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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
196/2006. (IX. 27.) Korm.

rendelete
a központosított közbeszerzési rendszerrõl,

valamint a központi beszerzõ szervezet
feladat- és hatáskörérõl szóló

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
(a továb biakban: Kbt.) 404. §-a (1) be kezdésének c) és
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a
köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la mint a köz-
pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. ren deletet (a továbbiakban: Kr.)
a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1. §

A Kr. 3. §-ának g) és h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren-
del ke zé sek lép nek, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ i) pont tal
egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„g) köz pon to sí tott köz be szer zé si por tál és adat bá zis: a

köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer ré szét ké pe zõ, a
köz pon ti be szer zõ szer ve zet ál tal a köz pon ti be szer zé si
rend szer mû köd te té se ér de ké ben ke zelt ada to kat tar tal ma-
zó adat bá zis és az azt meg je le ní tõ we bes al kal ma zá sok,
ame lyek el éré si út vo na la és címe: http://www.ma gya ror -
szag.hu; http://www.koz be szer zes.gov.hu;

h) szál lí tó: a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer ke-
re tén be lül le foly ta tott el já rás ered mé nye kép pen egye di
szer zõ dést, ke ret szer zõ dést vagy ke ret meg ál la po dást kötõ
aján lat te võ;

i) elekt ro ni kus köz pon to sí tott köz be szer zé si szol gál ta -
tás: a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer ré sze,
amely az elekt ro ni kus köz be szer zé se ket le bo nyo lí tó, el-
sõd le ge sen a köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rá sok ban az
elekt ro ni kus úton meg va ló sít ha tó el já rá si cse lek mé nye ket
tá mo ga tó, a köz be szer zé si el já rá sok ban részt vevõ szer ve -
ze tek és sze mé lyek elekt ro ni kus úton tör té nõ kap cso lat tar-
tá sát biz to sí tó in for ma ti kai szol gál ta tás.”

2. §

A Kr. 4–6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép-
nek:

„4.  § (1) A köz pon ti be szer zõ szer ve zet ál tal ke zelt köz-
pon to sí tott köz be szer zé si rend szer be tör té nõ be je lent ke -

zést bár mely, a Kbt. ha tálya alá tar tozó, az 1. § (3) be kez-
dé se sze rin ti szer ve zet kez de mé nyez he ti a köz pon ti be-
szer zõ szer ve zet nél.

(2) A be je lent ke zést – a 16.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott mó don – le het meg ten ni. A be je lent ke zés vissza-
iga zo lá sá nak hi á nyá ban a be je lent ke zés a 9. na pon el fo ga -
dott nak te kin ten dõ.

5.  § (1) A köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer szol-
gál ta tá sa i hoz tör té nõ csat la ko zás a be je lent ke zés köz pon ti
be szer zõ szer ve zet ál tal tör tént vissza iga zo lá sát köve tõen
elekt ro ni ku san le het sé ges.

(2) A be je lent ke zés vissza iga zo lá sát köve tõen az ön-
ként csat la ko zott szer ve zet – a köz pon ti be szer zõ szer ve -
zet ál tal jó vá ha gyott – igény be je len té se alap ján jo go sult a
köz pon ti be szer zõ szer ve zet ál tal kö tött ke ret szer zõ dé sek
ter hé re tör té nõ meg ren de lés re, va la mint a köz pon ti be szer -
zõ szer ve zet ál tal meg kö tött ke ret meg ál la po dá sok alap ján
a 28.  § sze rin ti el já rá sok le foly ta tá sá ra.

(3) Az ön ként csat la ko zott szer ve ze tek igény be je len té -
sé nek jó vá ha gyá sa so rán a köz pon ti be szer zõ szer ve zet
kö te les fi gye lem mel len ni arra, hogy a köz pon to sí tott köz-
be szer zés re kö te le zett in téz mé nyek fo lya ma tos el lá tott sá -
ga a ke ret meg ál la po dá sok és ke ret szer zõ dé sek alap ján biz-
to sí tott le gyen. En nek ér de ké ben kö te les el uta sí ta ni a be-
szer zé si igényt ab ban az eset ben, ha az igény be je len tés sel
érin tett ke ret meg ál la po dás ban vagy ke ret szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott mennyi ség nyolc van szá za lé ka tel je sült, to-
váb bá el uta sít hat ja, ha a be je len tett igény jó vá ha gyá sa ve-
szé lyez tet né az 1.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti szer ve ze -
tek igé nye i nek ki elé gí té sét. A köz pon ti be szer zõ szer ve zet 
a be je len tett igény el uta sí tá sát in do kol ni kö te les.

(4) Az ön ként csat la ko zott szer ve ze tet meg il le tik mind-
azon jo go sult sá gok és ter he lik mind azon kö te le zett sé-
gek – ki vé ve a 17.  §-ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé-
gek – melyeket e ren delet ha tároz meg az 1. § (1) és (2) be -
kez dé se sze rin ti szer ve ze tek ré szé re.

6.  § A köz pon ti be szer zõ szer ve zet az ön kén tes csat la -
ko zá sok kal kap cso la tos kö te le zett sé gek meg fe le lõ tel je sí -
té se ér de ké ben a köz pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon tá-
jé koz ta tó rend szert mû köd tet.”

3. §

(1) A Kr. 7. §-a (1) be kezdésének a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az 1. § (1) és (2) be kezdése sze rinti szer vezet a ki emelt
ter mé kek köz be szer zé sét a Kbt. sza bá lya i val össz hang ban
sa ját ha tás kör ben is meg va ló sít hat ja, ha]

„a) a mû kö dés hez, fenn tar tás hoz szük sé ges ki emelt
ter mék be szer zés meg va ló sí tá sa elõ re nem lát ha tó ok ból
rend kí vül sür gõs sé vá lik és a ha tá lyos ke ret szer zõ dés vagy
ke ret meg ál la po dás alap ján a köz be szer zés ha tár idõ re nem
len ne meg va ló sít ha tó;”

(2) A Kr. 7. §-ának (3) és (4) be kezdése he lyébe a kö vet-
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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„(3) Az (1) bekezdés b) és d) pont ja i ban sza bá lyo zott sa-
ját ha tás kör ben tör té nõ be szer zés fel té te le, hogy az in téz -
mény be szer zé si igé nyét elõ ze tesen, a 17.  §-ban fog lalt
adat szol gál ta tást tel je sít ve a köz pon to sí tott köz be szer zé si
por tá lon elekt ro ni kus úton be je len tet te.

(4) Az in téz mény kö te les a sa ját ha tás kör ben meg va ló -
sí tott be szer zés ered mé nye ként meg kö tött szer zõ dés alap-
ada ta it (szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé sét, a szer zõ dés tár gyát,
mennyi sé gét, az el len szol gál ta tás mér té két, a tel je sí tés ha-
tár ide jét, a szer zõ dés tár gyá ra vo nat ko zó mû sza ki, mi nõ -
sé gi fel té te le ket és a szer zõ dés kö tés ide jét, a szer zõ dés
idõ tar ta mát), hi vat koz va az elõ ze tes be szer zé si igény re és
a sa ját ha tás kö rû be szer zést meg ala po zó kö rül mé nyek re,
va la mint a szer zõ dés tel je sí té sé nek do ku men tu ma it a köz-
pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon elekt ro ni kus úton fel-
töl te ni.”

4. §

A Kr. 8. §-a a kö vetkezõ (3) és (4) be kezdéssel egé szül ki:
„(3) Az in téz mény a sa ját ha tás kör ben meg va ló sí ta ni kí-

vánt köz be szer zés be csült ér té ké nek ki szá mí tá sa so rán
mind azon be szer zé sek ér té két kö te les egy be szá mí ta ni,
füg get le nül at tól, hogy azo kat a köz pon to sí tott köz be szer-
zé si rend szer ke re té ben vagy sa ját ha tás kör ben sze rez te
be, ame lyek vo nat ko zá sá ban fenn áll nak a Kbt. 40.  §-ában
meg ha tá ro zott fel té te lek.

(4) A 7. § (1) bekezdésének b) pont já ban sza bá lyo zott
sa ját ha tás kör ben tör té nõ be szer zés so rán kö tött szer zõ -
dés ben az in téz mény szer zõ dé ses kö te le zett sé get ki zá ró -
lag a köz pon ti be szer zõ szer ve zet ál tal a ki emelt ter mék
vo nat ko zá sá ban meg kö ten dõ ke ret szer zõ dés vagy ke ret -
meg ál la po dás hatályba lépésének idõ pont já ig vál lal hat. Az
in téz mény nek a szer zõ dés idõ be li ha tá lyát erre te kin tet tel
kell meg ál la pí ta nia.”

5. §

A Kr. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A köz pon ti be szer zõ szer ve zet a (2) be kez dés sze-
rin ti te vé keny sé ge kö ré ben kü lö nö sen az aláb bi fel ada to-
kat lát ja el:

a) a min den kor ha tá lyos ál la mi nor ma tí vák nak meg fe -
le lõ rend szer ben az in téz mé nyek ál tal elekt ro ni ku san, a
köz pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon ke resz tül szol gál ta-
tott ada tok alap ján össze sí ti és adat bá zis ba rend sze re zi az
igény be je len té se ket;

b) az igény be je len té sek re vo nat ko zó adat bá zist az ál la -
mi nor ma tí va-rend szer vál to zá sa i val össz hang ban fo lya-
ma to san fris sí ti, en nek figyelembevéte lével meg ter ve zi és
elõ ké szí ti a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer ke re tén
be lül meg va ló sí tan dó köz be szer zé se ket és a le foly ta tan dó
köz be szer zé si el já rá so kat;

c) elõ ké szí ti, kar ban tart ja, ko or di nál ja és a köz pon to sí -
tott köz be szer zé si por tá lon köz zé te szi a köz pon to sí tott
köz be szer zé si rend szer ha tá lya alá tar to zó ki emelt ter mé-
kek re vo nat ko zó ál la mi nor ma tí vá kat;

d) a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer ke re tén be-
lül le foly ta tott köz be szer zé si el já rá sok so rán ér vé nye sí ti
az ál la mi nor ma tí vá kat;

e) le foly tat ja a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer
ha tá lya alá tar to zó ki emelt ter mé kek re irá nyu ló köz be szer -
zé si el já rá so kat;

f) ke ze li és fris sí ti a köz pon to sí tott köz be szer zé si adat-
bá zis ból tör té nõ le kér de zé se ket;

g) mû köd te ti a köz pon to sí tott köz be szer zé si por tált,
azon köz zé te szi a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer
hasz ná la ta so rán tel je sí ten dõ adat szol gál ta tás adat lap ja it
és min tá it;

h) a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szert érin tõ, az
adat szol gál ta tá si és egyéb kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez
szük sé ges ada to kat a köz pon to sí tott köz be szer zé si por tá -
lon fo lya ma to san köz zé te szi;

i) együtt mû kö dik a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend-
szer ke re té ben fel ada tot el lá tó egyéb szer ve ze tek kel, va la -
mint a kö te le zett ség vál la lá so kat nyil ván tar tó ál lam ház tar -
tá si szer vek kel;

j) az in téz mé nyi adat szol gál ta tás alap ján fi gye lem mel
kí sé ri a meg ren de lé sek tel je sí té sét;

k) szer ve zi a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rel
kap cso la tos ok ta tá si fel ada to kat;

l) a köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rá sok vo nat ko zá -
sá ban el lát ja az elekt ro ni kus köz pon to sí tott köz be szer zé si
szol gál ta tás üze mel te té sé vel, fenn tar tá sá val, igény be vé te -
lé nek biz to sí tá sá val össze füg gõ fel ada to kat;

m) a köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rá sok ered mé-
nye ként lét re jött ke ret szer zõ dé sek és ke ret meg ál la po dá -
sok ha tályos szö vegét – összhangban a Kbt. 73. §-ában
fog lal tak kal – köz zé te szi a köz pon to sí tott köz be szer zé si
por tá lon;

n) el lát ja mind azon egyéb fel ada tot, me lyet jog sza bály
a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer mû köd te té sé vel
kap cso lat ban a ha tás kö ré be utal.”

6. §

A Kr. 16–18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„16. § (1) Az 1. § (1) és (2) be kezdése sze rinti szer veze-
tek a köz pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon elekt ro ni ku-
san – a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer ré szét
ké pe zõ ügy fél kap un ke resz tül – kö te le sek a köz pon to sí tott 
köz be szer zé si rend szer be be je lent kez ni. A köz pon ti be-
szer zõ szer ve zet a be je lent ke zést 8 na pon be lül vissza iga -
zol ja.

(2) Az in téz mé nyek a köz pon to sí tott köz be szer zé si por-
tá lon elekt ro ni ku san nyil ván tar tott in téz mé nyi és fel hasz -
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ná lói ada ta ik ban be kö vet ke zett vál to zá so kat öt mun ka na -
pon be lül kö te le sek az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó-
don mó do sí ta ni.

(3) Az in téz mé nyek (2) be kez dés sze rin ti ada ta i kat vál-
to zás hi á nyá ban is kö te le sek éven te fe lül vizs gál ni, és ezt a
köz pon ti be szer zõ szer ve zet ré szé re az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mó don a tárgy év ja nu ár 31. nap já ig be je -
len te ni.

17. § (1) Az 1. § (1) és (2) be kezdése sze rinti szer veze-
tek a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer ha tá lya alá tar-
to zó ki emelt ter mé kek köz be szer zé sé re vo nat ko zó be szer -
zé si igé nye i ket – amennyi ben a köz pon ti be szer zõ szer ve -
zet más ha tár idõt nem ál la pít meg – há rom ha von ta elõ re,
rend kí vü li sür gõs ség ese tén ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb
a be szer zés meg kez dé sét meg elõ zõ en kö te le sek be je len te -
ni a köz pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon. A be szer zé si
igé nyek ben fel tün te tett ter ve zett be szer zé sek vá sár lá si kö-
te le zett sé get nem ke let kez tet nek.

(2) Az 1. § (1) és (2) be kezdése sze rinti szer vezetek a
be szer zé si igény re vo nat ko zó ada tok köz lé se mel lett kö te -
le sek a Kbt. sze rin ti éves össze sí tett köz be szer zé si ter vet a
tárgy év má jus 15. nap já ig a köz pon ti be szer zõ szer ve zet
köz pon to sí tott köz be szer zé si por tál ján elekt ro ni ku san
rög zí te ni.

(3) Az 1. § (1) és (2) be kezdése sze rinti szer vezetek az
éves össze sí tett köz be szer zé si ter vet a ki emelt ter mé kek
köz be szer zé sé nek vo nat ko zá sá ban a köz pon ti be szer zõ
szer ve zet ál tal köz zé tett for má ban, össz hang ban a köz pon -
to sí tott köz be szer zé si por tá lon köz zé tett hi e rar chi kus be-
szer zés osz tá lyo zá si rend szer rel kö te le sek el ké szí te ni. A
köz be szer zé si terv ben be kö vet ke zett vál to zás ról az in téz -
mény öt mun ka na pon be lül kö te les a köz pon ti be szer zõ
szer ve ze tet elekt ro ni ku san tá jé koz tat ni, a köz pon ti be szer -
zõ szer ve zet ál tal a köz pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon
köz zé tett for má ban.

18.  § Az in téz mény kö te les a meg ren de lé sek tel je sí té sé -
rõl, va la mint an nak pon tos ada ta i ról és mi nõ sí té sé rõl a
köz pon ti be szer zõ szer ve ze tet a köz pon to sí tott köz be szer-
zé si por tá lon ke resz tül tá jé koz tat ni.”

7. §

A Kr. 19. §-ának (1) és (2) be kezdése he lyébe a kö vet-
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az aján lat te võk, ille tõ leg a szál lí tók a köz pon to sí -
tott köz be szer zé si por tá lon elekt ro ni ku san kö te le sek a
köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer be be je lent kez ni. A
köz pon ti be szer zõ szer ve zet a be je lent ke zést elekt ro ni ku -
san vissza iga zol ja.

(2) Az aján lat te võk, ille tõ leg a szál lí tók a köz pon to sí tott 
köz be szer zé si por tá lon nyil ván tar tott ada ta ik ban be kö vet -
ke zett vál to zá so kat öt mun ka na pon be lül kö te le sek a köz-
pon ti be szer zõ szer ve zet ré szé re az (1) be kez dés ben meg-
ha tá ro zott mó don be je len te ni.”

8. §

A Kr. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki emelt ter mé kek kö ré re, va la mint azok nak a
köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer ke re té ben tör té nõ
köz be szer zés el ren de lé sé re az érin tett ága zat sze rint ille té -
kes mi nisz ter te het ja vas la tot a köz pon ti be szer zõ szer ve -
zet fel ügye le tét el lá tó mi nisz ter ré szé re.”

9. §

(1) A Kr. 22. §-ának (1) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki emelt ter mé kek köz be szer zé sé re vo nat ko zó ál-
la mi nor ma tí vák tar tal má nak ki ala kí tá sa so rán ér vé nye sí -
ten dõ kö te le zõ ele me ket és szem pon to kat – az ál la mi nor-
ma tí vák el ké szí té sé nek, ki ala kí tá sá nak és kar ban tar tá sá -
nak mód szer ta nát – a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel ügye -
le tét el lá tó mi nisz ter tá jé koz ta tó ban ál la pít ja meg és te szi
köz zé a köz pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon.”

(2) A Kr. 22. §-ának (4) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ki emelt ter mék be szer zé sek re, va la mint a fe je ze ti
ki emelt ter mék be szer zé sek re vo nat ko zó ál la mi nor ma tí vá -
kat a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel ügye le tét el lá tó mi-
nisz ter tá jé koz ta tó ban ál la pít ja meg és te szi köz zé a köz-
pon to sí tott köz be szer zé si por tá lon.”

10. §

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

„(1) A köz pon ti be szer zõ szer ve zet a köz pon to sí tott
köz be szer zé si rend szer mû köd te té se kö ré ben a köz pon to -
sí tott köz be szer zé si rend szer ele me it adat bá zis ba fog lal ja,
és azt fo lya ma to san kar ban tart ja, kü lö nö sen az aláb bi a kat:

a) az in téz mé nyek ada ta it (3. szá mú mel lék let);
b) a szál lí tók ada ta it (4. szá mú mel lék let);
c) a ke ret szer zõ dé sek, ke ret meg ál la po dá sok és az

egye di szer zõ dé sek ada ta it;
d) a szál lí tók idõ sza ki adat köz lé sé bõl ke let ke zõ ada to -

kat;
e) a szál lí tók ese ti adat köz lé sé bõl ke let ke zõ ada to kat;
f) egyéb, a köz pon ti be szer zé si rend szer ré szét ké pe zõ

ada to kat.”

11. §

(1) A Kr. 24. §-ának (1) és (2) be kezdése he lyébe a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rás ered mé nye -
kép pen ke ret szer zõ dés vagy ke ret meg ál la po dás és a ke ret -
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szer zõ dés vagy ke ret meg ál la po dás alap ján egye di szer zõ -
dés jön lét re.

(2) A ke ret szer zõ dést a köz pon ti be szer zõ szer ve zet köti
az össze sí tett in téz mé nyi igé nyek alap ján le bo nyo lí tott
nyílt, meg hí vá sos, amennyi ben a tár gya lá sos el já rás al kal -
ma zá sá nak a Kbt. 124.  §-a, il let ve 125.  §-a sze rin ti fel té te -
lei fenn áll nak, tár gya lá sos, va la mint a ke ret meg ál la po dá -
sos el já rás má so dik ré szé ben le bo nyo lí tott köz be szer zé si
el já rás ered mé nye kép pen, to váb bá a Kbt. 123/A.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá -
sa ese tén ver seny pár be széd ered mé nye ként

a) a köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rás ered mé nye -
kép pen ke ret szer zõ dés leg fel jebb 4 évre köt he tõ;

b) a ke ret szer zõ dés nek leg alább a kö vet ke zõ ket kell
tar tal maz nia:

ba) a szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé sét,
bb) a ke ret szer zõ dés elõz mé nye i nek (le foly ta tott köz-

be szer zé si el já rás), a köz be szer zés tár gyá nak, to váb bá
mennyi sé gé nek a Kbt. 50.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
meg ha tá ro zá sát,

bc) a ke ret szer zõ dés tár gyá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi kö-
ve tel mé nye ket,

bd) a szer zõ dés ha tá lyát,
be) az el len szol gál ta tás mér té két, va la mint a köz pon to -

sí tott köz be szer zé si díj mér té két (szá mí tá sá nak és meg fi -
ze té sé nek mód ját),

bf) arra vo nat ko zó ki kö tést, hogy a ke ret szer zõ dés
alap ján az in téz mény egy ol da lú jog nyi lat ko zat tal (a továb-
biak ban: meg ren de lés sel) jo go sult a köz be szer zést meg va -
ló sí ta ni,

bg) a meg ren de lé sek kez de mé nye zé sé vel, ezek vissza-
iga zo lá sá val, va la mint a tel je sí té sek kel kap cso la tos ha tár -
idõt és a tel je sí té sek re vo nat ko zó (szál lí tá si és pénz ügyi)
rész le tes fel té te le ket,

bh) a szer zõ dés sze gé sért való fe le lõs ség sza bá lya it,
bi) az in téz mé nyek nek és a szál lí tók nak a ke ret szer zõ -

dés sel és an nak tel je sí té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tá si 
kö te le zett sé gé re vo nat ko zó, va la mint az en nek vég re haj tá -
si mód ját sza bá lyo zó ren del ke zé se ket,

bj) an nak rög zí té sét, hogy az in téz mény elõ le get nem
ad hat.”

(2) A Kr. 24. §-ának (4) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ke ret meg ál la po dás nak leg alább a kö vet ke zõ ket
kell tar tal maz nia:

a) a szer zõ dõ fe lek meg ne ve zé sét;
b) a ke ret meg ál la po dás elõz mé nye i nek, a köz be szer zés 

tár gyá nak, to váb bá mennyi sé gé nek a Kbt. 50.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti meg ha tá ro zá sát;

c) a ke ret meg ál la po dás tár gyá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi
kö ve tel mé nye ket;

d) a ke ret meg ál la po dás ha tá lyát;
e) az el len szol gál ta tás és a köz pon to sí tott köz be szer zé -

si díj mér té két, szá mí tá sá nak és meg fi ze té sé nek mód ját;
f) a szer zõ dés sze gé sért való fe le lõs ség sza bá lya it;

g) a Kbt. 136/B. §-a (3) be kezdésének b) pont ja sze rin ti 
eset ben a ke ret meg ál la po dá sos el já rás má so dik ré szé -
nek – a Kbt. 136/D. § (3) bekezdése alap ján meghatáro-
zott – bí rá la ti szem pont ja it;

h) az in téz mé nyek nek és a szál lí tók nak a ke ret meg ál la -
po dás sal és an nak tel je sí té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé gé re vo nat ko zó, va la mint az en nek vég re -
haj tá si mód ját sza bá lyo zó ren del ke zé se ket;

i) an nak rög zí té sét, hogy az in téz mény elõ le get nem
ad hat.”

