ci á i nak meg ál la pí tá sa csa kis tör vény ben tör tén het, tör -
vény kell to váb bá az alap jog köz vet len és je len tõs kor lá to -
zá sá hoz is. Köz ve tett és tá vo li össze füg gés ese té ben azon -
ban ele gen dõ a ren de le ti szint is. Ha nem így len ne, min -
dent tör vény ben kel le ne sza bá lyoz ni.” (ABH 1991, 297,
300.) Az Al kot mány bí ró ság a 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro -
za tá ban – hi vat koz va a 64/1991. (XII. 17.) AB határo -
zatra – az alap ve tõ jo gok kor lá to zá sá val kap cso lat ban utalt 
arra, hogy az alap jog nem min den vo nat ko zá sá ban tör -
vényhozási tárgy. (ABH 1993, 48, 60.)

A ka mat ese dé kes sé gé nek meg ha tá ro zá sa azon ban nem
áll össze füg gés ben alap ve tõ kö te les sé gek kel, ezért – tar -
tal mát te kint ve – nem igé nyel tör vényi szabályozást.

A ki fej tet tek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a Vhr. ki fo gás olt ren del ke zé se nem sér ti az Al -
kot mány 8.  § (2) be kez dé sét, ezért az an nak meg sem mi sí -
té sé re irá nyu ló indítványt elutasította.

2. A Vhr. a ka mat ese dé kes sé gét az el lá tás fo lyó sí tá sá -
nak nap já ban, il le tõ leg az el lá tás át uta lá sát kö ve tõ har ma -
dik nap já ban ha tá roz za meg. E ren del ke zés a Ptk. 360.  §
(1) be kez dé sé vel áll össz hang ban, amely ki mond ja, hogy a 
kár té rí tés a ká ro so dás be kö vet kez te kor nyom ban ese dé -
kes. A Ptk. 360.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben a ká rért fe le lõs 
sze mély hely ze té re a ké se del mes kö te le zett re irány adó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni, a 301.  § (1) be kez dé se sze rint 
a ké se del mi ka mat – vét kes ség re te kin tet nél kül – jár.

Ezért az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Vhr.
nem tar tal maz a pol gá ri jogi jog vi szo nyok ala nya i tól el té -

rõ sza bá lyo zást, így nem sér ti az Al kot mány 70/A.  §
(1) be kez dé sét. De nem le het le ve zet ni az Al kot mány nak a 
tu laj do ni for mák egyen jo gú sá gá ra és a ver seny sza bad sá -
gá ra vo nat ko zó 9.  § (1) be kez dé sé bõl, il le tõ leg a tu laj don
al kot má nyos vé del mét meg fo gal ma zó 13.  § (1) be kez dé -
sé bõl sem azt, hogy a ké se del mi ka mat ese dé kes sé ge mely
idõ pont hoz kap cso lód jon. Ezért az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás olt sza bály és az Al kot mány
fen ti ren del ke zé sei egy más sal al kot mány jo gi lag ér té kel -
he tõ össze füg gést nem tar tal maz nak.

A fen ti ek re te kin tet tel e vo nat ko zás ban is el uta sí tot ta az
indítványt.

A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te le
az Abtv. 41.  §-án alapul.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Er dei Ár pád s. k., Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 281/B/2005.
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2006. augusztus hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 2006. évi 110. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
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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