12. §

A Kr. 25. §-a a kö vetkezõ (2)–(4) bekezdéssel egé szül ki:
„(2) A központi be szerzõ szervezet a 11. § (3) bekezdés

l) pont ja alap ján biz to sít ja az elekt ro ni kus köz pon to sí tott
köz be szer zé si szol gál ta tást.

(3) A köz pon to sí tott köz be szer zé si el já rá sok kal kap cso -
la to san a köz pon ti be szer zõ szer ve zet ki zá ró la gos jog gal
lát ja el az elekt ro ni kus köz be szer zés sel össze füg gõ aláb bi
fel ada to kat:

a) ki ala kít ja és mû köd te ti a köz pon to sí tott köz be szer-
zés elekt ro ni kus köz be szer zé se ket szol gá ló in for ma ti kai
szol gál ta tá sát;

b) el lát ja az elekt ro ni kus köz pon to sí tott köz be szer zé si
szol gál ta tást igény be ve võ szer ve ze tek kép vi se lõ i nek az
Ügy fél kap un tör tént re giszt rá ci ó ját kö ve tõ nyil ván tar tá sá-
val, va la mint a ren de let ha tá lya alá tar to zó áruk, szol gál ta -
tá sok a rend szer be tör té nõ fel vé te lé vel és nyil ván tar tá sá -
val kap cso la tos fel ada to kat;

c) mû köd te ti a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott az
elekt ro ni kus ár lej tés és a di na mi kus be szer zé si rend szer le-
bo nyo lí tá sá ra al kal mas in for ma ti kai al kal ma zá so kat;

d) az elekt ro ni kus köz pon to sí tott köz be szer zé si szol-
gál ta tás igény be ve võ i rõl nyil ván tar tást ve zet, és azt fo lya -
ma to san kar ban tart ja;

e) az ál la mi nor ma tí vák, va la mint a kü lön jog sza bály-
ban meg ha tá ro zott nó menk la tú ra figye lembe véte lével a
köz pon to sí tott köz be szer zés elekt ro ni kus köz be szer zé si
rend sze ré ben re giszt rált áruk ról és szol gál ta tá sok ról a ke-
ret meg ál la po dá sok sze rin ti ter mé ke ket is ma gá ban fog la ló 
ka ta ló gust tesz köz zé;

f) ügy fél szol gá la tot biz to sít az elekt ro ni kus köz pon to -
sí tott köz be szer zé si szol gál ta tást igény be ve võk ré szé re;

g) fo lya ma to san rög zí ti és nap lóz za az elekt ro ni kus
köz be szer zé si rend sze ren ke resz tül le bo nyo lí tott kom mu-
ni ká ci ót, vita ese tén a rög zí tett ada to kat a kap cso lat ban
részt vevõ fe lek ren del ke zé sé re bo csát ja.

(4) A köz pon ti be szer zõ szer ve zet az elekt ro ni kus köz-
be szer zés sel kap cso la tos te vé keny sé gé vel össze füg gés -
ben:

a) nyil ván tar tást ve zet a köz pon ti elekt ro ni kus szol-
gál ta tó rend szer ben le bo nyo lí tott elekt ro ni kus köz-
beszerzésekrõl, ille tõ leg azok ról te ma ti kus adat bá zi so -
kat ké szít;
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b) adat ke ze lé se so rán ér vé nye sí ti az adat vé del mi, adat-
biz ton sá gi és in for ma ti kai biz ton sá gi kö ve tel mé nye ket;

c) el lát ja a köz pon to sí tott köz be szer zés hez kap cso ló dó
nyil ván tar tá si fel ada to kat.”

13. §

A Kr. 26.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„26. § (1) A köz ponti be szerzõ szervezet ál tal a köz pon-

to sí tott köz be szer zé si rend szer ke re tén be lül le foly ta tott
köz be szer zé si el já rás nyílt, meg hí vá sos, tár gya lá sos, ke-
ret meg ál la po dá sos el já rás vagy ver seny pár be széd le het.
Tár gya lá sos el já rás és ver seny pár be széd a Kbt.-ben meg-
ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén al kal maz ha tó.

(2) A köz pon ti be szer zõ szer ve zet ál tal le foly ta tott ver-
seny pár be széd re a Kbt. 5/A. címe, a ke ret meg ál la po dá sos
el já rás ra a Kbt. 7/A. címe sze rin ti sza bá lyo kat, va la mint
e ren de let ben fog lal ta kat a je len fe je zet sze rin ti el té ré sek -
kel kell al kal maz ni.”

14. §

A Kr. 27/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27/C. § A 27/B. § a) pont ja ese tén a köz pon ti be szer zõ

szer ve zet az in téz mé nyek össze sí tett, konk rét igé nye alap-
ján a Kbt. sza bályaival összhangban a Kbt. 136/B. §-ának
(2) vagy (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás sal bo-
nyo lít ja le a ke ret meg ál la po dá sos el já rás má so dik ré szét,
mely nek ered mé nye kép pen ke ret szer zõ dést köt. Az in téz -
mé nyek be szer zé si igé nye i ket a má so dik rész le zá rá sa ként
meg kö tött ke ret szer zõ dés ter hé re ki bo csá tott meg ren de -
lés sel elé gít he tik ki. A ke ret szer zõ dés tar tal mi ele me it a
24.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja tar tal maz za.”

15. §

A Kr. 28.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ke ret meg ál la po dá sos el já rás 27/B.  § b) pont ja
sze rin ti má so dik ré szé ben az in téz mény egye di köz be szer -
zé si el já rá sát a Kbt. 7/A. címe sze rin ti ren del ke zé sek nek
meg fele lõen, a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel
bo nyo lít hat ja le. Ha a köz be szer zést az Eu ró pai Unió költ-
ség ve té sé bõl, il let ve a 27.  §-ban meg ha tá ro zott for rás ból is
tá mo gat ják, az in téz mény kö te les a köz be szer zé si el já rást
meg in dí tó fel hí vás ban meg je löl ni a pro jekt re vagy prog-
ram ra vo nat ko zó ada to kat. A köz pon ti be szer zõ szer ve zet
a ke ret meg ál la po dá sok ha tá lya alatt a ke ret meg ál la po dá -
sos el já rás má so dik ré szé ben in dí tott el já rá sok ered mé nyé -
rõl, il let ve ered mény te len sé gé rõl, az ilyen mó don meg kö -
tött szer zõ dé sek tel je sí té sé rõl, il let ve mó do sí tá sá ról  szóló
tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt az Eu ró pai Unió
 Hivatalos Ki ad vá nyai Hi va ta la, il let ve a Köz be szer zé sek

Tanácsa út ján minden év ja nuár 31-ig és az egyes ke ret-
meg ál la po dá sok ha tá lyá nak le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül
kül di meg.

(2) Az in téz mény az adott köz be szer zé sek meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben, a Kbt. 136/B.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rint le foly ta tott el já rás ban több aján lat te võ vel kö tött
ke ret meg ál la po dás alap ján, jo go sult az elsõ rész ben al kal -
ma zott bí rá la ti szem pont tól el té rõ bí rá la ti szem pon tot,
rész szem pon tot, súly szá mot, pont szá mot, mód szert al kal -
maz ni az írás be li aján lat té te li fel hí vás ban, amennyi ben az
el té rés le he tõ sé gét és az el té rõ bí rá la ti szem pon tot, rész-
szem pon tot, súly szá mot, pont szá mot, mód szert a ke ret -
meg ál la po dá sos el já rás elsõ ré szé ben az el já rást meg in dí tó 
fel hí vás vagy a do ku men tá ció, és en nek alap ján a meg kö -
tött ke ret meg ál la po dás tar tal maz za. Nem kell meg kül de -
nie köz zé té tel re az el já rás ered mé nyé rõl vagy ered mény te -
len sé gé rõl, a szer zõ dé sek tel je sí té sé rõl, il let ve mó do sí tá -
sá ról  szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det ményt az Eu ró pai
Unió Hi va ta los Ki ad vá nyai Hi va ta lá nak, va la mint a Köz-
be szer zé sek Ta ná csá nak.

(3) A Kbt. 136/B. §-ának (2) be kezdése alap ján egy
aján lat te võ vel, il let ve a Kbt. 136/B.  §-ának (3) be kez dés
a) pont ja alap ján több aján lat te võ vel kö tött ke ret meg ál la -
po dás ese tén, amennyi ben szük sé ges írás be li kon zul tá ci ót
köve tõen, a ke ret meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek lé nye ges mó do sí tá sa nél kül, az in téz mé nyek a ke ret -
meg ál la po dás ter hé re ki bo csá tott meg ren de lés sel sze rez -
hetik be a ki emelt ter mékeket. Az in tézmény több aján lat-
te võ vel kö tött ke ret meg ál la po dás ese tén, az ál ta la be szer -
zen dõ ter mé kek, il let ve szol gál ta tá sok konk rét tár gya sze-
rin ti, a ke ret meg ál la po dá sos el já rás elsõ ré szé ben al kal ma-
zott bí rá la ti szem pont és mód szer alap ján rang so rolt, leg-
ked ve zõbb aján la tot te võ nek küld het meg ren de lést. Ha a
meg ren de lést a leg ked ve zõbb aján la tot tevõ 2 mun ka na -
pon be lül nem iga zolja vissza, az in tézmény a soron kö vet-
ke zõ leg ked ve zõbb aján la tot te võ nek küld he ti meg a meg-
ren de lést.”

16. §

A Kr. IV. fe je ze té nek Záró ren del ke zé sek címe a kö vet -
ke zõ al cím mel és a kö vet ke zõ 32.  §-sal egé szül ki:

„Az Európai Unió Jogának való megfelelés

32. § Ez a kor mányrendelet – a Kbt.-vel együtt – az épí -
té si be ru há zás ra, az áru be szer zés re és a szol gál ta tás meg-
ren de lés re irá nyu ló köz be szer zé si el já rá sok össze han go lá -
sáról szóló 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parla-
men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.”

17. §

A Kr. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e kor mány ren de let 
mel lék le te lép.
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Hatálybalépés

18. §

(1) Ez a ren delet – a (2) és (3) be kezdésben fog laltak ki vé-
te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg kez dett köz be szer zé sek re
[Kbt. 35.  § (2) be kez dé se] kell al kal maz ni.

(2) A Kr. e ren delet 4. §-ával megállapított 8. §-ának
(3) be kez dé se és a Kr. e ren de let 6.  §-ával meg ál la pí tott
16. §-a 2007. ja nuár 1-jén lép ha tályba.

(3) A Kr. e ren delet 12. §-ával megállapított 25. §-ának
(3) és (4) be kezdése 2007. jú nius 30-án lép ha tályba.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

19. §

(1) E kor mány ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
hatályát veszti a Kr. 23. §-ának (2) be kezdése, 27/A. §-a,
va la mint a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la -
mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
szóló 10/2005. (I. 19.) Korm. ren delet 8. §-ának a Kr.
27/A.  §-át meg ál la pí tó ré sze.

(2) E kor mány ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
hatályát vesz ti a Kr. 1. §-ának (1) be kezdésében a „tár ca
nél kü li mi nisz te rek hi va ta li szer vei” szö veg rész, a Kr.
2.  §-ából az „és a ke ret szer zõ dés, ke ret meg ál la po dás leg-
hosszabb idõ tar ta mát” szö veg rész, va la mint a Kr.
25.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé ge i ket,” szö veg rész.

Módosuló rendelkezések

20. §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Kr. 1. § (1) be kezdésében a „va lamint a fel ügyele-

tük alá tar to zó költ ség ve té si szer vek” szö veg rész he lyé be
a „va la mint az irá nyí tá suk alá tar to zó költ ség ve té si szer-
vek” szö veg rész lép;

b) a Kr. 1.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „köz be szer zé si
rend szer ben re giszt rált egyéb szer ve ze tek” szö veg rész he-
lyé be a „köz be szer zé si rend szer be be je lent ke zett egyéb
szer ve ze tek” szö veg rész lép;

c) a Kr. 3. §-ának f) pont já ban a „köz pon ti be szer zõ
szer ve zet ál tal” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti be szer zõ
szer ve zet ré szé re” szö veg rész lép;

d) a Kr. 23. §-ának (3) be kezdésében az „egyéb ok ból
kap cso ló dó szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be az „egyéb
ok ból csat la ko zó szer ve ze tek” szö veg rész lép;

e) a Kr. 24.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „ke ret szer zõ dés
vagy szer zõ dés zár ja le” szö veg rész he lyé be a „ke ret szer-
zõ dés vagy egye di szer zõ dés zár ja le” szö veg rész lép;

f) a Kr. 25. §-ának (1) be kezdésében az „egyéb ok ból
kap cso ló dó szer ve ze tek” szö veg rész he lyé be az „egyéb
ok ból csat la ko zó szer ve ze tek” szö veg rész lép;

g) a Kr. 27/B. §-ának b) pont jában a „17. § (1) bekezdés
sze rin ti igényt be je len tõ in téz mény” szö veg rész he lyé be
az „az igényt be je len tõ in téz mény” szö veg rész lép;

h) a Kr. 28. §-ának (4) be kezdésében sze replõ a „24. §
(4) be kez dé sé nek a)–c), f), h) pont ja i ban” szö veg rész he-
lyé be a „24.  §-a (4) be kez dé sé nek a) és b), d) és e) pont ja i -
ban” szö veg rész lép;

i) a Kr. 29. §-ának (2) be kezdésében „az in tézmény kö -
te les meg va ló sí ta ni a ke ret szer zõ dés fel té te le it” szö veg -
rész he lyé be „az in téz mény kö te les ér vé nye sí te ni a ke ret -
szer zõ dés fel té te le it” szö veg rész lép;

j) a Kr. 3. szá mú mel lék le té nek „In téz mé nyi re giszt rá -
ci ós adat lap” címe he lyé be az „In téz mé nyi be je lent ke zé si
adatlap” cím lép;

k) a köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku san gya ko -
rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról és az Elekt ro ni -
kus Köz be szer zé si Rend szer rõl  szóló 167/2004. (V. 25.)
Korm. ren delet 29. §-a (3) be kezdésének a „2006. de cem-
ber 31-én” szö veg ré sze he lyé be a „2007. jú ni us 30-án”
szö veg rész lép.

Az Európai Unió Jogának való megfelelés

21. §

Ez a kor mányrendelet – a Kbt.-vel együtt – az épí tési be -
ru há zás ra, az áru be szer zés re és a szol gál ta tás meg ren de -
lés re irá nyu ló köz be szer zé si el já rá sok össze han go lá sá ról
 szóló 2004. már ci us 31-i 2004/18/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

Melléklet
a 196/2006. (IX. 27.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelethez]

Az országos kiemelt termékek jegyzéke

A termék megnevezése

Kom mu ni ká ci ós esz kö zök és szol gál ta tá sok
– Be széd cé lú kap cso lók, ké szü lé kek és kap cso ló dó

szol gál ta tá sok
– Ak tív há ló za ti ele mek
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– In ter net-szol gál ta tás
– Mo bil táv köz lé si ké szü lé kek és szol gál ta tá sok
– Kom mu ni ká ci ós esz kö zök höz kap cso ló dó szol gál ta-

tá sok

In for má ció tech no ló gi ai rend sze rek és szol gál ta tá sok
– Szoft ver rend sze rek és ele me ik
– Hard ver rend sze rek és ele me ik
– Hard ver rend sze rek ki e gé szí tõi
– Szoft ve rek hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok
– Hard ver rend sze rek hez, ki e gé szí tõ ik hez kap cso ló dó

szol gál ta tá sok

Iro da tech ni kai be ren de zé sek és szol gál ta tá sok
– Nyom ta tók
– Má so lók és sok szo ro sí tók
– Fa xok
– Irat meg sem mi sí tõ gé pek
– Iro da tech ni kai ter mé kek hez kap cso ló dó szol gál ta tá -

sok

Elekt ro ni kus köz igaz ga tás hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok,
esz kö zök

– Elekt ro ni kus alá írás-lét re ho zó hard ver- és szoft ver -
esz kö zök

– Elekt ro ni kus alá írás hasz ná la tá hoz kap cso ló dó szol-
gál ta tá sok

Iro da bú to rok
– Iro dai asz ta lok
– Iro dai szek ré nyek, tá ro ló bú to rok
– Iro dai ülõ bú to rok
– Iro da bú to rok hoz kap cso ló dó szol gál ta tá sok

Pa pír ipa ri ter mé kek
– Pa pí rok
– Pa pír ter mé kek
– Szá mí tó gép-ki író pa pí rok
– Iro da sze rek és író sze rek
– Pa pír ipa ri ter mé kek hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok

Gép jár mû vek
– Sze mély szál lí tó jár mû vek
– Ha szon gép jár mû vek
– Gép jár mû vek hez kap cso ló dó szol gál ta tá sok

Gép jár mû-üzem anya gok
– Gép jár mû-üzem anyag tank au tós ki szál lí tás sal (nagy-

ke res ke de lem)
– Gép jár mû-üzem anyag és üzem anyag kár tya töl tõ ál lo -

má si ki szol gá lás sal (kis ke res ke de lem)

Egész ség ügyi ter mé kek
– Rönt gen-kont raszt anya gok
– Kö tés rög zí tõ köt sze rek
– Mû té ti köt sze rek
– Pri mer seb fe dõk
– Or vo si kesz tyûk
– In fú zi ós és transz fú zi ós sze re lé kek

– Int ra vé nás ka nü lök
– Tisz tí tó ha tá sú esz köz fer tõt le ní tõ sze rek
– Egy szer hasz ná la tos fecs ken dõk
– Egy szer hasz ná la tos in jek ci ós tûk
– Zárt vér vé te li rend szer esz kö zei
– Ra di o ló gi ai fil mek

Uta zás szer ve zé sek
– Nem zet kö zi uta zás szer ve zé sek

A Kormány
197/2006. (IX. 27.) Korm.

rendelete
a külföldre utazásról szóló

1998. évi XII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kül földre uta zásról szóló 1998. évi XII.
tör vény 41.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A kül földre uta zásról szóló 1998. évi XII. tör vény vég -
re haj tá sá ról ren del ke zõ 101/1998. (V. 22.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Vhr.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„2.  § (1) E ren de let al kal ma zá sá ban az út le vél mel lett az
úti ok má nyok faj tái:

a) az ide ig le nes úti ok mány (emer gen cy tra vel do cu -
ment);

b) a me ne kült ként el is mert sze mé lyek két nyel vû úti ok-
má nya;

c) a me ne dé ke sek úti ok má nya;
d) a be ván do rolt, a le te le pe dett és a hon ta lan kül föl di

úti ok má nya.
(2) Ha nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren del ke zik a

ha tár át lé pé si iga zol vány ra való jo go sult ság ra, az ok mány ki-
adá sa irán ti ké re lem re és az ok mány bir tok ban tar tá sá ra,
e ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyo kat kell al kal maz ni.”

2. §

(1) A Vhr. 3. §-ának (2) be kezdése a kö vetkezõ f) és
g) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada ta in túl a
Hi va tal fel ada ta és ha tás kö re]

„f) vég zi az út le ve lek meg sze mé lye sí té sét és a bio met-
ri kus azo no sí tót tar tal ma zó tá ro ló elem (a továb biak ban:
tá ro ló elem) ada tok kal tör té nõ fel töl té sét;
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g) el lát ja a nem ze ti do ku men tum-alá író ha tó sá gi és az
or szá gos alá író hi te le sí tõ ha tó sá gi fel ada to kat.”

(2) A Vhr. 3. §-ának (3) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új (4) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) A Hi va tal nem ze ti do ku men tum-alá író ha tó ság ként 
lét re hoz za a do ku men tum-alá író ta nú sít ványt és el he lye zi
azt a tá roló elemben.

(4) A Hi va tal alá író hi te le sí tõ ha tó ság ként
a) ki ad ja a (3) be kez dés sze rin ti ta nú sít ványt,
b) lét re hoz za és ke ze li – a bio met ri kus azo no sí tót tar-

tal ma zó tá ro ló elem mel el lá tott út le ve lek és úti ok má nyok
el len õr zé se cél já ból – a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si
Szer ve zet (ICAO) összes tag or szá ga nem ze ti do ku men -
tum-alá író ha tó sá gá nak ta nú sít vá nya it és vissza vo ná si lis-
tá it tar tal ma zó ta nú sít ványt és vissza vo ná si lis ta tá rat,

c) az ál ta la ki bo csá tott ta nú sít vá nyo kat, va la mint az
azok hoz kap cso ló dó vissza vo ná si lis tá kat elekt ro ni kus do-
ku men tum for má já ban a kül kép vi se le te ken ke resz tül el-
jut tat ja a töb bi ICAO tag or szág or szá gos alá író hi te le sí tõ
ha tó sá gá hoz.”

3. §

A Vhr. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A Kül ügy mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zik:
a) a dip lo ma ta- és kül ügyi szol gá la ti út le vél lel össze-

füg gõ ha tó sá gi el já rás,
b) a 10/C. § (2) be kezdésében fog lalt eset ben az ide ig-

le nes úti ok mány ma gyar ál lam pol gár ré szé re tör té nõ ki ál -
lí tá sá hoz szük sé ges elõ ze tes hoz zá já ru lás meg adá sa.

(2) A kül kép vi se let ha tás kö ré be tar to zik:
a) a ha za té rés cél já ból ki ál lí tott ide ig le nes ma gán út le -

vél lel kap cso la tos ha tó sá gi el já rás elsõ fo kon,
b) a 10/C. § (1) be kezdésében fog lalt eset ben az ide ig-

le nes úti ok mány ma gyar ál lam pol gár ré szé re tör té nõ ki ál -
lí tá sá hoz szük sé ges elõ ze tes hoz zá já ru lás meg adá sa.”

4. §

(1) A Vhr. 8. §-a elõtti, az „AZ EGYES ÚTI
OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK” cím
he lyé be a kö vet ke zõ cím lép:

„A HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY”

(2) A Vhr. 8. §-ának (1) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ha tár át lé pé si iga zol vány ha tár át lé pés re fel jo go sí -
tó ok mány, mely an nak a ma gyar ál lam pol gár nak ad ha tó,
aki nek nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ fel ada ta vagy szol-
gá la ta el lá tá sa ér de ké ben az ál lam ha tár rend sze res át lé pé -
se szük sé ges.”

(3) A Vhr. 8. §-a a kö vetkezõ (6) be kezdéssel egé szül ki:
„(6) A ha tár át lé pé si iga zol ványt az út le vél ha tó ság nál

tizenöt na pon be lül le kell adni, ha az ok mányra való jo go-
sult ság meg szûnt.”

5. §

A Vhr. a 10. §-t köve tõen a kö vetkezõ címmel, al cím-
mel és 10/A–10/E. §-sal egé szül ki:

„AZ EGYES ÚTI OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

Az ideiglenes úti okmány
(emergency travel document)

10/A.  § (1) A ma gyar ál lam pol gár az el ve szett, el tu laj -
do ní tott, meg ron gá ló dott, il let ve sze mély azo nos ság meg-
ál la pí tá sá ra más mó don al kal mat lan ná vált út le ve le vagy
úti ok má nya he lyett ide ig le nes úti ok mány ra jo go sult, ha
olyan or szág te rü le tén tar tóz ko dik, ahol nincs úti ok mány
ki ál lí tá sá ra fel ha tal ma zott kül kép vi se let.

(2) Az ide ig le nes úti ok mány Ma gyar or szág ra tör té nõ
ha za uta zás ra, a ma gyar ál lam pol gár ál lan dó la kó he lye sze-
rin ti or szág ba tör té nõ vissza uta zás ra vagy ki vé te le sen más
cél ál lo más ra tör té nõ egy sze ri uta zás ra jo go sít.

(3) Más cél ál lo más ra tör té nõ egy sze ri uta zás cél já ból az
ide ig le nes úti ok mány ak kor ké rel mez he tõ, ha eh hez a ma-
gyar ál lam pol gár nak ala pos ér de ke fû zõ dik.

10/B. § (1) A magyar ál lampolgár az ideiglenes úti ok -
mány ki ál lí tá sá ra vo nat ko zó ké rel mét – a 10/A.  §-ban fog-
lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – az egy ide ig le nes úti
 okmány lét re ho zá sá ról  szóló, 1996. jú ni us 25-i
96/409/KKBP ta ná csi ha tá ro zat I. mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott for ma nyom tat vá nyon az Eu ró pai Unió bár mely má-
sik tag ál la má nak dip lo má ci ai vagy kon zu li kép vi se le tén
(a továb biak ban: EU kép vi se let) nyújt hat ja be. A ké rel me-
zõ nek a ké re lem be nyúj tá sa kor a sze mély azo nos sá gi és ál-
lam pol gár sá gi ada tát tar tal ma zó, ren del ke zé sé re álló ok-
ira ta it be kell mu tat ni, és azok fény má so la tát a ké re lem hez
csa tol ni kell.

(2) Az ide ig le nes úti ok mány ki ál lí tá sá hoz a 10/C.  §-ban
meg ha tá ro zott ma gyar ha tó ság elõ ze tes hoz zá já ru lá sa szük-
sé ges.

10/C.  § (1) Az ide ig le nes úti ok mány ki ál lí tá sá hoz szük-
sé ges elõ ze tes hoz zá já ru lást – a (2) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – az ide ig le nes úti ok mány irán ti ké re lem be-
nyúj tá sá hoz leg kö ze lebb esõ kül kép vi se let adja meg az
EU tag ál lam kép vi se le te ré szé re.

(2) Amennyiben az EU tag állam kép viselete az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kül kép vi se le tet ered mény te le -
nül ke res te meg, az ide ig le nes úti ok mány ki ál lí tá sá hoz
szük sé ges elõ ze tes hoz zá já ru lást a Kül ügy mi nisz té ri um
adja meg.

(3) A kül kép vi se let, il let ve a Kül ügy mi nisz té ri um
az EU tag ál lam kép vi se le te ál tal ki ál lí tott és meg kül dött,
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az ide ig le nes úti ok mány fény má so la tát tar tal ma zó ira tot
az ok mány ki ál lí tá sá tól szá mí tott egy évig meg õr zi.

10/D.  § Az elõ ze tes hoz zá já ru lás meg adá sá hoz a ma-
gyar ál lam pol gár ál tal meg adott sze mély azo no sí tó és
úti ok mány-ada to kat az úti ok mány-nyil ván tar tás ban,
 illetõleg a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ban a kül kép vi se let, il le tõ leg a Külügy-
minisztérium köz vet len adat hoz zá fé rés sel vagy a Hi va -
tal út ján el len õr zi.

10/E.  § (1) Az ide ig le nes úti ok mányt uta zás ra tör té nõ
fel hasz ná lá sa után – el is mer vény el le né ben – kül föl dön a
kül kép vi se let nél vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re
tör té nõ ha za uta zás kor a Ha tár õr ség nél kell le ad ni.

(2) Az át vett ide ig le nes úti ok mányt a Ha tár õr ség köz-
vet le nül, a kül kép vi se let pe dig a Kül ügy mi nisz té ri u mon
ke resz tül kül di meg a Hi va tal nak.”

6. §

A Vhr. 14. §-a (1) be kezdésének a) pont ja he lyébe a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ké rel me zõ)
„a) a ma gán út le vél irán ti ké rel met bel föl dön a kör zet -

köz pon ti jegy zõ nél vagy a Hi va tal nál, a 20.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt eset ben a jegy zõ nél, kül föl dön a kül kép vi se -
let nél; a dip lo ma ta- és kül ügyi szol gá la ti út le vél irán ti ké-
rel met a Kül ügy mi nisz té ri um nál; az ide ig le nes ma gán út le -
vél irán ti ké rel met a kül kép vi se let nél,”
(nyújt hat ja be.)

7. §

A Vhr. 19. §-a a kö vetkezõ (7) és (8) be kezdéssel egé -
szül ki:

„(7) Az el ve szett, el tu laj do ní tott vagy meg sem mi sült ér-
vé nyes ma gán út le vél he lyett új út le vél ki adá sa ese tén a ké-
rel me zõ nek ma gyar ál lam pol gár sá gát nem kell iga zol nia,
ha az út le vél ha tó ság a ma gán út le vél vissza vo ná sá ra in téz -
kedést nem tett.

(8) Ma gyar ál lam pol gár sá gát nem kell iga zol nia an nak,
aki nek ada ta it a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé-
nek nyil ván tar tá sa kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gár ként,
vagy kül föl di le te le pe dé si szán dé ká nak be je len té se kor tett
ké rel me alap ján tar tal maz za.”

8. §

A Vhr. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A kül kép vi se let a kül föl dön élõ vagy tar tóz ko dó
 állampolgár ré szé re az ide ig le nes ma gán út le ve let so ron
 kívül ál lít ja ki.”

9. §

(1) A Vhr. 23. §-ának (1) be kezdése he lyébe a kö vetke-
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az út le vél ha tó ság az úti ok mány ra irá nyu ló ké rel -
met az ok mány ki adá sá val tel je sí ti. Amennyi ben a ké rel -
me zõ a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ha tá lya alá
tartozik, ak kor az úti ok mányt a sze mélyiadat- és lak cím-
nyil ván tar tás ból át vett sze mé lyi ada tok kal kell ki ál lí ta ni.
Az úti ok mányt a ké rel me zõ a ké re lem be nyúj tá sa kor tett
kéz be sí té si cím re vo nat ko zó nyi lat ko za tá ban fog lal tak nak
meg fele lõen sze mé lye sen vagy tör vényes kép vi se lõ je út-
ján a kör zet köz pon ti jegy zõ nél vagy a Hi va tal nál, il let ve
– a köny velt kül de mény ként tör té nõ kéz be sí tés re vo nat ko -
zó sza bályoknak megfelelõen – pos tai úton ve heti át. A ké -
relmezõ az ok mány és a ben ne lévõ tá roló elem tar talmát a
kör zet köz pon ti jegy zõ nél vagy a Hi va tal nál sze mé lye sen
el len õriz he ti.”

(2) A Vhr. 23. §-ának (6) be kezdése he lyébe a kö vetke-
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A meg je lölt kéz be sí té si cím re pos tai úton meg kül -
dött és át nem vett út le ve let a ké rel me zõ sze mé lye sen ve-
he ti át a kéz be sí té si cím sze rint ille té kes kör zet köz pon ti
jegyzõnél. Az át nem vett út levelet – az át vételre való fel -
hí vást köve tõen – a kör zet köz pon ti jegy zõ az út le vél ki ál -
lí tá sá tól szá mí tott egy év el tel té vel vissza kül di a Hi va tal -
nak. A Hi va tal az át nem vett út le ve let be ér ke zé sét köve-
tõen meg sem mi sí ti, és gon dos ko dik e tény nek a nyil ván -
tar tás ban való fel tün te té sé rõl.”

10. §

(1) A Vhr. 24. §-a a kö vetkezõ új (5) be kezdéssel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dé sé nek szá mo zá -
sa (6) be kez dés re vál to zik:

„(5) A be jelentésrõl – amennyiben az nem a Hi vatalnál
tör té nik – ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell a Hi va talt. A kö rö -
zés azon na li, ha tá ro zat tal tör té nõ el ren de lé sé rõl a Hi va tal
gon dos ko dik.”

(2) A Vhr. 24. §-a a kö vetkezõ (7) be kezdéssel egé szül ki:
„(7) Az ér tesítésrõl – amennyiben azt nem a Hi vatalhoz

tett ék meg – ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell a Hi va talt.
A kö rö zés azon na li, ha tá ro zat tal tör té nõ vissza vo ná sá ról
a Hi va tal gon dos ko dik.”

11. §

A Vhr. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„28.  § Az ide ig le nes ma gán út le ve let, to váb bá a be ván -

do rolt és a le te le pe dett ré szé re vissza té rés re ki adott egy-
sze ri uta zá si iga zol ványt, a me ne dé ke sek úti ok má nyát a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re való vissza té rés kor le kell
adni, amit a Ha tár õr ség el is mer vény el le né ben el vesz.
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A Ha tá rõr ség az ide ig le nes ma gán út le ve let a Hi va tal nak, a
be ván do rolt, il let ve a le te le pe dett ré szé re ki adott uta zá si
iga zol ványt és a me ne dé ke sek úti ok má nyát pe dig a Be-
ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nak ha la dék ta la nul
meg kül di.”

12. §

A Vhr. a kö vetkezõ 31. §-sal egé szül ki:
„31. § (1) E ren delet 23. §-ának (1) be kezdése a tag álla-

mok ál tal ki ál lí tott út le ve lek és úti ok má nyok biz ton sá gi
jel lem zõ i re és bio met ri kus ele me i re vo nat ko zó elõ-
írásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK ta ná-
csi ren de let 4. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(2) E ren delet 2. § a) pont ja, va lamint 10/A–10/E. §-a az 
egy ide ig le nes úti ok mány lét re ho zá sá ról  szóló, 1996. jú-
ni us 25-i 96/409/KKBP ta ná csi ha tá ro zat I. mel lék le te, va-
la mint II. mel lék le te 1–3. és 5. pont já nak való meg fe le lést
szol gál ja.

(3) E ren de let 3.  §-a (2) be kez dé sé nek f) és g) pont ja, va -
lamint 3. §-ának (3) és (4) be kezdése a tag államok ál tal ki -
ál lí tott út le ve lek ben és úti ok má nyok ban al kal ma zott biz-
ton sá gi jel lem zõk és bio met ria szab vá nya i ra vo nat ko zó
mû sza ki elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló 2005/II/28. bi-
zott sá gi ha tá ro zat mel lék le te 5.3. pont já nak való meg fe le -
lést szol gál ja.”

13. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki-
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren delet 1. §-a, 3–8. §-a, 10–12. §-a és 14. §-a a ki -
hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba, ez zel egy ide jû-
leg a ha tályát vesz ti:

a) a Vhr. 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz -
térium” szö vegrész, a Vhr. 6. §-ának (2) be kezdése, a Vhr.
8.  §-át meg elõ zõ „A ha tár át lé pé si iga zol vány” al cím, a
Vhr. 9. §-át megelõzõ al cím, to vábbá a Vhr. 9. és 10. §-a, a
Vhr. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a Vhr. 16. §-ában
az „il le tõ leg ha za té ré si iga zol vány” szö veg rész, va la mint a
Vhr. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja;

b) a kül földre uta zásról szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 122/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
6. §-a, 13. §-a és 15. §-a.

14. §

A Vhr. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz -
té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó, Vá lasz-
tá si Hi va ta la” szö veg rész he lyé be a „Köz pon ti Adat fel -
dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal” szö veg, a

Vhr. 6. §-ának (1) be kezdésében és 14. §-a (1) be kezdé-
sé nek d) és f) pont já ban a „Bel ügy mi nisz té ri um Be ván -
dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va ta lá nak a” szö veg rész
he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal”
szö veg rész, 19.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban
„– a ha za té ré si iga zol vány irán ti ké re lem ki vé te lé vel –”
szö veg rész he lyé be „– a ha za té rés cél já ból ki ál lí tott
ideig lenes ma gán út le vél irán ti ké re lem ki vé te lé vel –”
szö veg rész lép.

15. §

(1) E ren de let 9.  §-ának (1) be kez dé se a tag ál la mok ál tal 
ki ál lí tott út le ve lek és úti ok má nyok biz ton sá gi jel lem zõ i re
és bio met ri kus ele me i re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló,
2004. de cem ber 13-i 2252/2004/EK ta ná csi ren de let
4. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren-
del ke zé se ket ál la pít ja meg.

(2) E ren delet 1. és 5. §-a az egy ide iglenes úti ok mány
lét re ho zá sá ról  szóló 1996. jú ni us 25-i 96/409/KKBP ta ná -
csi ha tá ro zat I. mel lék le te, va la mint II. mel lék le te 1–3. és
5. pont já nak való meg fe le lést szol gál ja.

(3) E ren de let 2.  §-a a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott út le ve -
lek ben és úti ok má nyok ban al kal ma zott biz ton sá gi jel lem-
zõk és bio met ria szab vá nya i ra vo nat ko zó mû sza ki elõ-
írások meg ál la pí tá sá ról  szóló 2005/II/28. bi zott sá gi ha tá -
ro zat mel lék le te 5.3. pont já nak való meg fe le lést szol gál ja.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
37/2006. (IX. 27.) EüM

rendelete

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról szó ló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) be kezdésének l) és
m) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel
az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren delet 1. §-ának a) pont já ban 
fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1. §

Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si fi-
nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl szó ló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let 2. szá mú mel lék le te a

„42110     Csí põficam szûrés 141”

szö veg részt kö ve tõ en a

„42120 29/a Phenyl ke to nu ria szû rés 57”

szö veg résszel egé szül ki.

2. §

Ez a rendelet 2006. ok tóber 1. napján lép ha tályba az zal,
hogy ren del ke zé se it a 2006. no vem be ri ki fi ze té sek so rán
kell elõ ször al kal maz ni.

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

Az egészségügyi miniszter
38/2006. (IX. 27.) EüM

rendelete
a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ
gyógyszerekrõl és a támogatás összegérõl szóló

1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) be kezdésének n) pont já-
ban, a gyógy szer tá rak lé te sí té sé rõl és mû kö dé sük egyes
szabályairól szóló 1994. évi LIV. tör vény 42. §-a (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban, az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ
gyógy sze rek rõl és egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény
32.  §-a (5) be kez dé sé nek g) és o) pont já ban, va la mint a
szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993.
évi III. törvény 132. §-ának (3) be kezdésében ka pott fel ha-
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl  szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM ren delet (a továb biakban: R.) 1. §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) Já ró be teg ré szé re tár sa da lom biz to sí tá si tá mo-
ga tás sal – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – csak
az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de lé sé rõl

és ki adásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet-
ben (a továb biak ban: GYR) meg ha tá ro zot tak sze rint ren-
del he tõ és szol gál tat ha tó ki gyógy szer.

(2) Olyan gyógy szer, amely nek a köz fi nan szí ro zás alap-
já ul, a kü lön jog sza bály alap ján el fo ga dott árá hoz
(a továb biak ban: árá hoz) a já ró be teg-el lá tás ke re té ben a
tár sa da lom biz to sí tás tá mo ga tást nyújt, csak a tár sa da lom-
biz to sí tás ál tal e cél ra rend sze re sí tett és té rí tés nél kül ren-
del ke zés re bo csá tott – 1. szá mú mel lék let sze rin ti – vé-
nyen ren del he tõ.

(3) Tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás csak olyan – a (2) be-
kez dés ben meg ha tá ro zott – vény alap ján szá mol ha tó el,

a) ame lyen a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló jog cí met és a
BNO kó dot az or vos egy ér tel mû en meg je löl te, az zal, hogy
az egész ség ügyi jog cím alap ján 90%-os tá mo ga tás sal ren-
del he tõ gyógy szer köz gyógy el lá tott nak tör té nõ fel írá sa kor
– az egész ség ügyi in do kolt ság fenn ál lá sa ese tén – a köz-
gyógy el lá tás mel lett ezt a jog cí met is je löl ni kell,

b) ame lyen az or vos fél re ért he tet le nül fel tün tet te a be-
teg tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét (a továb biak ban:
TAJ szám),

c) amelyen a gyógy szert ki váltó sze mély a gyógyszer
át vé te lét alá írá sá val iga zol ta,

d) ame lyen a kö te le zõ en al kal ma zan dó kö zös sé gi sza-
bály és a nem zet kö zi egyez mény ha tá lya alá tar to zó be te -
gek ese té ben az or vos fel tün tet te a be teg szü le té si dá tu mát
(év/hó/nap), az or szág kód ját, az el lá tás alap já ul szol gá ló
for ma nyom tat vány be tû- és szám je lét, a be teg kül föl di biz-
to sí tá si/azo no sí tó szá mát, to váb bá

e) amely rõl rög zí tet ték az erre rend sze re sí tett adat hor -
do zón a vé nyen ren delt gyógy szer azo no sí tó kód ját,
mennyi sé gét, tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sá nak össze-
gét, a vé nyen sze replõ vo nalkód szá mát, a be teg TAJ szá -
mát, BNO kód ját, az or vos bé lyeg zõ jé nek szá mát (per-
számmal együtt) és a d) pont sze rinti be teg ese tében az ott
fel so rolt ada to kat, va la mint köz gyógy el lá tott be teg ese té -
ben a köz gyógy el lá tá si iga zol vány szá mát (a továb biak ban 
együtt: vé nya dat).

(4) Amennyi ben a gyógy szert ki adó a tá mo ga tás sal ren delt 
gyógy szer ki adá sa kor meg ál la pít ja, hogy a vé nyen fel tün te-
tett TAJ szám hi bás, tá mogatással a gyógy szert csak ak kor
szol gál tat hat ja ki, ha a gyógy szert ki vál tó sze mély a jo go sult
TAJ szá mát iga zo ló ha tó sá gi iga zol ványt be mu tat ja.

(5) Ha a gyógyszert ki adó meggyõzõdött ar ról, hogy a
vé nyen fel tün te tett és a jo go sult sá got iga zo ló ha tó sá gi iga-
zolványon sze replõ TAJ szám el tér egy mástól, a vény hát -
ol da lán az iga zol vá nyon sze rep lõ ada to kat (TAJ szám)
rög zí ti, azok he lyes sé gét a gyógy szert ki vál tó és a gyógy-
szert ki adó az alá írá sá val iga zol ja.

(6) Köz gyógy el lá tás ke re té ben tör té nõ gyógy szer ki -
adásnál, amennyiben a gyógyszert ki adó a kü lön jog sza-
bály sze rint meg ál la pít ja, hogy a vé nyen fel tün te tett TAJ
szám hi bás, köz gyógy el lá tás jog cí mén, a köz gyógy el lá tás
ter hé re a gyógy szert csak ak kor szol gál tat hat ja ki, ha a
gyógy szert ki vál tó a köz gyógy el lá tás ra jo go sult ér vé nyes
ha tó sá gi iga zol vá nyát be mu tat ja.
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(7) Ha a gyógyszert ki adó meggyõzõdött ar ról, hogy a
vé nyen fel tün te tett és a jo go sult sá got iga zo ló ha tó sá gi iga-
zolványon sze replõ TAJ szám el tér egy mástól, a vény hát -
ol da lán az iga zol vá nyon sze rep lõ ada to kat (TAJ szám,
köz gyógy el lá tá si iga zol vány szá ma) rög zí ti, azok he lyes -
ségét a gyógy szert ki váltó és a gyógy szert ki adó az alá írá-
sá val iga zol ja.”

2. §

A köz gyógy el lá tás ra jo go sult gyógy szer ke re té nek meg-
ál la pí tá sá hoz szük sé ges ké szít mé nyek ki vá lasz tá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM ren de let
(a továb biakban: r.) 7. §-ának (4) be kezdése he lyébe a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) E rendelet 4. §-a (1) be kezdése he lyébe 2006. ok tó-
ber 16. nap ján a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Tr. 4.  §-a (4) be kez dé se sze rin ti emelt, in di ká ci ó hoz 
kö tött tá mo ga tá sú ka te gó ri á ba tar to zó, egész ség ügyi jog cím
alap ján 90%-os tá mo ga tás sal ren del he tõ gyógy sze rek ese tén, 
a gyógy szer költ ség meg ál la pí tá sá nál – amennyi ben a ké rel -
me zõ egész ség ügyi jog cí me alap ján 90%-os tá mo ga tás ra jo-
gosult – a té rítési dí jat a Tr. 4. §-a (4) be kezdése sze rinti tá -
mo ga tás alap ján kell figye lembe ven ni.” ”

3. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2006. ok tóber 16. nap ján lép ha tályba az zal, hogy
ren del ke zé se it a ren de let hatályba lépését köve tõen ki ál lí -
tott vé nyek be vál tá sa kor kell al kal maz ni.

(2) E ren delet 2. §-ával megállapított r. 7. §-ának (4) be -
kez dé se 2006. szep tem ber 30-án lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
3. §-ának (4) be kezdésében a „GYR 6. § (5)–(6) be kezdé-
sének és 14/A. § (2)” szö vegrész he lyébe a „GYR 9. §-a
(4)–(5)” szövegrész, az 5. § (3) bekezdésében a „gyógy-
szer ké szít mé nyek” szö veg rész he lyé be a „gyógy sze rek”
szövegrész, 7. §-ának (1) be kezdésében a „GYR 12. §-a”
szö veg rész he lyé be a „GYR 3.  §-ának (5)–(8) be kez dé se
vagy 4. §-a” szö vegrész lép.

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

a) az R. 2. §-a,
b) az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de -

lésérõl és ki adásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
ren de let 7.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „– amennyi ben a
gyógy szer ren de lés tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör-
té nik –” szö veg rész, va la mint a 7.  §-a (3) be kez dé sé nek
c) pont já ban az „amennyi ben a gyógy szer ren de lés tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal tör té nik” szö veg rész.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

70/2006. (IX. 27.) FVM
rendelete

a növényfajták állami elismerésérõl
és a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba

hozataláról szóló egyes miniszteri rendeletek
jogharmonizációs célú módosításáról

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza po -
rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) be kezdésének
a)–g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1. §

A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl  szóló 40/2004.
(IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-a a kö vet-
ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) A szán tó föl di nö vény fa jok faj tá i nak DUS-vizs gá -
la tá ra vo nat ko zó CPVO irány mu ta tá sok és UPOV irány el -
vek fel so ro lá sát a 10. szá mú mel lék let, a zöld ség nö vény
fa jok faj tá i nak DUS-vizs gá la tá ra vo nat ko zó CPVO irány-
mu ta tá sok és UPOV irány el vek fel so ro lá sát a 11. szá mú
mel lék let tar tal maz za. A mel lék le tek ben nem sze rep lõ nö-
vény fa jok ese té ben a DUS-vizs gá la tot a nem ze ti elõ-
írásoknak meg fele lõen kell el vé gez ni.”

2. §

Az R. 30. §-a a kö vetkezõ o) pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg fe le -

lést szol gál ja:]
„o) a Bi zottság 2005/91/EK irányelve (2005. de cem-

ber 16.) a 2002/53/EK ta nácsi irányelv 7. cik kének al kal-
ma zá sá ban egyes me zõ gaz da sá gi nö vény fa jok faj tái ese té -
ben mi ni má li san vizs gá lan dó jel lem zõk és a vizs gá lat mi-
ni mum fel té te lei vo nat ko zá sá ban a vég re haj tá si in téz ke dé -
sek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2003/90/EK irány elv mó do sí -
tá sá ról.”

3. §

Az R. 4. és 5. szá mú melléklete he lyébe az e ren delet
1. és 2. szá mú mel lék le te lép, egy idejûleg az R. az e ren de-
let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti 10. szá mú mel lék let tel és az
e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rinti 11. szá mú mellék-
let tel egé szül ki.
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4. §

(1) A szán tó föl di nö vény fa jok ve tõ mag va i nak elõ ál lí tá -
sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM ren delet (a továbbiakban: SzR.) 5. §-ának (1) be kez-
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Átmeneti és az Európai Uni ón be lül ki nem kü szö-
böl he tõ ve tõ mag hi ány ese tén en ge dé lyez he tõ a Nem ze ti
Faj ta jegy zék ben és a Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben nem sze-
rep lõ, il let ve az e ren de let ben fog lal tak nak meg nem fe le lõ 
ve tõ mag át me ne ti for ga lom ba ho za ta la.”

(2) Az SzR. 5. §-ának (3) be kezdése he lyébe a kö vetke-
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mi nõ sí tõ in té zet egyet ér té se ese tén a ké rel met – a
(6) be kez dés sze rin ti eset ki vé te lé vel – az Eu ró pai Unió
Me zõ gaz da sá gi, Ker té sze ti és Er dé sze ti Ve tõ ma gok és
Sza po rí tó anya gok Ál lan dó Bi zott sá gá nak (a továb biak -
ban: Ál lan dó Bi zott ság) to váb bít ja. Az en ge dély rõl a mi-
nõ sí tõ in té zet tá mo ga tó elõ ter jesz tését el bí rál va az Ál lan -
dó Bi zott ság dönt.”

(3) Az SzR. 5. §-a a kö vetkezõ (6) és (7) be kezdéssel
egé szül ki:

„(6) A 3. szá mú melléklet C. részének II. pont jában a
mi ni má lis csí rá zás ra vo nat ko zó an meg ál la pí tott kö ve tel -
ményeknek meg nem fe lelõ I. és II. sza porítási fokú, va la-
mint ke res ke del mi ve tõ mag át me ne ti for ga lom ba ho za ta la
irán ti ké rel met a mi nõ sí tõ in té zet – egyet ér té se ese tén – az
Eu ró pai Bi zott ság nak to váb bít ja, a töb bi tag ál lam egy ide -
jû ér te sí té sé vel. A ké re lem tar tal mi ele me it a mi ni má lis
csí rá zás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket nem tel je sí tõ sza-
po rí tó anya gok for gal ma zá sá nak ide ig le nes en ge dé lye zé -
sé re a tag ál la mok nak adott fel ha tal ma zás te kin te té ben a
66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK, 2002/55/EK és
2002/57/EK ta ná csi irány elv al kal ma zá sa sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. feb ru ár 8-i 217/2006/EK bi-
zott sá gi ren de let (a továb biak ban: 217/2006/EK ren de let)
3. cik ke ha tá roz za meg.

(7) A 217/2006/EK rendelet 2. cik kének (1) be kezdése
sze rin ti kap cso lat tar tó pont a Ma gyar Köz tár sa ság te kin te -
té ben a mi nõ sí tõ in té zet.”

5. §

Az SzR. 59. §-ának (2) be kezdése a kö vetkezõ h) és
i) pont tal, va la mint a § a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé-
szül ki:

[(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg-
fe le lést szol gál ja:]

„h) a Bi zottság 2006/47/EK irányelve (2006. május 23.)
a ga bo na ve tõ ma gok ban az Ave na fa tua elõ for du lá sa kü-
lön le ges fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról,

i) a Bi zott ság 2006/55/EK irány el ve (2006. jú ni us 12.)
a 66/402/EGK ta ná csi irány elv III. mel lék le té nek a ve tõ -

mag té tel leg na gyobb tö me ge te kin te té ben tör té nõ mó do sí -
tá sá ról.

(3) Ez a ren de let a mi ni má lis csí rá zás ra vo nat ko zó kö-
ve tel mé nye ket nem tel je sí tõ sza po rí tó anya gok for gal ma-
zá sá nak ide ig le nes en ge dé lye zé sé re a tag ál la mok nak adott
fel ha tal ma zás te kin te té ben a 66/401/EGK, 66/402/EGK,
2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK ta nácsi irányelv
al kal ma zá sa sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006.
feb ru ár 8-i 217/2006/EK bi zott sá gi ren de let vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

6. §

Az SzR. 1. szá mú melléklete az e ren delet 5. szá mú mel-
lék le té ben fog lal tak sze rint mó do sul.

7. §

A zöld ség sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom-
ba ho zataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
(a továb biakban: ZR.) a kö vetkezõ 3/A. §-sal egé szül ki:

„3/A. §

(1) Átmeneti és az Európai Uni ón be lül ki nem kü szö-
böl he tõ zöld ség-ve tõ mag hi ány ese tén a 3. és 4. szá mú
mel lék let ben a mi ni má lis csí rá zás ra vo nat ko zó an meg ál la -
pí tott kö ve tel mé nyek nek meg nem fe le lõ cer ti fi kált és
stan dard ve tõ mag át me ne ti for ga lom ba ho za ta la irán ti ké-
rel met a mi nõ sí tõ in té zet hez írás ban kell be nyúj ta ni. A mi-
nõ sí tõ in té zet – egyet ér té se ese tén – a ké rel met az Eu ró pai
Bi zott ság nak to váb bít ja, a töb bi tag ál lam egy ide jû ér te sí -
té sé vel.

(2) A mi ni má lis csí rá zás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket
nem tel je sí tõ sza po rí tó anya gok for gal ma zá sá nak ide ig le -
nes en ge dé lye zé sé re a tag ál la mok nak adott fel ha tal ma zás
te kin te té ben a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/54/EK,
2002/55/EK és 2002/57/EK ta ná csi irány elv al kal ma zá sa
sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. feb ru ár 8-i
217/2006/EK bi zott sá gi ren de let 2. cik ké nek (1) be kez dé -
se sze rin ti kap cso lat tar tó pont a Ma gyar Köz tár sa ság te-
kin te té ben a mi nõ sí tõ in té zet.”

8. §

A ZR. 39. §-a a kö vetkezõ (3) be kezdéssel egé szül ki:
„(3) e ren de let a mi ni má lis csí rá zás ra vo nat ko zó kö ve -

tel mé nye ket nem tel je sí tõ sza po rí tó anya gok for gal ma zá -
sá nak ide ig le nes en ge dé lye zé sé re a tag ál la mok nak adott
fel ha tal ma zás te kin te té ben a 66/401/EGK, 66/402/EGK,
2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK ta nácsi irányelv
al kal ma zá sa sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006.
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feb ru ár 8-i 217/2006/EK bi zott sá gi ren de let vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

9. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon
lép ha tályba. Az e ren deletben fog lalt elõ írásokat a ren de-
let ha tály ba lé pé sét köve tõen meg kez dett vizs gá la tok so rán 
kell al kal maz ni.

(2) E ren de let a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg fe le -
lést szol gál ja:

a) a Bi zottság 2005/91/EK irányelve (2005. de cem-
ber 16.) a 2002/53/EK ta nácsi irányelv 7. cik kének al kal-
ma zá sá ban egyes me zõ gaz da sá gi nö vény fa jok faj tái ese té -
ben mi ni má li san vizs gá lan dó jel lem zõk és a vizs gá lat mi-
ni mum fel té te lei vo nat ko zá sá ban a vég re haj tá si in téz ke dé -
sek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2003/90/EK irány elv mó do sí -
tá sá ról,

b) a Bi zottság 2006/47/EK irányelve (2006. május 23.)
a ga bo na ve tõ ma gok ban az Ave na fa tua elõ for du lá sa kü-
lön le ges fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2006/55/EK irány el ve (2006. jú ni us 12.)
a 66/402/EGK ta ná csi irány elv III. mel lék le té nek a ve tõ -
mag té tel leg na gyobb tö me ge te kin te té ben tör té nõ mó do sí -
tá sá ról.

(3) E ren de let a mi ni má lis csí rá zás ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye ket nem tel je sí tõ sza po rí tó anya gok for gal ma zá sá -
nak ide ig le nes en ge dé lye zé sé re a tag ál la mok nak adott fel-
ha tal ma zás te kin te té ben a 66/401/EGK, 66/402/EGK,
2002/54/EK, 2002/55/EK és 2002/57/EK ta nácsi irányelv
al kal ma zá sa sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006.
feb ru ár 8-i 217/2006/EK bi zott sá gi ren de let vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez

„4. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

A DUS-vizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minõségi elõ írásai

Faj
Faj ta be je len -
té si ha tár idõ

(dá tum)

Ve tõ mag
be ér ke zé si
ha tár idõ
(dá tum)

Vizs gá la ti
min ta

mennyi sé ge
(kg)

Ka lász min ta
mennyi sé ge

(db)

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások
Le té ti min ta
fel újí tás hoz

(kg)csí rá zá si % tisz ta ság %

A) SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK

RÉPAFÉLÉK

Cu kor ré pa
(Beta vul ga ris L.)

I. 31. III. 1. 1,2U – 85,0 100,0 1,2U

Ta kar mány ré pa
(Beta vul ga ris L.)

I. 20. I. 20. 3,0 – 85,0 100,0 3,0

TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS PÁZSITFÜVEK

Eb tip pan
(Ag ros tis ca ni na L.)

I. 20. I. 31. 1,5 – 88,0 92,0 2,0

Óri ás tip pan
(Ag ros tis gi gan tea Roth.)

I. 20. I. 31. 1,5 – 88,0 92,0 2,0

Ta rac kos tip pan
(Ag ros tis sto lo ni fe ra L.)

I. 20. I. 31. 1,5 – 88,0 92,0 2,0

Cér na tip pan
(Ag ros tis ca pil la ris L.)

I. 20. I. 31. 1,5 – 88,0 92,0 2,0

Réti ecset pá zsit
(Alo pe cu rus pre ten sis L.)

I. 31. II. 10. 2,0 – 70 75 2,5

Fran cia per je
[Arr he nat he rum ela ti us (L.)
P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl.]

I. 31. II. 10. 2,0 – 80,0 90,0 2,5

Pré ri fû
(Bro mus cat har ti cus Vahl)

I. 31. II. 10. 2,0 – 75,0 97,0 2,5



Faj
Faj ta be je len -
té si ha tár idõ

(dá tum)

Ve tõ mag
be ér ke zé si
ha tár idõ
(dá tum)

Vizs gá la ti
min ta

mennyi sé ge
(kg)

Ka lász min ta
mennyi sé ge

(db)

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások
Le té ti min ta
fel újí tás hoz

(kg)csí rá zá si % tisz ta ság %

Alasz kai rozs nok
(Bro mus sit chen sis Trin.)

I. 31. II. 10. 2,0 – 75,0 97,0 2,5

Csil lag pá zsit
[Cy no don dacty lon (L.) Pers.]

I. 31. II. 10. 1,5 – 70,0 90,0 2,0

Cso mós ebír
(Dacty lis glo me ra ta L.)

I. 31. II. 10. 2,0 – 80,0 92,0 2,5

Nád ké pû csen kesz
(Fes tu ca arun di na cea Schre ber)

I. 20. I. 31. 2,0 – 90,0 94,0 2,5

Juh csen kesz
(Fes tu ca ovi na L.)

I. 31. II. 10. 0,5 – 75,0 90,0 1,0

Réti csen kesz
(Fes tu ca pre ten sis Hud son)

I. 20. I. 31. 2,0 – 80,0 95,0 2,5

Vö rös csen kesz
(Fes tu ca rub ra L.)

I. 20. I. 31. 2,5 – 80,0 94,0 2,5

Csen kesz–per je faj hib rid
(X fes tu lo li um)

I. 31. II. 10 . 2,0 – 75,0 96,0 2,5

Olasz perje
(Lo li um mul tif lo rum Lam.)

I. 20. I. 31. 2,0 – 80,0 95,0 2,5

An gol per je
(Lo li um pe ren ne L.)

I. 31. II. 10. 2,0 – 80,0 95,0 3,0

Hib rid per je
(Lo li um x bo u che a num Kunth)

I. 20. I. 31. 2,0 – 88,0 95,0 2,5

Gu mós pánt li ka fû
(Pha la ris aqu a ti ca L.)

I. 31. II. 10. 1,5 – 75,0 96,0 2,0

Gu mós ko mó csin
(Phle um ber to lo nii DC.)

I. 20. I. 31. 2,0 – 80,0 96,0 2,5

Réti ko mó csin
(Phle um pra ten se L.)

I. 20. I. 31. 2,0 – 89,0 96,0 2,5

Egy éves per je
(Poa an nua L.)

I. 31. II. 10. 1,5 – 85,0 92,0 1,5

Li ge ti per je
(Poa ne mo ra lis L.)

I. 31. II. 10. 1,5 – 83,0 91,0 1,5

Mo csá ri per je
(Poa pa lust ris L.)

I. 20. I. 31. 1,5 – 75,0 85,0 1,5

Réti per je
(Poa pra ten sis L.)

I. 20. I. 31. 2,0 – 84,0 88,0 2,5

So vány per je
(Poa tri vi a lis L.)

I. 20. I. 31. 1,5 – 75,0 85,0 1,5

Arany zab
[Tri se tum fla ves cens
(L.) Pl. Beauv.]

I. 31. II. 10. 1,5 – 75,0 78,0 1,5

Ko ro nás
(olasz) bal ta vi rág
(He dy sa rum co ro na ri um L.)

I. 31. II. 10. 1,5 – 75,0 95,0 1,5

Szar vas ke rep
(Lo tus cor ni cu la tus L.)

I. 20. I. 31. 2,0 – 75,0 95,0 2,5

Fe hér vi rá gú csil lag fürt
(Lu pi nus al bus L.)

I. 31. II. 10. 6,0 – 80,0 98,0 15

Kék vi rá gú csil lag fürt
(Lu pi nus an gus ti fo li us L.)

I. 31. II. 10. 6,0 – 75,0 98,0 13

Sár ga vi rá gú csil lag fürt
(Lu pi nus lu te us L.)

I. 31. II. 10. 6,0 – 80,0 98,0 13
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Faj
Faj ta be je len -
té si ha tár idõ

(dá tum)

Ve tõ mag
be ér ke zé si
ha tár idõ
(dá tum)

Vizs gá la ti
min ta

mennyi sé ge
(kg)

Ka lász min ta
mennyi sé ge

(db)

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások
Le té ti min ta
fel újí tás hoz

(kg)csí rá zá si % tisz ta ság %

Kom lós lu cer na
(Me di ca go Lu pu li na L.)

I. 31. II. 10. 2,0 – 85,0 99,5 2,5

Kék vi rá gú lu cer na
(Me di ca go sa ti va L.)

I. 31. II. 10. 2,0 – 85,0 99,5 2,5

Tar ka vi rá gú lu cer na
(Me di ca go x va ria T. Martyn)

I. 31. II. 10. 2,0 – 85,0 99,5 2,5

Bal ta cim
(Onob ry chis vi ci i fo lia Scop.)

I. 31. II. 10. 1,5 – 82,0 99,0 2,0

Ta kar mány bor só
[Pi sum sa ti vum L.
(par tim)]

I. 31. II. 10. 5,0 – 80,0 98,0 5,0

Ale xand ri ai here
(Tri fo li um ale xand ri num L.)

I. 31. II. 10. 1,0 – 85,0 99,0 2,0

Svéd he re
(Tri fo li um hyb ri dum L.)

I. 20. I. 31. 1,5 – 85,0 99,0 2,0

Bí bor he re
(Tri fo li um in car na tum L.)

VIII. 1. VIII. 10. 1,0 – 85,0 99,0 2,0

Vö rös he re
(Tri fo li um pra tan se L.)

I. 20. I. 31. 2,0 – 85,0 99,0 2,5

Fe hér he re
(Tri fo li um re pens L.)

I. 20. I. 31. 2,0 – 85,0 99,0 2,5

Per zsa he re
(Tri fo li um re su pi na tum L.)

I. 31. II. 10. 1,5 – 85,0 99,0 2,0

Gö rög szé na
(Tri gon el la fo e num-gra e cum L.)

I. 31. II. 10. 1,5 – 85,0 99,0 2,0

Ló bab
[Vicia faba L.
(par tim)]

I. 31. II. 10. 3,0 – 85,0 98,0 7,0

Pan non bük köny
(Vi cia pan no ni ca Crantz)

IX. 10. IX. 20. 2,0 – 90,0 98,0 2,0

Ta va szi bük köny
(Vi cia sa ti va L.)

I. 31. II. 10. 2,0 – 90,0 98,0 4,0

Szö szös bük köny
(Vi cia vil lo sa Roth)

IX. 10. IX. 20. 2,0 – 85,0 98,0 2,0

Ka ró ré pa
[Bras si ca na pus L. var. na pob ras si ca
(L.) Rchb.]

I. 31. II. 10. 2,0 – 80,0 98,0 1,0

Ta kar mány ká posz ta
[Bras si ca ole ra cea L. con var.
acephala (DC.) Alef. var. me dullosa
Thell. var. viridis L.]

I. 31. II. 10. 0,1 – 80,0 95,0 0,5

Méz on tó fû
(Pha ce lia ta na ce ti fo lia Benth.)

I. 20. I. 31. 1,5 – 85,0 98,0 2,0

Olaj re tek
(Rap ha nus sa ti vus L. var. ole i for mis
pers.)

I. 31. II. 10. 0,5 – 80,0 97,0 1,0

OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK

Föl di mo gyo ró
(Ara chis hy po gea L.)

I. 31. II. 20. 3,0 – 70,0 99,0 4,0

Ré pa rep ce
[Brassica rapa L. var. sil vestris
(Lam.) Briggs]
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Faj
Faj ta be je len -
té si ha tár idõ

(dá tum)

Ve tõ mag
be ér ke zé si
ha tár idõ
(dá tum)

Vizs gá la ti
min ta

mennyi sé ge
(kg)

Ka lász min ta
mennyi sé ge

(db)

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások
Le té ti min ta
fel újí tás hoz

(kg)csí rá zá si % tisz ta ság %

õszi VIII. 5. VIII. 10. 1,0 – 94,0 99,5 1,0

ta va szi I. 31. II. 10. 1,0 – 94,0 99,5 1,0

Sza rep tai mus tár
[Brassica jun cea (L.) Czernj et
 Cosson]

I. 15. II. 15. 3,0 – 95,0 99,0 2,0

Ká posz ta rep ce
[Bras si ca na pus L. (par tim)] hib rid

õszi

hib rid és sza bad el vi rág zá sú faj ta,
be por zó hib rid és anyai hím ste ril
hibrid

VIII. 5. VIII. 10. 1,0 – 94,0 99,5 1,0

min den egyéb hib rid kom po nens VIII. 5. VIII. 10. 0,2 – 94,0 99,5 0,6

ta va szi

hib rid és sza bad el vi rág zá sú faj ta,
be por zó hib rid és anyai hím ste ril
hibrid

I. 30. II. 10. 1,0 – 94,0 99,5 1,0

min den egyéb hib rid kom po nens I. 30. II. 10. 0,2 – 94,0 99,5 0,6

Fe ke te mus tár
[Bras si ca nig ra (L.) Koch]

I. 31. II. 15. 3,0 – 95,0 99,0 2

Ken der
(Can na bis sa ti va L.)

hib rid I. 31. II. 20. 2,0 – 85,0 98,5 2

vo na lak I. 31. II. 20. 1,0 – 85,0 98,5 1

Pór sáf rány ( Sáf rá nyos szek li ce)
(Cart ha mus tin co to ri us L.)

I. 15. II. 15. 3,0 – 90,0 99,0 2

Kö mény
(Ca rum car vi L.)

I. 15. II. 15. 3,0 – 80,0 99,0 2

Nap ra for gó
(He li ant hus an nu us L.)

hib rid és sza bad el vi rág zá sú fajta I. 31. III. 15. 2,0 – 92,0 99,5 1,0

vo nal, alap egy sze res I. 31. III. 15. 1,0 – 87,0 99,5 1,0

fenn tar tó anya vo nal I. 31. III. 15. 0,5 – 87,0 99,5 –

Len
(Li num usi ta tis si mum L.)

I. 31. II. 20. 1,5 – 87,0 98,5 2,0

Mák
(Pa pa ver som ni fe rum L.)

XII. 15. I. 15. 1,2 – 90,0 99,0 1,0

Fe hér mus tár
(Si na pis alba L.)

I. 15. II. 15. 3,0 – 95,0 99,0 2,0

Szó ja
[Glyci ne max
(L.) Mer rill]

I. 31. II. 15. 3,0 – 80,0 98,0 5,0

GABONAFÉLÉK

Zab
(Ave na sa ti va L.)

csu pasz I. 31. II. 10. 3,0 200 87,0 99,0 13,0

ta va szi I. 31. II. 10. 3,0 200 87,0 99,0 18,0

õszi IX. 10. IX. 20. 3,0 200 87,0 99,0 18,0

Árpa
(Hor de um vul ga re L.)

99,0
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Faj
Faj ta be je len -
té si ha tár idõ

(dá tum)

Ve tõ mag
be ér ke zé si
ha tár idõ
(dá tum)

Vizs gá la ti
min ta

mennyi sé ge
(kg)

Ka lász min ta
mennyi sé ge

(db)

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások
Le té ti min ta
fel újí tás hoz

(kg)csí rá zá si % tisz ta ság %

õszi (csu pasz árpa is) IX. 10. IX. 20. 4,0 220 90,0 99,0 5,0

ta va szi I. 31. II. 20. 3,0 200 90,0 99,0 15,0

Rizs
(Ory za sa ti va L.)

I. 31. III. 10. 5,0 105 90,0 99,8 8,0

Ka ná ri kö les
(Pha la ris ca na ri en sis L.)

I. 31. III. 15. 2,0 – 90,0 99,5 3,0

Rozs
(Se ca le ce re a le L.)

õszi (faj ta, hib rid) VIII. 15. VIII. 25. 6,5 – 85,0 99,0 12,0

ta va szi (faj ta, hib rid) I. 31. II. 25. 6,5 85,0 99,0 12,0

vo nal, alap egy sze res-õszi VIII. 15. VIII. 25. 3,0 – 85,0 99,0 6,0

vo nal, alap egy sze res-ta va szi I. 31. II. 25. 3,0 85,0 99,0 6,0

Ci rok
[Sorg hum bi co lor
(L.) Mo ench]

hibrid és szab. elv. fajták I. 31. II. 28. 0,5 – 90,0 99,5 1,0

vo nal, alap egy sze res I. 31. II. 28. 0,5 50 90,0 99,5 1,0

Szu dá ni fû
[Sorg hum su da nen se (Pi per) Stapf.]

hibrid és szab. elv. fajták I. 31. II. 28. 0,5 – 90,0 99,5 1,0

vo nal, alap egy sze res I. 31. II. 28. 0,5 50 90,0 99,5 1,0

Cirok x Szu dáni fû hib rid
[Sorg hum bi co lor (L.)]
Mo ench x Sorg hum su da nen se 
(Pi per) Stapf.

hib rid I. 31. II. 28. 0,5 – 90,0 99,5 1,0

vo nal, alap egy sze res I. 31. II. 28. 0,5 50 90,0 99,5 1,0

Tri ti ká lé
(XTri ti co se ca le Wittm.)

õszi (faj ta, hib rid) VIII. 15. VIII. 25. 8,0 350 80,0 99,0 12,0

ta va szi (faj ta, hib rid) I. 31. II. 25. 8,0 350 80,0 99,0 12,0

vo nal, alap egy sze res-õszi VIII. 15. VIII. 25. 3,0 – 80,0 99,0 6,0

vo nal, alap egy sze res-ta va szi I. 31. II. 25. 3,0 80,0 99,0 6,0

Búza
(Tri ti cum aes ti vum L. emend. Fi o ri et
Paol.)

õszi (faj ta, hib rid) IX. 10. IX. 20. 4,0 220 90,0 99,0 5,0

vo nal, alap egy sze res IX. 10. IX. 20. 4,0 220 90,0 99,0 5,0

ta va szi I. 31. II. 10. 4,0 220 90,0 99,0 5,0

Du rum bú za
(Tri ti cum du rum Desf.)

õszi IX. 10. IX. 20. 4,0 220 90,0 99,0 5,0

ta va szi I. 31. II. 10. 4,0 220 90,0 99,0 5,0

Tön köly bú za
(Tri ti cum spel ta L.)

õszi IX. 10. IX. 20. 4,0 220 90,0 99,0 5,0

Ku ko ri ca
(Zea mays L.)
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Faj
Faj ta be je len -
té si ha tár idõ

(dá tum)

Ve tõ mag
be ér ke zé si
ha tár idõ
(dá tum)

Vizs gá la ti
min ta

mennyi sé ge
(kg)

Ka lász min ta
mennyi sé ge

(db)

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások
Le té ti min ta
fel újí tás hoz

(kg)csí rá zá si % tisz ta ság %

hibrid, szab. elv. fajta II. 10. III. 15. 1,0 – 95,0 99,0 1,0

vo nal és alap egy sze res II. 10. III. 15. 1,0 – 85,0 99,0 1,0

BURGONYA

Bur go nya
(So la num tu be ro sum L.)

II. 28. III. 10. 300 db
ve tõ gu mó

– „E”
35/55 mm

– –

Faj
Faj ta be je len té si

ha tár idõ
Ve tõ mag be ér ke zé si

ha tár idõ

Vizs gá la ti és le té ti
min ta mennyi sé ge

(ezer szem)

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si % tisz ta ság %

B) ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK

Vö rös hagy ma
(Al li um cepa L.)

I. 15. II. 15. 50 85,0 99,0

Pó ré hagy ma
(Al li um por rum L.)

I. 15. II. 15. 50 85,0 99,0

Tur bo lya
(Anth ris cus ce re fo li um.)

I. 15. II. 15. 15 70,0 96,0

Zel ler
(Api um gra ve o lens L.)

XII. 15. I. 15. 90 85,0 99,0

Spár ga
(As pa ra gus of fi ci na lis L.)

XII. 15. I. 15 600 db 80,0 99,0

Mán gold
(Beta vul garis L. var. vulgaris)

I. 15. II. 15. 9 80,0 99,0

Cék la
(Beta vul garis L. var. vulgaris
con di ti va Alef.)

I. 15. II. 15. 40 80,0 99,0

Le ve les kel
[Bras si ca ole ra cea L. con var.
acep ha la (DC.) Alef. var sa bel li ca]

I. 15. II. 15. 12 90,0 99,0

Kar fi ol
[Bras si ca ole ra cea L. con var. bot ry tis
(L.) Alef. var. botrytis L.]

I. 15. II. 15. 12 90,0 99,0

Brok ko li
[Bras si ca ole ra cea L. con var. bot ry tis
(L.) Alef. var. cymosa Duch.]

I. 15. II. 15. 12 90,0 99,0

Bim bós kel
[Bras si ca ole ra cea L. con var. ole ra cea 
var. ge min fe ra DC.]

I. 15. II. 15. 12 90,0 99,0

Kel ká posz ta
[Bras si ca ole ra cea L. con var. ca pi ta ta
(L.) Alef. var. sabauda L.]

I. 15. II. 15. 12 90,0 99,0

Fe jes ká posz ta
[Bras si ca ole ra cea L. con var. ca pi ta ta
(L.) Alef. var. alba DC.]

I. 15. II. 15. 12 90,0 99,0

Vö rös ká posz ta
[Bras si ca ole ra cea L. con var. ca pi ta ta
(L.) Alef. var. rub ra DC.]

I. 15. II. 15. 12 90,0 99,0

Ka ra lá bé
[Bras si ca ole ra cea L. con var. aceph la
(DC.) Alef. var. gongy lodes]

XII. 15. I. 15. 12 90,0 99,0
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Faj
Faj ta be je len té si

ha tár idõ
Ve tõ mag be ér ke zé si

ha tár idõ

Vizs gá la ti és le té ti
min ta mennyi sé ge

(ezer szem)

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si % tisz ta ság %

Kí nai kel
(Bras si ca pe ki nen sis L.)

I. 15. II. 15. 6 90,0 99,0

Tar ló ré pa
(Brassica rapa L. var. rapa)

I. 15. II. 15. 4 90,0 99,0

Pap ri ka
(Cap si cum an nu um L.)

I. 15. II. 15. 5 92,0 99,0

En dí via
(Ci cho ri um en di via L.)

I. 15. II. 15. 10 90,0 99,0

Ci kó ria
(Ci cho ri um in ti bus L. par tim)

I. 15. II. 15. 10 90,0 99,0

Gö rög dinnye Cit rul lus la na tus
[(Thumb.) Mat sum et Na kai]

I. 15. II. 15. 2,4 94,0 99,0

Sár ga dinnye
(Cu cu mis melo L.)

XII. 15. I. 15. 3 94,0 99,0

Ubor ka
(Cu cu mis sa ti vus L.)

XII. 15. I. 15. 2 94,0 99,0

Sü tõ tök
(Cu cur bi ta ma xi ma L.)

II. 15. III. 15. 3 88,0 98,0

Fõ zõ tök
(Cu cur bi ta pepo L.)

II. 15. III. 15. 3 88,0 98,0

Kar di
(Cy na ra car dun cu lus L.)

II. 15. III. 15. 2 88,0 98,0

Sár ga ré pa
(Da u cus ca ro ta L.)

I. 15. II. 15. 200 85,0 98,0

Édes kö mény
(Fo e ni cu lum vul ga re Mill.)

I. 15. II. 15. 800 g 85,0 99,0

Sa lá ta
(Lac tu ca sa ti va L.)

XII. 15. I. 15. 90 90,0 99,0

Pa ra di csom
[Lyco per si con lyco per si cum 
(L.) Kars ten ex. Farw.]

XII. 15. I. 15. 10 95,0 99,0

Pet re zse lyem
[Pet ro se li num cris pum (Mill.) Nyman
ex. A. W. Hill.]

I. 15. II. 15. 120 75,0 99,0

Tûz bab
(Pha se o lus coc ci ne us L.)

II. 15. III. 15. 2,5 75,0 99,0

Bab
(Pha se o lus vul ga ris L.)

II. 15. III. 15. 2,5 88,0 99,5

Zöld bor só
[Pi sum sa ti vum L. (par tim)]

I. 15. II. 15. 20 90,0 99,5

Re tek
(Rap ha nus sa ti vus L.)

XII. 15. I. 15. 50 90,0 99,0

Fe ke te gyö kér
(Scor zo ne ra his pa ni ca L.)

I. 15. II. 15. 40 70,0 95,0

To jás gyü mölcs
(So la num me lon ge na L.)

II. 15. III. 15. 10 85,0 99,0

Spe nót
(Spi na cea ole ra cea L.)

I. 15. II. 15. 70 85,0 99,0

Ga lamb begy sa lá ta
(Va le ri a nel la lo cus ta L. La terr.)

I. 15. II. 15. 20 90,0 99,0

Ló bab
[Vicia faba L. (par tim.)]

II. 15. III. 15. 2,5 75,0 99,0
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Faj Be je len té si ha tár idõ
Vizs gá la tok hoz szük sé ges

nö vény anyag

C) SZÕLÕ-GYÜMÖLCS

Szõlõ és szõ lõ alany I. 20. 36 db olt vány, illetve gyökeres alany

Alma, kör te alany I. 20. 50 db 1 éves gyö keres dug vány

Alma, kör te, birs, nas polya,
cse resz nye, meggy, szil va,
kaj szi ba rack

I. 20. 12 db olt vány vagy 4 db szem zõhajtás

Birs alany I. 20. 60 db 1 éves gyö keres dug vány

Õszi ba rack I. 20. 16 db olt vány vagy 4 db szem zõhajtás

Man du la, mo gyo ró I. 20. 10 db olt vány

Dió I. 20. 30 db olt vány

Gesz te nye I. 20. 8 db olt vány

Kösz mé te II. 1. 10 db tõ vagy olt vány

Ri bisz ke, sze der II. 1. 15 db tõ

Ri bisz ke kösz mé te, áfo nya II. 1. 10 db tõ

Mál na II. 1. 20 db tõ

Sza mó ca VII. 1. 50 db pa lánta

Pru nus alany I. 20. 25 db gyö keres dug vány vagy 80 db 1 éves magonc

Bo dza II. 1. 12 db tõ
,,

2. számú melléklet a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez

„5. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

A gazdasági értékvizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minõségi elõ írásai

Szán tó föl di nö vé nyek

Faj
Ve tõ mag be ér -
ke zé si ha tár idõ

Vizs gá la ti évek
szá ma

Szük sé ges ve tõ -
mag mennyiség
he lyen ként (kg)

Kí sér le ti he lyek
szá ma

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si % tisz ta ság %

RÉPAFÉLÉK

Cu kor ré pa
(Beta vul ga ris L.)

III. 1. 2 0,15 7 80,0 99,0

Ta kar mány ré pa
(Beta vul ga ris L.)

II. 15. 2 0,15 4 80,0 99,0

TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS PÁZSITFÜVEK

Eb tip pan
(Ag ros tis ca ni na L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 90,0

Óri ás tip pan
(Ag ros tis gi gan tea Roth.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 90,0

Ta rac kos tip pan
(Ag ros tis sto lo ni fe ra L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 90,0

Cér na tip pan
(Ag ros tis ca pil la ris L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 90,0

Réti ecset pá zsit
(Alo pe cu rus pre ten sis L.)

II. 10. 4 0,3 4 70 75
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Faj
Ve tõ mag be ér -
ke zé si ha tár idõ

Vizs gá la ti évek
szá ma

Szük sé ges ve tõ -
mag mennyiség
he lyen ként (kg)

Kí sér le ti he lyek
szá ma

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si % tisz ta ság %

Fran cia per je
[Arr he nat he rum ela ti us (L.)]

II. 10. 4 0,3 4 75,0 90,0

Pré ri fû
(Bro mus cat har ti cus Vahl)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 97,0

Alasz kai rozs nok
(Bro mus sit chen sis Trin.)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 97,0

Csil lag pá zsit
[Cy no don dacty lon (L.) Pers.]

II. 10. 4 0,3 4 70,0 90,0

Cso mós ebír
(Dacty lis glo me ra ta L.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 90,0

Nád ké pû csen kesz
(Fes tu ca arun di na cea Schre ber)

II. 10. 4 0,3 4 80,0 95,0

Juh csen kesz
(Fes tu ca ovi na L.)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 85,0

Réti csen kesz
(Fes tu ca pre ten sis Hud son)

II. 10. 4 0,3 4 80,0 95,0

Vö rös csen kesz
(Fes tu ca rub ra L.)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 90,0

Csen kesz – per je faj hib rid
(X fes tu lo li um)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 96,0

Olasz perje
(Lo li um mul tif lo rum Lam.)

II. 10. 2 0,3 4 75,0 96,0

An gol per je
(Lo li um pe ren ne L.)

II. 10. 4 0,3 4 80,0 96,0

Hib rid per je
(Lo li um x bo u che a num Kunth)

II. 10. 4 0,3 4 75,0 96,0

Gu mós pánt li ka fû
(Pha la ris aqu a ti ca L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 96,0

Gu mós ko mó csin
(Phle um ber to lo nii DC.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 96,0

Egy éves per je
(Poa an nua L.)

II. 10. 2 0,2 4 75,0 85,0

Li ge ti per je
(Poa ne mo ra lis L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 85,0

Mo csá ri per je
(Poa pa lust ris L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 85,0

Réti per je
(Poa pra ten sis L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 85,0

So vány per je
(Poa tri vi a lis L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 85,0

Arany zab
(Tri se tum fla ves cens (L.)

II. 10. 4 0,2 4 70,0 75,0

Ko ro nás
(olasz) bal ta vi rág
(He dy sa rum co ro na ri um L.)

II. 10. 4 0,2 4 75,0 95,0

Szar vas ke rep
(Lo tus cor ni cu la tus L.)

II. 10. 4 0,2 8 75,0 95,0

Fe hér vi rá gú csil lag fürt
(Lu pi nus al bus L.)

II. 10. 2 3,0 8 80,0 98,0

Sár ga vi rá gú csil lag fürt
(Lu pi nus lu te us L.)

II. 10. 2 3,0 8 80,0 98,0
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Faj
Ve tõ mag be ér -
ke zé si ha tár idõ

Vizs gá la ti évek
szá ma

Szük sé ges ve tõ -
mag mennyiség
he lyen ként (kg)

Kí sér le ti he lyek
szá ma

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si % tisz ta ság %

Kom lós lu cer na
(Me di ca go Lu pu li na L.)

II. 10. 4 0,2 8 80,0 97,0

Kék vi rá gú lu cer na
(Me di ca go sa ti va L.)

II. 10. 4 0,2 8 80,0 97,0

Tar ka vi rá gú lu cer na
(Me di ca go x va ria T. Martyn)

II. 10. 4 0,2 8 80,0 97,0

Bal ta cim
(Onob ry chis vi ci i fo lia Scop.)

II. 10. 3 0,2 4 75,0 95,0

Ta kar mány bor só
[Pi sum sa ti vum L. (par tim)]

II. 10. 3 4,0 6 80,0 98,0

Ale xand ri ai here
(Tri fo li um ale xand ri num L.)

II. 10. 2 0,2 4 80,0 97,0

Svéd he re
(Tri fo li um hyb ri dum L.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 97,0

Bí bor he re
(Tri fo li um in car na tum L.)

VIII. 10. 2 0,2 4 75,0 97,0

Vö rös he re
(Tri fo li um pra tan se L.)

I. 31. 3 0,2 4 80,0 97,0

Fe hér he re
(Tri fo li um re pens L.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 97,0

Per zsa he re
(Tri fo li um re su pi na tum L.)

II. 10. 2 0,2 4 80,0 97,0

Gö rög szé na
(Tri gon el la fo e num-gra e cum L.)

II. 10. 4 0,2 4 80,0 95,0

Ló bab
[Vicia faba L. (par tim)]

II. 10. 2 4,0 4 85,0 98,0

Pan non bük köny
(Vi cia pan no ni ca Crantz)

VIII. 31. 2 1,5 4 85,0 98,0

Ta va szi bük köny
(Vi cia sa ti va L.)

II. 10. 2 1,5 4 85,0 98,0

Szö szös bük köny
(Vi cia vil lo sa Roth)

IX. 20. 2 1,5 4 85,0 98,0

Ka ró ré pa
[Bras si ca na pus L. var. na pob ras si ca
(L.)]

II. 10. 2 0,2 4 80,0 98,0

Ta kar mány ká posz ta
[Bras si ca ole ra cea L. con var.
acep ha la (DC.) Alef. var. me dul lo sa
Thell. var. vi ridis L.]

II. 10. 2 0,2 4 75,0 98,0

Méz on tó fû
(Pha ce lia ta na ce ti fo lia Benth.)

II. 10. 2 0,2 4 80,0 96,0

Olaj re tek
(Rap ha nus sa ti vus L. var. ole i for mis
pers.)

II. 10. 2 0,4 4 80,0 97,0

OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK

Föl di mo gyo ró
(Ara chis hy po gea L.)

II. 20. 2 1,6 4 70,0 99,0

Ré pa rep ce
(Brassica rapa L. var. sil vestris)

õszi VIII. 10. 2 4 85,0

ta va szi II. 10. 2 0,3 4 85,0 98,0
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Faj
Ve tõ mag be ér -
ke zé si ha tár idõ

Vizs gá la ti évek
szá ma

Szük sé ges ve tõ -
mag mennyiség
he lyen ként (kg)

Kí sér le ti he lyek
szá ma

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si % tisz ta ság %

Sza rep tai mus tár
[Brassica jun cea (L.) Czernj et
Cos son]

II. 15. 2 0,4 4 85,0 98,0

Ká posz ta rep ce
[Bras si ca na pus L. (pa ritm)]

õszi VIII. 10. 3 0,6 7 94,0 99,5

ta va szi II. 10. 2 0,5 5 94,0 99,5

Fe ke te mus tár
[Bras si ca nig ra (L.) Koch]

II. 15. 2 0,4 4 85,0 98,0

Ken der
(Can na bis sa ti va L.)

II. 15. 2 1,0 4 85,0 99,5

Pór sáf rány / Sáf rá nyos szek li ce
(Cart ha mus tin co to ri us L.)

II. 15. 2 0,3 4 90,0 99,0

Kö mény
(Ca rum car vi L.)

II. 15. 2 0,2 4 80,0 99,0

Nap ra for gó
(He li ant hus an nu us L.)

III. 20. 3 0,7 7 92,0 99,5

Len
(Li num usi ta tis si mum L.)

II. 20. 2 1,5 4 85,0 99,0

Mák
(Pa pa ver som ni fe rum L.)

I. 15. 2 0,3 4 90,0 99,0

Fe hér mus tár
(Si na pis alba L.)

II. 15. 2 0,4 4 85,0 98,0

Szó ja
[Glycine max. (L.) Mer rill]

II. 15. 2 2,0 4 90,0 99,5

GABONAFÉLÉK

Zab
(Ave na sa ti va L.)

ta va szi II. 10. 3 1,3 4 87,0 99,0

õszi IX. 20. 3 1,3 4 87,0 99,0

Árpa
(Hor de um vul ga re L.)

õszi (Csu pasz árpa is) IX. 20. 3 2,2 7 90,0 99,0

ta va szi II. 10. 2 2,0 6 90,0 99,0

Rizs
(Ory za sa ti va L.)

III. 10. 2 2,5 4 90,0 99,8

Ka ná ri kö les
(Pha la ris ca na ri en sis L.)

III. 15. 2 0,4 4 90,0 99,5

Rozs
(Se ca le ce re a le L.)

IX. 20. 2 1,4 5 82,0 99,0

Ci rok
[Sorg hum bi co lor (L.) Mo ench]

II. 28. 2 0,4 4 90,0 99,5

Szu dá ni fû
[Sorg hum su da nen se (Pi per) Stapf.]

II. 28. 2 0,5 4 90,0 99,5

Cirok x Szu dáni fû hib rid
[Sorg hum bi co lor (L.)]
Mo ench x Sorg hum su da nen se (Pi per) 
Stapf.

II. 28. 2 0,5 4 90,0 99,5

Tri ti ká lé
(XTri ti co se ca le Wittm.)
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Faj
Ve tõ mag be ér -
ke zé si ha tár idõ

Vizs gá la ti évek
szá ma

Szük sé ges ve tõ -
mag mennyiség
he lyen ként (kg)

Kí sér le ti he lyek
szá ma

Ve tõ mag mi nõ sé gi elõ írások

csí rá zá si % tisz ta ság %

õszi IX. 20. 3 2,0 5 80,0 99,0

ta va szi II. 10. 2 2,0 5 80,0 99,0

Búza
[Tri ti cum aes ti vum (L.)]

õszi IX. 20. 3 2,3 7 85,0 99,0

ta va szi II. 10. 2 2,3 5 85,0 99,0

Du rum bú za
(Tri ti cum du rum Desf.)

õszi IX. 20. 3 2,3 4 90,0 99,0

ta va szi II. 10. 2 1,8 4 90,0 99,0

Tön kölybúza
(Tri ti cum spel ta L.)

IX. 20. 2 1,5 5 85,0 99,0

Ku ko ri ca
(Zea mays L.)

III. 15. 3 0,7 7 90,0 99,0

BURGONYA

Bur go nya
(So la num tu be ro sum L.)

III. 15. 3 350 db
ve tõ gu mó

6 K1 A (E) –

DUS-vizsgálatokhoz és gazdasági értékvizsgálatokhoz (leíró fajtajegyzék készítéséhez) szükséges
vegetatív szaporítóanyag

Szõlõ – gyü mölcs

Faj Be je len té si ha tár idõ
Vizs gá la tok hoz szük sé ges

nö vény anyag

Szõlõ és szõ lõ alany ja nu ár 20. 200 db olt vány

Alma ja nu ár 20. 80 db olt vány vagy 16 db szem zõhajtás

Kör te, birs, cse resz nye, meggy,
szil va, kaj szi ba rack, õszi ba rack,
man du la

ja nu ár 20. 40 db olt vány vagy 8 db szem zõhajtás

Nas po lya ja nu ár 20. 20 db olt vány vagy 4 db szem zõhajtás

Dió ja nu ár 20. 30 db olt vány

Gesz te nye 15 db olt vány

Mo gyo ró ja nu ár 20. 40 db olt vány

Kösz mé te, ri bisz ke,
ribiszke köszméte, sze der

feb ru ár 1. 40 db tõ

Mál na feb ru ár 1. 80 db tõ

Áfo nya feb ru ár 1. 10 db tõ

Sza mó ca feb ru ár 1. 300 db pa lánta

Bo dza feb ru ár 1. 40 db tõ

”
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3. számú melléklet a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez

„10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. rész

A Közösségi Növényfajta Hivatal által a szántóföldi növényfajok DUS-vizsgálatára kiadott vizsgálati
iránymutatások

A Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben sze rep lõ fa jok CPVO-irány mu ta tás

Ta kar mány bor só Borsó, 2003. 11. 6-i TP 7/1 irány mutatás

Ká posz ta rep ce Olajrepce, 2004. 3. 25-i TP 36/1 irány mutatás

Nap ra for gó Napraforgó, 2002. 10. 31-i TP 81/1 iránymutatás

Zab Zab, 2003. 11. 6-i TP 20/1 iránymutatás

Árpa Árpa, 2003. 11. 6-i TP 19/2 iránymutatás

Rizs Rizs, 2004. 11. 18-i TP 16/1 iránymutatás

Rozs Rozs, 2002. 10. 31-i TP 58/1 iránymutatás

Tri ti ká lé Tritikálé, 2003. 11. 6-i TP 121/1 iránymutatás

Búza Búza, 2003. 11. 6-i TP 3/3 irány mutatás

Du rum bú za Durumbúza, 2003. 11. 6-i TP 120/2 irány mutatás

Ku ko ri ca Kukorica, 2001. 11. 15-i TP 2/2 irány mutatás

Bur go nya Burgonya, 2002. 3. 27-i TP 23/1 iránymutatás

II. rész

Az UPOV által a szántóföldi növényfajok DUS-vizsgálatára kiadott vizsgálati irányelvek

A Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben sze rep lõ fa jok UPOV-irány elv

Ta kar mány ré pa Takarmányrépa, 1994. 11. 4-i TG/150/3 irányelv

Eb tip pan Ebtippan, 1990. 10. 12-i TG/30/6 irányelv

Óri ás tip pan Óriás tip pan, 1990. 10. 12-i TG/30/6 irányelv

Ta rac kos tip pan Tarackos tip pan, 1990. 10. 12-i TG/30/6 irányelv

Cér na tip pan Cérnatippan, 1990. 10. 12-i TG/30/6 irányelv

Pré ri fû Prérifû, 2001. 4. 4-i TG/180/3 irányelv

Alasz kai rozs nok Alaszkai rozs nok, 2001. 4. 4-i TG/180/3 irányelv

Cso mós ebír Csomós ebír, 2002. 4. 17-i TG/31/8 irányelv

Nád ké pû csen kesz Nádképû csen kesz, 2002. 4. 17-i TG/39/8 irányelv

Juh csen kesz Juhcsenkesz, 1980. 11. 12-i TG/67/4 irányelv

Réti csen kesz Réti csen kesz, 2002. 4. 17-i TG/39/8 irányelv

Vö rös csen kesz Vörös csen kesz, 1980. 11. 12-i TG/67/4 irányelv

Olasz per je Olasz per je, 1990. 10. 12-i TG/4/7 irányelv

An gol per je Angol per je, 1990. 10. 12-i TG/4/7 irányelv

Hib rid per je Hibrid per je, 1990. 10. 12-i TG/4/7 irányelv

Gu mós ko mó csin Gumós ko mócsin, 1984. 11. 7-i TG/34/6 irány elv
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A Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben sze rep lõ fa jok UPOV-irány elv

Réti ko mó csin Réti ko mócsin, 1984.  11.  7-i TG 34/6 irány elv

Réti per je Réti per je, 1990. 10. 12-i TG/33/6 irányelv

Fe hér csil lag fürt Fehér csil lagfürt, 2004. 3. 31-i TG/66/4 irányelv

Kék csil lag fürt Kék csil lagfürt, 2004. 3. 31-i TG/66/4 irányelv

Sár ga csil lag fürt Sárga csil lagfürt, 2004. 3. 31-i TG/66/4 irányelv

Lu cer na Lucerna, 2005. 4. 6-i TG/6/5 irányelv

Vö rös he re Vöröshere, 2001. 4. 4-i TG/5/7 irányelv

Fe hér he re Fehérhere, 2003. 4. 9-i TG/38/7 irányelv

Ló bab Lóbab, 2002. 4. 17-i TG/8/6 irányelv

Ta va szi bük köny Tavaszi bük köny, 1988. 10. 21-i TG/32/6 irányelv

Ka ró ré pa Karórépa, 2001. 4. 4-i TG/89/6 irányelv

Ta kar mány re tek Takarmányretek, 2001. 4. 4-i TG/178/3 irányelv

Föl di mo gyo ró Földimogyoró, 1985. 11. 13-i TG/93/3 irányelv

Ré pa rep ce Réparepce, 2002. 4. 17-i TG/185/3 irány elv

Pór sáf rány Pórsáfrány, 1990. 10. 12-i TG/134/3 irány elv

Gya pot Gyapot, 2001. 4. 4-i TG/88/6 irányelv

Len/olaj len Len/olajlen, 1995. 10. 20-i TG/57/6 irányelv

Mák Mák, 1999. 3. 24-i TG/166/3 irány elv

Fe hér mus tár Fehér mustár, 2001. 4. 4-i TG/179/3 irányelv

Szó ja bab Szójabab, 1998. 4. 1-i TG/80/6 irányelv

Ci rok Cirok, 1989. 10. 6-i TG/122/3 szá mú irány elv

”

4. számú melléklet a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez

„11. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. rész

A Közösségi Növényfajta Hivatal által a zöldségnövény fajok DUS-vizsgálatára kiadott vizsgálati
iránymutatások

A Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben sze rep lõ fajok CPVO-irány mu ta tás

Pó ré hagy ma Pó ré hagy ma, 2001. 11. 15-i TP/85/1 irány mu ta tás

Spár ga Spárga, 2002. 03.  27-i TP/130/1 iránymutatás

Kar fi ol Karfiol, 2002. 11. 15-i TP/45/1 iránymutatás

Brok ko li Brokkoli, 2002. 03. 27-i TP/151/1 iránymutatás

Bim bós kel Bimbóskel, 2002. 03. 27-i TP/54/1 iránymutatás

Kel ká posz ta Kel ká posz ta, 2001. 11. 15-i TP/48/1 irány mu ta tás

Fe jes ká posz ta Fejes ká poszta, 2001. 11. 15-i TP/48/1 iránymutatás

Vö rös ká posz ta Vö rös ká posz ta, 2001. 11. 15-i TP/48/1 irány mu ta tás

Pap ri ka Paprika, 2002. 03. 27-i TP/76/1 iránymutatás
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A Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben sze rep lõ fajok CPVO-irány mu ta tás

En dí via sa lá ta En dí via sa lá ta, 2002. 03. 27-i TP/118/1 irány mu ta tás

Sár ga dinnye Sárgadinnye, 2002. 03. 27-i TP/104/1 iránymutatás

Ubor ka (haj ta tá si és be ra kó) Uborka, 2002. 03. 27-i TP/61/1 iránymutatás

Sár ga ré pa Sár ga ré pa, 2002. 03. 27-i TP/49/6 irány mu ta tás

Fe jes sa lá ta Fejes sa láta, 2001. 11. 15-i TP/13/1 iránymutatás

Pa ra di csom Pa ra di csom, 2001. 11. 15-i TP/44/2 irány mu ta tás

Zöld bab Zöldbab, 2001. 11. 15-i TP/12/1 iránymutatás

Re tek Retek, 2002. 03. 27-i TP/64/6 iránymutatás

Spe nót Spenót, 2002. 03. 27-i TP/55/6 iránymutatás

Ga lamb begy sa lá ta Ga lamb begy sa lá ta, 2002. 03. 27-i TP/75/6 irány mu ta tás

II. rész

Az UPOV által a zöldségnövény fajok DUS-vizsgálatára kiadott vizsgálati irányelvek

A Kö zös sé gi Faj ta jegy zék ben sze rep lõ fajok UPOV irány elv

Vö rös hagy ma és sa lot ta hagy ma Hagyma, 1999. 03. 24-ig TG/46/6 irányelv

Me té lõ hagy ma Metélõhagyma, 1998. 04. 01-i TG/161/3 irányelv

Fok hagy ma Fokhagyma, 2001. 04. 04-i TG/162/4 irányelv

Zel ler Zeller, 2002. 04. 17-i TG/82/4 irányelv

Mán gold Mángold, 1987. 10. 07-i TG/106/3 irányelv

Cék la Cékla, 1996. 10. 18-i TG/60/6 irányelv

Ta kar mány ká posz ta Ta kar mány ká posz ta, 2002. 04–17-i TG/90/6 irány elv

Ka ra lá bé Karalábé, 2002. 04. 17-i TG/65/4 irányelv

Kí nai kel Kínai kel, 2003. 04–09-i TG/105/4 irány elv

Tar ló ré pa Tarlórépa, 2001. 04. 04-i TG/37/10 irányelv

Ci kó ria sa lá ta Cikória sa láta, 2002. 04. 05-i TG/173/3 irányelv

Nagy le ve lû ci kó ria Nagylevelû ci kória, 1996. 10. 18-i TG/154/3 irányelv

Ipar i ci kó ria Ipari ci kória, 2001. 04. 04-i TG/172/3 irányelv

Gö rög dinnye Görögdinnye, 1993. 10. 26-i TG/142/3 irányelv

Sü tõ tök Sütõtök, 1996. 10. 18-i TG/155/3

Tök Tök, 2002. 04. 10-i TG/119/4 irányelv

Ar ti csó ka Articsóka, 2001. 04. 04-i TG/184/3 irányelv

Édes kö mény Édeskömény, 2001. 04. 04-i TG/183/3 irányelv

Pet re zse lyem Petrezselyem, 1991. 10. 18-i TG/136/4 irányelv

Tûz bab Tûzbab, 2003. 04. 09-i TG/9/5 irányelv

Bor só Borsó, 1994. 11–04-i TG/7/9 irányelv

Re bar ba ra Rebarbara, 1999. 03. 24-i TG/62/6 irányelv

Fe ke te gyö kér Fe ke te gyö kér, 1998. 10–21-i TG/116/3 irány elv

To jás gyü mölcs Tojásgyümölcs, 2002. 04. 17-i TG/117/4 irány elv

Ló bab Lóbab, 2003. 04. 09-i TG/206/1 irányelv

”
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5. számú melléklet
a 70/2006. (IX. 27.) FVM rendelethez

1. Az SzR. 1. szá mú melléklete C. ré sze I. Min tavétel
címû táb lá za ta (3) láb jegy ze te he lyé be a kö vet ke zõ szö-
veg rész lép:

„(3) Az Ave na fa tua tar ta lom meg ha tá ro zást 1 kg tö me-
gû vagy szán tó föl di el len õr zés és mi nõ sí tés alap ján Ave na
 fatua, Ave na ste ri lis, il let ve Ave na lu do vi ci a na gyom nö -
vé nyek tõl nem men tes sza po rí tás ese tén 3 kg tö me gû vizs-
gá la ti min tán kell vé gez ni.”

2. Az SzR. 1. szá mú melléklete C. ré sze I. Min tavétel
címû táb lá za tá nak elsõ, má so dik, har ma dik, ötö dik, ki len -
ce dik, ti ze dik, ti zen egye dik és ti zen ket te dik so rá ban a má-
so dik osz lop hoz tar to zó ér ték 25-rõl 30-ra vál to zik.

A gazdasági és közlekedési miniszter, 
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

valamint a pénzügyminiszter
68/2006. (IX. 27.) GKM–KvVM–PM

együttes rendelete
az egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok

kéntartalmának csökkentésérõl szóló
17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet

módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110. §-a (8) be kezdésének m) és
j) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a la kos ság
egész sé gé nek vé del me és a kör nye zet nek a kén-di oxid
emisszió ál tal oko zott ká ro so dás tól való meg óvá sa ér de ké -
ben a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

Az egyes fo lyé kony tü ze lõ- és fû tõ anya gok kéntar-
talmának csök ken té sé rõl  szóló 17/2003. (IV. 4.)
GKM–KvVM–PM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A ren de let elõ írásait a kõ olaj-fel dol go zó ipar-
ban fel dol go zan dó fo lyé kony tü ze lõ- és fû tõ anya gok ki vé -
te lé vel

a) a fo lyé kony tü ze lõ- és fû tõ anya gok ra, és
b) a ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anya gok ra

kell al kal maz ni.
(2) A ren de let ha tá lya
a) a min ta vé te le zõ szer ve zet re, és
b) a for gal ma zó ra ter jed ki.”

2. §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § A ren de let al kal ma zá sá ban:
a) fû tõ olaj: kõ olaj ere de tû fo lyé kony fû tõ anyag – ki vé -

ve a ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anya go -
kat –, amely nek a 2031/2001/EK bi zott sá gi ren de let tel
mó do sí tott 2658/87/EGK ta ná csi ren de let 2002. ja nu ár
1-jén ha tá lyos 1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott Kom bi nált
No menk la tú rá val (a továb biak ban: Kom bi nált Nomen-
klatúra) meg egye zõ tar tal mú vám ta ri fa szá ma
2710 1951–2710 1969, vagy olyan kõ olaj eredetû fo lyé-
kony fûtõanyag, amelynek az MSZ EN ISO 3405 sze rinti
– vagy az zal egyen ér té kû más meg ol dás sal tör té nõ – vizs-
gá la ta so rán ke ve sebb, mint 65% (V/V)-a desz til lál át
250 °C hõ mér sék le ten,

b) tü ze lõ olaj: kõ olaj ere de tû fo lyé kony tü ze lõ -
anyag – ki vé ve a ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem-
anya go kat –, amely nek a Kom bi nált No menk la tú rá val
meg egye zõ tar tal mú vám ta ri fa szá ma 2710 19 25,
2710 19 29, 2710 19 45 vagy 2710 19 49, vagy olyan kõ -
olaj ere de tû fo lyé kony tü ze lõ anyag, ame lyet mind az el pá -
ro log ta tós, mind a kény szer por lasz tá sos ége tõ be ren de zé-
sek ben hõ fej lesz tés re hasz nál nak fel, és az
MSZ EN ISO 3405 szerinti – vagy azzal egyenértékû más
meg ol dás sal tör té nõ – vizs gá la ta so rán leg alább 85%
(V/V)-a desz til lál át 350 °C hõ mér sék le ten,

c) ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anyag: ás vány-
olaj ere de tû fo lyé kony üzem anyag, ame lyet ten ge ri ha jón
hasz nál nak fel, il let ve ame lyet ten ge ri ha jón tör té nõ fel-
hasz ná lás ra szán nak, be le ért ve az ISO 8217 sze rin ti üzem-
anya go kat is,

ca) ha jó zá si gáz olaj: ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos
üzem anyag, amely nek visz ko zi tá sa vagy sû rû sé ge az
ISO 8217 I. sz. táb lázatában sze replõ DMB és DMC foko-
za tok ra meg ha tá ro zott tar to mány ba esik,

cb) ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos fû tõ olaj: ten ge ri
ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anyag, amely nek visz ko zi tá -
sa vagy sû rûsége az ISO 8217 I. sz. táb lázatában sze replõ
DMX és DMA fo ko za tok ra meg ha tá ro zott tar to mány ba
esik,

d) MARPOL: a 2001. évi X. tör vénnyel kihirdetett, a
ha jók ról tör té nõ szennye zés meg elõ zé sé rõl  szóló 1973.
évi nemzetközi egyez mény és az ah hoz csa tolt 1978. évi
jegy zõ könyv,

e) a MARPOL VI. mel léklete: az 1997. évi jegyzõkönyv
ál tal a MAR POL-hoz csa tolt, „Ren del ke zé sek a ha jók ról
tör té nõ le ve gõ szennye zés meg elõ zé se ér de ké ben” címû
mel lék let,

f) az SOx ki bo csá tás-sza bá lyo zá si te rü le tei: az ENSZ
Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve ze te (a to váb bi ak ban:
IMO) ál tal a MARPOL VI. mellékletében ilyen nek minõ-
sí tett ten ger sza ka szok,

g) sze mély ha jó: a 12-nél több utast szállító hajó, ahol
utas nak mi nõ sül min den sze mély, ki vé ve:

ga) a hajó pa rancs no kát, a sze mély zet tag ja it, il let ve
olyan sze mé lye ket, aki ket a hajó gaz da sá gi te vé keny sé gé -
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nek meg fele lõen va la mi lyen mi nõ ség ben a hajó fe dél ze tén 
fog lal koz tat nak vagy al kal maz nak, va la mint

gb) az egy éves nél fi a ta labb korú cse cse mõt,
h) rend sze res szol gál ta tás: sze mély ha jó val vég zett

szolgáltatás, mely során a személyhajó két vagy több ki kö-
tõ kö zött rend sze res for gal mat bo nyo lít le, vagy uta kat tesz
meg adott ki kö tõ bõl ki in dul va és ugyan oda vissza tér ve,
köz ben sõ ki kö tés nél kül

ha) köz zé tett me net rend sze rint, vagy
hb) olyan rend sze res vagy gya ko ri át ke lés sel, hogy az

köz zé tett me net rend sze rin ti köz le ke dés nek tekint hetõ,
i) ha di ha jó: va la mely ál lam fegy ve res erõ i hez tar to zó

hajó, amely az adott ál lam ha di ha jó i nak kül sõ meg kü lön -
böz te tõ jel zé sét vi se li, az adott ál lam kor má nya ál tal meg-
fe le lõ meg bí zás sal el lá tott pa rancs nok irá nyí tá sa alatt áll,
és neve sze re pel a meg fe le lõ szol gá la ti jegy zé ken vagy az-
zal egyen ér té kû nyil ván tar tás ban, to váb bá füg gel mi leg a
re gu lá ris fegy ve res erõk irá nyí tá sa alá tar to zik,

j) ki kö tõ ben tar tóz ko dó hajó: az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam (a továb-
biak ban: EGT-ál lam) ki kö tõ jé ben tar tóz ko dó hajó, ame-
lyet a be ra ko dás, ki ra ko dás, va la mint az uta sok ki- és be-
szál lá sa ide jé re biz ton sá go san ki köt nek, be le ért ve azt az
idõt is, ame lyet nem a ra ko mány hoz kap cso ló dó mû ve le -
tek kel töl te nek,

k) bel ví zi hajó: nyil ván tar tás ba vé tel re kö te le zett, bel-
ví zi uta kon köz le ke dõ úszó lé te sít mény, amely a bel ví zi
uta kon köz le ke dõ úszó lé te sít mé nyek ha jó zás ra al kal mas-
sá ga és meg fe le lõ sé ge fel té te le i rõl, az üzem ké pes ség vizs-
gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló 13/2001. (IV. 10.) Kö ViM
ren de let ha tá lya alá tar to zik, va la mint ren del ke zik kö zös -
sé gi bel ví zi ta nú sít vánnyal és a Raj nai Ha jó zá si Egyez-
mény sze rin ti ta nú sít vánnyal,

l) for ga lom ba ho za tal: ten ge ri ha jó zás ban a ha jón
üzem anyag ként tör té nõ fel hasz ná lás ra szánt üzem anyag -
nak az EGT-ál la mok ál tal har ma dik sze mé lyek ré szé re tör-
té nõ szál lí tá sa vagy ren del ke zés re bo csá tá sa fi ze tés el le né -
ben vagy té rí tés men te sen. Nem tar to zik ide a ten ge ri ha jó -
zás ban hasz ná la tos tü ze lõ- és üzem anyag ex port ra tör té nõ
ér té ke sí té se vagy ilyen célú ren del ke zés re bo csá tá sa a tar-
tály ha jók rak te ré ben,

m) ki bo csá tás-csök ken té si tech no ló gia: égés ter mék-
nek a lég szennye zõ anya gok tól való meg tisz tí tá sá ra szol-
gá ló rend szer, vagy bár mi lyen más el len õriz he tõ és jog-
sza bály ban meg ha tá ro zott mû sza ki mód szer,

n) min ta vé te le zõ szer ve zet: a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si 
Mi nisz té ri um ál tal pá lyá zat alap ján min ta vé te le zés sel,
elem zés sel és adat szol gál ta tás sal meg bí zott szer ve zet,

o) for gal ma zó: tü ze lõ- és fû tõ ola jat, va la mint ten ge ri
ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anya got ér té ke sí tõ gaz dál ko -
dó szer ve zet,

p) ha jó zá si ha tó ság: Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let.”

3. §

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

„(3) E ren de let elõ írásaitól el té rõ kén tar tal mú fû tõ olaj
az ille té kes kör nye zet vé del mi ha tó sá gok ál tal tör té nõ fo-
lya ma tos el len õr zés mel lett fel hasz nál ha tó

a) olyan ége tõ be ren de zé sek ben, ame lyek re az
50 MWth és an nál na gyobb név le ges be me nõ hõ tel je sít mé-
nyû tü ze lõ be ren de zé sek mû kö dé si fel té te le i rõl és lég-
szennye zõ anya ga i nak ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl  szóló
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendeletben fog lalt lég szennye-
zõ anyag ki bo csá tá si ha tár ér té kek tel je sül nek,

b) olyan ége tõ be ren de zé sek ben, ame lyek re 2008. ja-
nuár 1-jét köve tõen az 50 MWth és an nál na gyobb név leges
be me nõ hõ tel je sít mé nyû tü ze lõ be ren de zé sek mû kö dé si
fel té te le i rõl és lég szennye zõ anya ga i nak ki bo csá tá si ha tár -
ér té ke i rõl  szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM ren de let ben
fog lalt lég szennye zõ anyag ki bo csá tá si ha tár ér té kek tel je -
sül nek,

c) olyan egyéb ége tõ be ren de zé sek ben – ki vé ve az a) és 
b) pont ha tá lya alá esõ ége tõ be ren de zé se ket –, ame lyek nél 
a kén-di oxid emisszió havi át laga 1700 mg/Nm3 alatt van a 
füst gáz 3% (V/V)-os oxi gén tar tal ma mel lett, szá raz ál la -
pot ban mér ve,

d) a kõ olaj-fel dol go zók ban tör té nõ el ége tés re, ha a
kén-di oxid emisszió havi át la ga a fel dol go zó va la mennyi
üze mé ben (a tér fo gat ára mok sze rint sú lyo zot tan) át lag
1700 mg/Nm3 alatt van – ki véve az a) és b) pont ha tálya alá 
esõ ége tõ be ren de zé se ket – füg get le nül a fel hasz nált fo lyé -
kony fû tõ anyag tól vagy fû tõ anyag-kom bi ná ci ó tól.”

4. §

Az R. a kö vetkezõ 3/A. §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) Ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anyag

SOx ki bo csá tás-sza bá lyo zá si te rü le ten fek võ, ki zá ró la gos
gaz da sá gi öve zet ben és kör nye zet szennye zés-el len õr zé si
te rü le ten

a) a MARPOL VI. mel lék le te 14. ren del ke zé se (3) be-
kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott bal ti-ten ge ri kör-
zet ben 2006. au gusz tus 11-tõl kez dõ dõ en,

b) az Észa ki-ten ge ren az IMO ál tal tör té nõ ki je lö lést
követõ 12 hó nap vagy 2007. au gusztus 11. kö zül a ko rábbi
idõ pon tot köve tõen,

c) az IMO ál tal a MARPOL VI. melléklete 14. ren del-
ke zé se (3) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján a továb biakban
SOx ki bo csá tás-sza bá lyo zá si te rü let nek ki je lölt bár mely
ten ger sza ka szon, be le ért ve a ki kö tõ ket, a ki je lö lés
hatályba lépését kö ve tõ 12 hó nap el tel te után,

ak kor hoz ha tó for ga lom ba, il let ve hasz nál ha tó fel ha-
jón, ha kén tartalma leg feljebb 1,5 m/m %.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sá ért a
for ga lom ba ho za tal te kin te té ben az üzem anyag-for gal -
ma zó, a fel hasz ná lás te kin te té ben a ma gyar lajst rom ban
nyil ván tar tott ten ge ri hajó üze mel te tõ je, il let ve pa rancs -
no ka fe lel.

(3) Az (1) be kezdés a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ-
pont tól kez dõ dõ en ki zá ró la gos gaz da sá gi öve zet ben és ki-
bo csá tás-sza bá lyo zá si te rü le ten levõ kö zös sé gi ki kö tõ be
irá nyu ló vagy on nan ki in du ló, rend sze res szol gál ta tást
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nyúj tó sze mély ha jó szá má ra olyan ten ge ri ha jó zás ban
hasz ná la tos üzem anyag hoz ha tó for ga lom ba, amely nek
kén tar tal ma leg fel jebb 1,5 m/m %.

(4) Az (1) be kezdés a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ-
pont tól kez dõ dõ en a ma gyar lajst rom ban nyil ván tar tott
ten ge ri hajó pa rancs no ka gon dos ko dik a ha jó nap ló nak
e ren de let ben elõ ír tak sze rin ti pon tos ve ze té sé rõl, be le ért -
ve az üzem anyag cse re mû ve le tek rõl  szóló be jegy zé se ket.

(5) Az (1) be kezdés a) pont já ban meg ha tá ro zott idõ-
pont tól kez dõ dõ en és a MARPOL VI. mel lék le té nek
18. ren del ke zé sé vel össz hang ban a min ta vé te le zés re ki je -
lölt szer ve zet:

a) nyil ván tar tást ve zet a ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos 
üzem anyag Ma gyar Köz tár sa ság ban be jegy zett for gal ma-
zó já ról,

b) biz to sít ja, hogy va la mennyi, az a) pont ban meg ha tá ro -
zott üzem anyag-for gal ma zó tár sa ság az ál ta la for gal ma zott
ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anyag kén tar tal mát a
tar tály tér szál lí tó je gyé vel vagy a ter mék mi nõ sé gi bi zo nyít -
vá nyá val do ku men tál ja, és mel lé kel jen az üzem anya got vé te -
le zõ hajó kép vi se lõ je ál tal alá írt, le pe csé telt min tát,

c) azon do ku men tu mok egy ide jû csa to lá sá val, ame lyek 
alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a for gal ma zó nem meg fe le lõ
mi nõ sé gû ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anya got
ho zott for ga lom ba, kez de mé nye zi, hogy a te rü le ti fo-
gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség el jár jon a nem meg fe le lõ mi-
nõ sé gû ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anyag for gal-
ma zó já val szem ben,

d) azon do ku men tu mok egy ide jû csa to lá sá val, ame-
lyek alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a for gal ma zó nem meg-
fe le lõ mi nõ sé gû ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem-
anya got ho zott for ga lom ba, kez de mé nye zi, hogy a te rü le ti
fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban kö te lez ze a
ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anyag nem meg fe le lõ 
mi nõ sé gé ért fe le lõs for gal ma zót arra, hogy az üzem anyag
meg fe le lõ vé fi no mí tá sá nak költ sé ge it vi sel je.

(6) Az (1) be kezdés a) pont já ban em lí tett idõ pont tól
kez dõ dõ en ha jó zá si gáz olaj ak kor hoz ha tó for ga lom ba, ha
kén tar tal ma leg fel jebb 1,5 m/m %.”

5. §

Az R. a kö vetkezõ 3/B. §-sal egé szül ki:
„3/B.  § (1) Ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anyag

2010. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en
a) bel ví zi ha jón, és
b) ki kö tõ ben tar tóz ko dó ha jón,
ak kor hasz nál ha tó fel, ha kén tar tal ma leg fel jebb 0,1 m/m

%.
(2) A ki kö tõ ben tar tóz ko dó hajó le gény sé ge szá má ra

ele gen dõ idõt kell biz to sí ta ni ah hoz, hogy a ki kö tõ be való
ér ke zés után, és a to vább in du lás elõtt el vé gez zék az adott
eset ben szük sé ges üzem anyag cse rét. Az üzem anyag cse ré -
re for dí tott idõt a ha jó nap ló ban rög zí te ni kell.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni
a) ha a köz zé tett me net rend sze rint a hajó ki kö tõ ben

való tar tózkodása nem ha ladja meg a két órát,

b) azon bel ví zi hajó te kin te té ben, amely ren del ke zik a
2001. évi XI. tör vénnyel ki hir de tett „Élet biz ton ság a ten-
ge ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény és az ah hoz csa tolt
1978. évi Jegyzõkönyv (,,SOLAS 1974/1978”) mellékle-
té nek ki hir de té sé rõl  szóló 35/2001. (X. 12.) Kö ViM ren-
de let füg ge lé ké ben meg ha tá ro zott, meg fe le lõ sé get ta nú sí -
tó bi zo nyít vánnyal,

c) olyan ha jó ra, amely a ki kö tõ ben való hor gony zás
ide jé re va la mennyi bel sõ égé sû mo tor ját le ál lít ja, és par ti
lé te sít mény bõl szár ma zó vil la mos ener gi át hasz nál.

(4) Ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos fû tõ olaj 2010. ja-
nuár 1-jé tõl ak kor hoz ha tó for ga lom ba, ha kén tar tal ma
legfeljebb 0,1 m/m %.”

6. §

Az R. a kö vetkezõ 3/C. §-sal egé szül ki:
„3/C. § (1) A ha józási ha tóság – más EGT-állam ható -

ságaival együtt mû köd ve – hagy ja jóvá ma gyar lo bo gó
alatt köz le ke dõ ha jón a ki bo csá tás-csök ken té si tech no ló -
gi ák kí sér le ti al kal ma zá sát. A kí sér le ti al kal ma zás so rán
nem kö te le zõ a 3/A.  § és 3/B.  §-ban elõ írt kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anya -
gok hasz ná la ta, amennyi ben a kö vet ke zõ fel té te lek tel je -
sül nek:

a) a ha jó zá si ha tó ság leg alább 6 hó nap pal a kí sér le ti al-
kal ma zás meg kez dé se elõtt írás ban ér te sí ti az Eu ró pai Bi-
zott sá got, és azon EGT-ál la mok ille té kes ha tó sá gát, ame-
lyek te rü le tén ten ge ri ki kö tõ ta lál ha tó,

b) a kí sér le ti al kal ma zás ra vo nat ko zó en ge dély ér vé -
nyes sé gi idõ tar ta ma nem ha lad ja meg a 18 hó na pot,

c) a kí sér le ti al kal ma zás ban részt vevõ hajó a ki bo csá -
tott égés ter mék lég szennye zõ anyag tar tal má nak fo lya ma-
tos el len õr zé sé re nem ma ni pu lál ha tó be ren de zés sel ren-
del ke zik, és azt a kí sér let tel jes idõ tar ta ma alatt mû kö dés -
ben tart ja,

d) a kí sérletben részt vevõ ha jónak leg alább olyan mér-
té kû lég szennye zés-csök ke nést kell el ér nie, amely meg-
felel az e ren de let ben meg ha tá ro zott kén tar tal mú üzem-
anyag hasz ná la ta mel lett el ér he tõ ér ték nek,

e) a lég szennye zés mér sék lé sé re al kal ma zott tech no ló -
gia hasz ná la tá val össze füg gés ben, a kí sér let fo lya mán ke-
let ke zõ hul la dé kok ke ze lé se cél já ból meg fe le lõ hul la dék -
ke ze lé si rend szert al kal maz nak a hely szí nen,

f) a kí sér let tel jes idõ tar ta má ra ki ter je dõ ha tás vizs gá la -
tot vé gez nek a ten ge ri kör nye zet re, kü lö nö sen a zárt ki kö -
tõk, hor gony zó he lyek és fo lyó tor ko la tok öko szisz té má i ra
gya ko rolt ha tás ra vo nat ko zó an, és

g) a kí sér le ti al kal ma zás le zá rá sát kö ve tõ 6 hó na pon
be lül a kí sér let tel jes ered mé nyét az Eu ró pai Bi zott ság ren-
del ke zé sé re bo csát ják, to váb bá a nyil vá nos ság szá má ra
hoz zá fér he tõ vé te szik.

(2) A hajó ki bo csá tás-csök ken té si tech no ló gi á ját a
2099/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
3. cikk (2) be kez dé sé ben fog lalt el já rás nak meg fele lõen
kell jó vá hagy ni, figye lembe véve

a) az IMO ál tal ki dol go zan dó irány mu ta tá so kat,
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b) az (1) be kez dés sze rint vég re haj tott kí sér let ered mé-
nye it,

c) a kör nye ze ti ha tá so kat, be le ért ve az el ér he tõ ki bo -
csá tás-csök ke nést, va la mint a zárt ki kö tõk, hor gony zó he -
lyek és fo lyó tor ko la tok öko szisz té má i ra gya ko rolt ha tást,

d) a mo ni to ro zás és a fe lül vizs gá lat meg va ló sít ha tó sá gát.
(3) A ha jó zá si ha tó ság az EGT-ál la mok ban el fo ga dott

ki bo csá tás-sza bá lyo zá si tech no ló gi ák hasz ná la tát jó vá -
hagy ja a ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ hajó szá má ra, il-
let ve Ma gyar or szág te rü le tén lévõ ki kö tõ ben, hor gony zó -
he lyen és ví zi uta kon tar tóz ko dó nem ma gyar lo bo gó alatt
köz le ke dõ hajó szá má ra.

(4) A 3/A.  § és 3/B.  § kö ve tel mé nye it tel je sí tõ, ten ge ri
ha jó zás ban hasz ná la tos, ala csony kén tar tal mú üzem anya -
gok hasz ná la tá nak al ter na tí vá ja ként, a ha jó zá si ha tó ság
en ge dé lyez he ti a ha jón jó vá ha gyott ki bo csá tás-csök ken té -
si tech no ló gia al kal ma zá sát, amennyi ben a hajó

a) fo lya ma to san leg alább olyan mér té kû ki bo csá tás-csök-
kenést ér el, mint amely az e ren deletben meghatározott kén -
tar tal mú üzem anyag hasz ná la ta mel lett ér he tõ el, és

b) a ki bo csá tás mér té két fo lya ma to san el len õr zõ be ren -
de zés sel van fel sze rel ve, va la mint

c) do ku men tál ja, hogy zárt ki kö tõ ben, hor gony zó he lyen
és fo lyó tor ko lat ban tör té nõ tar tóz ko dá sa fo lya mán szennye-
zõ anyag ki bo csá tá sa a ki kö tõ sze rint ille té kes ál lam ha tó sá ga 
ál tal az IMO ré szé re kö zölt ha tár ér ték alatt ma rad.”

7. §

(1) Az R. 8/B–8/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„8/B.  § (1) A ten ge ri ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anya -
gok kén tar tal mát a min ta vé te le zõ szer ve zet min ta vé te le -
zés sel és elem zés sel el len õr zi.

(2) Az aláb bi min ta vé te li, elem zé si és el len õr zé si mód-
sze rek bár me lyi ke al kal maz ha tó:

a) min ta vé tel a ha jón tör té nõ el ége tés re szánt, ten ge ri
ha jó zás ban hasz ná la tos üzem anyag ból, an nak ha jó hoz tör-
té nõ szál lí tá sa köz ben, az IMO irány mu ta tá sa i nak meg-
fele lõen, az üzem anyag ból vett min ta kén tar tal má nak
elem zé se cél já ból,

b) a ha jón lévõ üzem anyag tar tá lyok ban tá rolt üzem-
anyag ból, il let ve a ha jón meg lé võ, üzem anyag – el len õr -
zés cél já ra el kü lö ní tett és le zárt üzem anyag – min tá ból tör-
té nõ min ta vé tel és a kén tar ta lom elem zé se,

c) a ha jó nap ló és a szál lí tó le vél el len õr zé se.
(3) A min ta vé telt és vizs gá la tot a min ta vé te le zõ szer ve -

zet az üzem anyag meg en ge dett kén tar tal má ra vo nat ko zó
kor lá to zás ha tály ba lé pé sé nek nap já tól kezd ve vég zi. Az
el len õr zést meg fe le lõ gya ko ri ság gal, meg fe le lõ szá mú
mintán és olyan módon kell vé gezni, hogy a minta jel lem-
zõ le gyen a vizs gált, va la mint a ten ge ren, ki kö tõ ben és bel-
vi ze ken tar tóz ko dó ha jók ál tal hasz nált üzem anyag ra.

8/C.  § (1) A min ta vé te le zõ szer ve zet a kén tar tal mat az
MSZ EN ISO 8754 vagy az MSZ EN ISO 14596 szab vá-
nyok – il let ve azok kal egyen ér té kû más meg ol dás – ala-
pul vé te lé vel ha tá roz za meg.

(2) A mé ré si ered mé nyek meg bíz ha tó sá gá ra az
MSZ ISO 4259 szab vány – il letve az zal egyen értékû más
meg ol dás – elõ írásai irány adók.

8/D. § (1) A tárgy év fo lyamán 8/A. és 8/B. §-nak meg-
fele lõen vég zett min ta vé te le zés és a 8/C.  § sze rin ti elem-
zés ered mé nye i re ala po zot tan, a min ta vé te le zõ szer ve zet a
ren de let ha tá lya alá tar to zó ter mé kek kén tar tal má nak meg-
ál la pí tott ala ku lá sá ról a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 15-ig
je len tést ké szít, amit a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um nak meg küld. A je len tés nek tar tal maz nia kell az
egyes üzem anyag faj ták sze rint vé te le zett min ták szá mát,
az üzem anyag faj tá ból a fel hasz nált üzem anyag mennyi sé -
gét, a szá mí tott át la gos kén tar tal mat.

(2) A je len tés nek tar tal maz nia kell a min ta vé te le zõ szer-
ve zet ál tal az összes ha jón vég zett el len õr zé sek szá mát.

(3) A je len tést a tárgy évet kö ve tõ jú ni us 30. nap já ig a
mi nisz ter meg kül di az Eu ró pai Bi zott ság nak.”

(2) Az R. a kö vetkezõ 8/E. §-sal egé szül ki:
„8/E.  § Amennyi ben a min ta vé te le zõ szer ve zet a min ta -

vé te le zés vagy a vizs gá lat so rán vissza élést, vissza élés re
uta ló je let vagy az elõ írt ér té kek tõl való el té rést ész lel, ér-
te sí ti a te rü le ti fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé get.”

8. §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 1999/32/EK irányelve (1999. áp rilis 26.) az 

egyes fo lyé kony tü ze lõ anya gok kén tar tal má nak csök ken -
té sé rõl, va la mint a 93/12/EGK irány elv mó do sí tá sá ról;

b) az Eu rópai Par lament és a Ta nács 2005/33/EK irány -
elve (2005. jú lius 6.) az 1999/32/EK irány elv nek a ten geri
ha jó zás ban hasz ná la tos tü ze lõ- és üzem anya gok kén tar tal -
ma te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

9. §

Az R. 1. szá mú melléklete e ren delet mel lék le té vel egé -
szül ki.

10. §

(1) Ez a ren delet a ki hirdetését kö vetõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren delet az 1999/32/EK irányelvnek a ten geri
ha jó zás ban hasz ná la tos tü ze lõ- és üzem anya gok kén tar tal -
ma te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló, 2005. jú li us
6-i 2005/33/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter mi nisz ter

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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Melléklet a 68/2006. (IX. 27.) GKM–KvVM–PM együttes rendelethez

A tüzelõolaj kéntartalmára vonatkozó minõségi követelmény 2008. január 1-jétõl

Jel lem zõ Egy ség Ha tár ér ték Vizs gá la ti mód szer

Kén tar ta lom(1) (2) % (m/m) Ma xi mum 0,1 MSZ EN ISO 14596
MSZ EN ISO 8754
vagy ezek kel egyen ér té kû más meg ol dás

(1) A kén tar ta lom mal kap cso la tos vita ese tén az MSZ EN ISO 14596 szab vány – vagy ez zel egyen ér té kû más meg ol dás – ala pul vé te lé vel kell dönteni.
(2) A spe ci fi ká ci ó ban meg adott ér té kek „va lós ér té kek”. A ha tár ér té ke ik meg ál la pí tá sá nál az MSZ EN ISO 4259 (Ás vány olaj ter mé kek. A vizs gá la ti mód-

sze rek pre ci zi tá si ada ta i nak meg ha tá ro zá sa és al kal ma zá sa) – vagy ez zel egyen ér té kû más meg ol dás ban sze rep lõ – ki fe je zést al kal maz zuk, és a mi ni mum ér ték
meg ha tá ro zá sá nál a nul la fe let ti 2R mi ni mum kü lönb sé get kell szá mí tás ba ven ni (R = rep ro du kál ha tó ság). Az egye di mé ré sek ered mé nye it az
MSZ EN ISO 4259 ál tal – vagy más az zal egyen értékû meg oldásban – leírt kri tériumok alapján kell értelmezni.

A gazdasági és közlekedési miniszter
69/2006. (IX. 27.) GKM

rendelete
a közlekedési és az ipari területeken végzett

igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege
igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biakban: Szaktv.) 31. §-ának
(8) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint
az azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té -
telekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren delet (a továbbiak-
ban: R.) 5. szá mú mel lék le te sze rin ti köz le ke dé si és ipa ri
te rü le te ken vég zett, az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség
foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel-
le gé nek iga zo lá sá ra irá nyu ló el já rás so rán e ren de let sza-
bá lyai az irány adó ak.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban ké rel me zõ az, aki a
Szaktv. 3.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az
R. 5. szá mú mel lék le te sze rin ti szak te rü le te ken az igaz ság -
ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak-
mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé nek iga zo lá sa irán ti ké rel -
met (a továbbiakban: ké relem) nyújt be.

2. §

(1) A ké rel me zõ a ké re lem ben nyi lat ko zik sze mély azo -
no sí tó ada ta i ról (név, szü le té si idõ, any ja neve, lak cí me,
ér te sí té si címe), va la mint az en ge dé lyez ni kért igaz ság -
ügyi szak ér tõi szak te rü let(ek) meg ne ve zé sé rõl.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az R.-ben meg je lölt ké pe sí té si fel té tel meg lé tét iga-

zo ló ok irat hi te les má so la tát (ho no sí tott vagy el is mert ok-
irat ese té ben en nek hi te les má so la tát);

b) a ké re lem be nyúj tá sá ig vég zett szak mai te vé keny ség 
le írá sát azon gya kor lat rész le tes le írá sá val, ame lyek figye-
lembevételét a szak irá nyú szak mai gya kor lat szá mí tá sa
szem pont já ból a ké rel me zõ kéri, ki tér ve arra, hogy a ké rel -
mezõ mikor, hol, milyen munkakört töl tött be, milyen idõ -
tar ta mú szak mai gya kor lat tal és ké pe sí tés sel ren del ke zik;

c) a mun kál ta tó iga zo lá sát a ké rel me zõ je len le gi fog lal -
ko zá sá ról, be osz tá sá ról, mun kál ta tó já nak meg ne ve zé sé -
rõl, cí mé rõl;

d) szak ér tõ je lölt ese té ben an nak az igaz ság ügyi szak ér -
tõi in téz mény nek vagy szer ve zet nek a ve ze tõ je ál tal ki ál lí -
tott, a fog lal koz ta tá si vi szony ra vo nat ko zó iga zo lást, ahol
a szak ér tõ je lölt dol go zott,

e) amennyi ben ilyen nel ren del ke zik a tu do má nyos fo-
ko za tát iga zo ló ok ira tot (en nek hi te les má so la tát), pub li -
ká ci ós jegy zé két.

(3) Egyé ni vál lal ko zó ké rel me zõ ese tén ha tó sá gi bi zo -
nyít vány szük sé ges an nak iga zo lá sá ra, hogy az egyé ni vál-
lal ko zó te vé keny sé gi köre mely idõ pont tól ter jed ki az iga-
zol ni kí vánt szak irá nyú te vé keny ség re.

3. §

Szak mai gya kor la ti idõn a ké re lem ben meg je lölt szak te -
rü le ten vég zett tény le ges, gya kor la ti szak mai te vé keny sé -
get, vagy a vá lasz tott szak te rü let re vo nat ko zó tu do má nyos
te vé keny sé get kell ér te ni.

4. §

(1) Szak irá nyú szak mai gya kor la ti idõ ként a szak irá nyú
fel sõ fo kú vég zett ség vagy a szak kép zett ség meg szer zé se
után, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en meg lé võ, a meg-
je lölt szak te rü le ten el töl tött gya kor la ti idõt le het figye-
lembe ven ni.

(2) A szak mai gya kor la ti idõ be nem szá mít ha tó be a
meg sza kí tás nél kül hat hó na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li
és rend kí vü li sza bad ság, a szü lé si sza bad ság, il let ve gyer-
mek gon do zá si díj és – a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló



1998. évi LXXXIV. tör vény 21.  §-a sze rin ti ke re sõ te vé -
keny ség ki vé te lé vel – a gyer mek gon do zá si se gély fo lyó sí -
tá sá nak ide je.

(3) Szak mai gya kor la ti idõ ként szak ér tõ je lölt ese té ben az
al kal ma zot ti vagy más jog vi szony ban, leg alább napi 6 órás
idõ tar tam ban vég zett te vé keny sé get kell figye lembe ven ni.

5. §

A ké rel met
a) az R. 5. szá mú melléklete A) pont jának 1., 2., 16. és

21–37. al pont já ban meg ha tá ro zott szak te rü le tek te kin te té -
ben a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let hez,

b) az R. 5. szá mú melléklete A) pont jának 3–15. és
17–20. al pont já ban meg ha tá ro zott szak te rü le tek te kin te té -
ben a Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság hoz,

c) az R. 5. szá mú melléklete B) pont jának 1. és 23. al-
pont já ban meg ha tá ro zott szak te rü le tek te kin te té ben a te rü -
le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság hoz,

d) az R. 5. szá mú melléklete B) pont já nak 2–22.,
24–32. és 34–36. al pont já ban meg ha tá ro zott szak te rü le tek
te kin te té ben a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va -
tal (a továb biak ban: MKEH) te rü le ti leg ille té kes mû sza ki
biz ton sá gi fel ügye lõ sé gé hez, az R. 5. szá mú mel lék le te
B) pont já nak 33. al pont ja te kin te té ben az MKEH ille té kes
szer ve ze ti egy sé gé hez
kell be nyúj ta ni.

6. §

(1) A szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gét iga zo ló ha-
tó sá gi bi zo nyít ványt az 5.  §-ban meg ha tá ro zott ha tó ság ál-
lít ja ki.

(2) A ha tó sá gi bi zo nyít vány az aláb bi a kat tar tal maz za:
a) a ké rel me zõ sze mély azo no sí tó ada ta it (név, szü le té si 

hely és idõ, any ja neve, lak cí me, ér te sí té si címe);
b) az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü -

let(ek) meg ne ve zé sét;
c) az ar ról  szóló nyi lat ko za tot, hogy a b) pont sze rinti

szak te rü let nek a ké rel me zõ ál tal meg szer zett szak mai gya-
kor lat szak irá nya sze rint meg fe lelt;

d) a ké rel me zõ b) pont sze rin ti szak te rü le ten be lü li
rész te rü le ten eset le ge sen meg szer zett ki emel ke dõ gya kor -
la tát.

7. §

A ha tó sá gi bi zo nyít vány ki adá sá ra irá nyu ló má sod fo kú
el já rást

a) az 5. § a) és b) pont ja ese té ben a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let,

b) az 5. § c) pont ja ese té ben a Ma gyar Bá nyá sza ti
 Hivatal,

c) az 5. § d) pont ja ese tében az MKEH
foly tat ja le.

8. §

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

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
70/2006. (IX. 27.) GKM

rendelete

az autópályák használatának díjáról szóló
110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet

módosításáról

A köz úti köz lekedésrõl szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha tal ma-
zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö-
vet ke zõ ket rendelem el:

1. §

Az au tó pá lyák hasz ná la tá nak díj ár ól  szóló 110/2005.
(XII. 23.) GKM ren delet 4. §-ának (4) be kezdése he lyébe a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A matrica – az ál talános for galmi adót is tar talma-
zó – ára a kö vetkezõ:

bruttó ár Ft-ban

Díj-
osz tály 1 na pos

4 na pos

Heti Havi Éves2006.
01. 01.–2006. 

04. 30.

2006.
05. 01.–2006.

09. 30.

2006.
10. 01.–2006. 

12. 31.

D1 – 1170 1520 1170 2 500 4 200 37 000

D2 – – – – 6 500 12 500 106 000

D3 – – – – 10 000 18 000 158 000

D4 2750 – – – 13 000 22 500 190 000

,,

2. §

Ez a rendelet 2006. ok tóber 1-jén lép ha tályba.

3. §

Az Európai Unió jogának való megfelelés

Ez a ren de let a 2006/38/EK irány elv vel mó do sí tott
1999/62/EK irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
23/2006. (IX. 27.) IRM

rendelete
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

végrehajtásáról szóló
 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosításáról

A kül földre uta zásról szóló 1998. évi XII. tör vény 41. §
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az igaz-
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren delet 1. § m) pont já-
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kül ügy mi-
nisz ter rel egyet ér tés ben – az aláb bi a kat ren de lem el:

1. §

A kül földre uta zásról szóló 1998. évi XII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM ren de let
(a továb biak ban: R.) 4/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„4/A.  § (1) Az ide ig le nes ma gán út le vél ki vé te lé vel az
úti ok mány irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra szol gá ló for ma-
nyom tat vány min tá ját az 5. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) Az ide ig le nes ma gán út le vél irán ti ké re lem be nyúj tá -
sá ra szol gá ló for ma nyom tat vány min tá ját a 6. szá mú mel-
lék let tartalmazza.”

2. §

(1) Az R. 9. § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A kül kép vi se let fel adat- és ha tás kö re]
„a) az Utv. 10. § (1) és (2) be kezdésében sza bályozott ese -

tek ben ide ig le nes ma gán út le ve let ál lít ki a kül föl dön élõ vagy
tar tóz ko dó ma gyar ál lam pol gár ré szé re, amennyi ben a Köz-
pon ti Hi va tal ér te sí té se sze rint az út le vél ki ál lí tá sá nak fel té te -
lei fenn áll nak;”

(2) Az R. 9. § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[A kül kép vi se let fel adat- és ha tás kö re]
„c) ke ze li az ál ta la ki ál lí tott ide ig le nes ma gán út le vél vo-

nat ko zá sá ban az Utv. 24.  §-ában meg ha tá ro zott ada to kat;”

3. §

Az R. a kö vetkezõ 12. §-sal egé szül ki:
„12.  § E ren de let 1. szá mú mel lék le te az egy sé ges út le vél

be ve ze té sé rõl  szóló 1981. jú ni us 23-i ta ná csi ál lás fog la lás I.
mel lék le te B. a. pont já nak való meg fe le lést szol gál ja.”

4. §

(1) Az R. 1. szá mú melléklete he lyébe e ren delet 1. mel -
lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú melléklete he lyébe e ren delet 2. mel -
lék le te lép.

(3) Az R. az e ren delet 3. mel lék le tét ké pezõ 6. szá mú
mel lék let tel egé szül ki.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) be kezdésben fog lalt ki vétellel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba, ez zel egy ide -
jû leg a ha tá lyát vesz ti

a) az R. 1. § (1) be kezdés a) és b) pont jából a „Belügy-
mi nisz té ri um” szö veg rész, az R. 2.  § (3) be kez dé se, 9.  §
b) pont ja és az R. 3. szá mú melléklete,

b) a kül földre uta zásról szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 64/2004. (X. 28.) BM ren de let 4.  §-a,
6.  § (1) be kez dé se, va la mint 1. szá mú mel lék le te.

(2) E ren de let 4.  § (1) be kez dé se, va la mint 1. mel lék le te
a ki hir de tést kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

6. §

E ren de let 1. mel lék le te az egy sé ges út le vél be ve ze té sé -
rõl  szóló 1981. jú ni us 23-i ta ná csi ál lás fog la lás I. mel lék le -
te B. a. pont já nak való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

1. melléklet
a 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelethez

„1. számú melléklet
 a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez

Az útlevél adattartalma

1. Csa lá di és utó név
2. Szü le té si csa lá di és utó név
3. Szü le té si hely
4. Szü le té si idõ

 5. Neme
6. Ál lam pol gár ság

 7. Arcképmás
 8. Sa ját kezû aláírás
 9. Tí pusa
10. Szá ma
11. Ki ál lí tás kel te
12. Ér vé nyes sé gi idõ
13. Ki adó ma gyar ál lam kód ja
14. Ki ál lí tó ha tó ság neve
15. Gépi ol va sás ra al kal mas adat sor
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16. Hivatalos bejegyzések
17. Tudnivalók
18. A hivatalos útlevél adattartalma kiegészül a hasz-

nálatra jogosult személy rangjának, illetve az útlevél kiál-
lítására alapot szolgáltató tisztségének vagy egyéb jogcí-
mének megjelölésével.

Megjegyzés:

Az úti okmány borítójának színe
– magánútlevél burgundi vörös
– hivatalos útlevelek

= diplomata-útlevél zöld
= külügyi szolgálati útlevél burgundi vörös
= hajós szolgálati útlevél burgundi vörös
= szolgálati útlevél burgundi vörös”

2. melléklet

a 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelethez

„2. számú melléklet

a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez

Az ideiglenes magánútlevél adattartalma

1. Családi és utónév
2. Születési családi és utónév

3. Születési hely
4. Születési idõ
5. Neme
6. Állampolgárság
7. Arcképmás
8. Saját kezû aláírás
9. Típusa

10. Száma
11. Kiállítás kelte
12. Érvényességi idõ
13. Kiadó magyar állam kódja
14. Kiállító hatóság neve
15. Kiállító hatóság bélyegzõlenyomata
16. Kiállító személy aláírása
17. Gépi olvasásra alkalmas adatsor
18. Adatoldal ellenõrzõ sorszáma (címke egyedi sor-

száma)
19. Hivatalos bejegyzések
20. Tudnivalók

Megjegyzés:

Az ideiglenes magánútlevél borítólapjának színe: kék.
Az ideiglenes magánútlevél gépi azonosító adatsort

csak a géppel történõ kiállítás technikai feltételeinek meg-
léte esetén tartalmaz.”

3. melléklet a 23/2006. (IX. 27.) IRM rendelethez

„6. számú melléklet a 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelethez
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IDEIGLENES MAGÁNÚTLEVÉL-IGÉNYL LAP

Fotó

Családi és 
utóneve/i/:      _____________________________________ 
Születési családi 
és utóneve/i/:      _____________________________________

      
Születési helye:      _____________________________________ 

Születési ideje:                            év             hó              nap 

Neme: _________   Állampolgársága: ______________________ 

Anyja  születési  
neve:      _____________________________________ 

Igényl  saját kez  aláírása 
Írásképtelen kérelmez  esetén 
törvényes képvisel  aláírása. 



A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

6/2006. (IX. 27.) MeHVM

rendelete

az ikerintézményi (twinning) program

fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló

73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet

végrehajtásáról szóló

4/2006. (IV. 10.) TNM rendelet

módosításáról

Az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési te-
vékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának (2) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az európai
uniós fejlesztési tervezéssel összefüggõ feladatköröm-
ben, az ikerintézményi program eljárásrendjére a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

(1) Az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési te-
vékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelet végrehajtásáról szóló 4/2006. (IV. 10.) TNM ren-

delet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-ának b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„b) Akkreditált szerv (Mandated Body): Minden olyan in-
tézmény, amely nem minõsül az R. 1. §-a (1) bekezdésének
a)–b) pontjaiban meghatározott szervnek, tevékenysége ré-
vén azonban azok valamelyikéhez közvetlenül kapcsolódik.”

(2) A Vhr. 2. §-ának o) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

,,o) Pályázásra jogosult intézmény: Az az intézmény,
amely jogosult a kedvezményezett szerv által elkészített
projektfelhívásokra pályázatot benyújtani. Sikeres pályá-
zás esetén a pályázásra jogosult intézmény – szakértõi ré-
vén – részt vesz a kedvezményezett állam közigazgatási
rendszerének uniós elõírások szerinti fejlesztésében.
Pályázásra jogosult intézmények az R. 1. §-a (1) bekezdé-
sének a)–c) pontjaiban meghatározott szervek.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

Dr. Szilvásy György s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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A vastagon bekeretezett részt a Kérelmez  tölti ki.” 

Ideiglenes magánútlevél                               hazautazás céljából 
igénylése:                továbbutazás céljából 

Ideiglenes magánútlevél    Címke sorszáma: 
száma: 

Kiállítás dátuma: __________________________________________________ 

Érvényességi ideje: __________________________________________________ 

Kiállító személy 
aláírása:  __________________________________________________ 

SZÜL I NYILATKOZAT 
(A nyilatkozatot hitelesítésre jogosult személy el tt személyesen kell 

kitölteni.)
Kiskorú gyermekem ideiglenes magánútlevéllel történ  ellátásához 

hozzájárulok. 

 ………………………….    …………………………. 
        szül  ( törvényes                        szül
               képvisel  ) 

P.H.
 ………………………….    …………………………. 
     dátum      ügyintéz
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A pénzügyminiszter
23/2006. (IX. 27.) PM

rendelete
a Vámtarifa Magyarázatról szóló

23/1990. (XII. 3.) PM rendelet
módosításáról

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

1. §

A Vám ta ri fa Ma gya rá zat ról  szóló 23/1990. (XII. 3.) PM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a kö vetkezõ új (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az Eu ró pai Kö zös sé gek Kom bi nált Nó menk la tú rá-
já nak ha tá lyos ma gya rá za tát a 2006/C 50/01 bi zott sá gi

köz le mény nek az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban ki hir -
de tett min den ko ri szö veg ál la po ta tar tal maz za.”

2. §

Az R. 1. és 2. szá mú melléklete az e ren delet 1. és 2. szá -
mú mel lék le te sze rint mó do sul.

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 10. na pon lép ha tály-
ba, egy ide jû leg az R. 4. szá mú mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

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

1. számú melléklet a 23/2006. (IX. 27.) PM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

1. A III. Áru osz tály 15. Áru cso port 1516 vtsz. ma gya rá za tá nak utol só be kez dé se a kö vet ke zõ új
utol só mon dat tal egé szül ki:
„Nem tar to zik ide to váb bá a hid ro gé ne zett, köz be esõ en észt ere zett, új ra észt ere zett vagy ela i di ni zált
zsír és olaj vagy ezek frakciója, ha a módosítás egynél több zsírt vagy olajat érint (1517 vagy
1518 vtsz.).”

2. A III. Áru osz tály 15. Áru cso port 1517 vtsz. ma gya rá za ta a kö vet ke zõ új ne gye dik be kez dés sel egé -
szül ki:
„Ide tar to zik a hid ro gé ne zett, köz be esõ en észt ere zett, új ra észt ere zett vagy ela i di ni zált zsír és olaj vagy
ezek frakciója, ha a módosítás egynél több zsírt vagy olajat érint (1517 vagy 1518 vtsz.).”

3. A III. Áru osz tály 15. Áru cso port 1517 vtsz. ma gya rá za tá nak utol só „Nem tar to zik ide” kez de tû be-
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be kez dés lép:
„Nem tar tozik ide to vábbá a faggyú vagy zsír sajtolásával nyert ter mék (1503 vtsz.), valamint a hidrogé-
nezett, köz be esõ en észt ere zett, új ra észt ere zett vagy ela i di ni zált zsír és olaj vagy ezek frak ci ó ja, ha a mó-
dosítás csak egy zsírt vagy ola jat érint (1517 vagy 1518 vtsz.).”

4. A III. Áru osz tály 15. Áru cso port 1518 vtsz. ma gya rá za tá nak B) ré sze a kö vet ke zõ új má so dik be kez -
dés sel egé szül ki:
„Ide tar to zik to váb bá a hid ro gé ne zett, köz be esõ en észt ere zett, új ra észt ere zett vagy ela i di ni zált zsír és olaj
vagy ezek frakciója, ha a módosítás egynél több zsírt vagy olajat érint.”



5. A III. Áru osz tály 15. Áru cso port 1518 vtsz. ma gya rá za tá nak „Nem tar to zik ide” kez de tû ré szé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ b) pont lép:
„b) hid ro gé ne zett, köz be esõ en észt ere zett, új ra észt ere zett vagy ela i di ni zált zsír és olaj vagy ezek frak ci ó -
ja, ha a módosítás csupán egy zsírt vagy ola jat érint (1516 vtsz.);”

6. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port 2936 vtsz. ma gya rá za ta a kö vet ke zõ új Al szá mos Ma gya rá zat tal
egé szül ki:
„Al szá mos Ma gya rá zat
a 2936 90 al számhoz
Ezen al szám alá tar to zik töb bek kö zött két vagy több vi ta min szár ma zék ke ve ré ke. Így pél dá ul a D-pan to -
te nol-etil éter és dex pan te nol ke ve ré ke, ame lyet ké mi ai szin té zis út ján nyer tek, va gyis elõ re meg ha tá ro zott 
ará nyú D-pan to lak ton, ami no-3-pro pa no-1 és 3-eto xip ro pi la min re ak ci ó ja ál tal, a 2936 90 al szám alá mint
„Más” és nem D- vagy DL-pantoténsav nem ke vert származékaként (2936 24 al szám) so rolandó be.”

7. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port 2941 vtsz. ma gya rá za ta a kö vet ke zõ új har ma dik be kez dés sel egé -
szül ki:
„E vám ta ri fa szám alatt a „szár ma zé kok” ki fe je zés azon ak tív an ti bi o ti kum ve gyü le tek re utal, ame lye ket
ezen vám ta ri fa szám alá tar to zó ve gyü le tek bõl nyer tek, és meg tart ják az ere de ti ve gyü let lé nye ges jel lem-
zõ it, be le ért ve an nak alap ve tõ ké mi ai szer ke ze tét.”

8. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port 2941 vtsz. 2941 10 al szám hoz tar to zó Al szá mos Ma gya rá zat szö ve -
ge a kö vet ke zõ két új utol só be kez dés sel egé szül ki:
„Ezen al szám alá tar to zik töb bek kö zött az am pi cil lin (INN), amo xi cil lin (INN) és ta lam pi cil lin (INN).
Nem tar toz nak azon ban ide azok az egyéb an ti bi o ti ku mok, ame lyek bé ta-lak tám gyû rût tar tal maz nak,
mint pl. a ke fa losz po ri nok (pl. a ke fa zo lin (INN), ke fak lor (INN), ke fa mi ci nek (pl. ke fo xi tin (INN)), oxa-
ce fe mek, pe ne mek, kar ba pe ne mek stb.”

9. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port 2941 vtsz. ma gya rá za ta a 2941 10 al szám hoz tar to zó Al szá mos
 Magyarázat a kö vet ke zõ új Al szá mos Ma gya rá za tok kal egé szül ki:
„a 2941 20 al számhoz
A sztrep to mi cin szár ma zé kok olyan ak tív an ti bi o ti ku mok, ame lyek mo le ku lái szer ke ze tük ben tartal-
mazzák a sztrep to mi cin váz mind há rom al ko tó ré szét: a sztrep ti dint és me til-glü ko za mint kap cso lód va az
5-de o xi li xóz hoz. A bár mi lyen hely ze tû ész te rek és gli ko zi dok szin tén szár ma zék nak te kin ten dõk.
Ezen al szám alá tar to zik töb bek kö zött a di hid roszt rep to mi cin (INN) és a sztrep to ni a zid (INN). Azon ban
sem a blu enszomicin (INN), amely nem tart ja meg a sztrep tidin két amidino cso portját, sem más aminogli-
ko zi dok, ame lyek a sztrep ta min szár ma zé ka it tar tal maz zák, mint pl. a neo mi cin (INN) nem te kint he tõk
sztrep to mi cin szár ma zé kok nak.
a 2941 30 al számhoz
A tet ra cik lin szár ma zé kok olyan ak tív an ti bi o ti ku mok, ame lyek mo le ku lái tar tal maz zák a tet ra cik lin váz
rész le ge sen hid ro gé ne zett 4-di me ti la mi no-naf ta cén-2-kar bo xa mid ját. Az ész te rek szin tén szár ma zé kok -
nak te kint he tõk.
Ezen al szám alá tar to zik töb bek kö zött a klór tet ra cik lin (INN) és a ro li tet ra cik lin (INN). Azon ban a „ru bi -
cin” tí pu sú ant ra cik li nek, mint pl. az ak la ru bi cin (INN) és do xo ru bi cin (INN) nem te kint he tõk tet ra cik lin
szár ma zé kok nak.
a 2941 40 al számhoz
A klór am fe ni kol szár ma zé kok olyan ak tív an ti bi o ti ku mok, ame lyek mo le ku lái tar tal maz zák a klór am fe ni -
kol váz N-(2-hid ro xi-1-me til-2-fe ne til) acet amid ját.
Ezen al szám alá tar to zik töb bek kö zött a ti am fe ni kol (INN) és a flór fe ni kol (INN). Azon ban a ke to fe ni kol
(INN) nem tar to zik eh hez a cso port hoz, mert nincs an ti bi o ti kus ha tá sa.
a 2941 50 al számhoz
Az erit ro mi cin szár ma zé kok olyan ak tív an ti bi o ti ku mok, ame lyek mo le ku lái az erit ro mi cin váz kö vet ke zõ 
össze te võ it tar tal maz zák: 13-etil-13-tri de ka no lid kap cso ló dó de zo za min nal és mi ka róz zal (vagy kla di -
nóz zal). Az ész te re ket is szár ma zé kok nak kell te kin te ni.
Ezen al szám alá tar tozik töb bek kö zött a kla ritromicin (INN) és a di ritromicin (INN). Azon ban az azit ro-
micin (INN), amely egy 15 ato mos köz ponti gyû rût tar talmaz, és a pik romicin, amely nem tar talmaz kla di-
nózt vagy mi ka rózt, nem te kint he tõ erit ro mi cin szár ma zék nak.”
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10. A VI. Áruosztály 29. Árucsoport 2942 vtsz.-hoz tar tozó ma gyarázat után szereplõ „III. Prekur-
zorok” el ne ve zé sû lis ta 3. so rá ban ta lál ha tó N-ace ti lant ra nil sav hoz tar to zó HR al szám „2924 22”
(2. oszlop) he lyébe a „2924 23” HR al szám lép.

11. A VI. Áruosztály 34. Árucsoport 3407 vtsz. ma gyarázat C) ré sze a kö vet ke zõ új má so dik be kez dés sel
egé szül ki:
„Az ilyen fo gá szat ban hasz nált ter mé kek ál ta lá ban leg alább 25 tö meg szá za lék �-kal ci um szul fát-he mi hid -
rá tot vagy majd nem ki zá ró lag �-kal ci um szul fát-he mi hid rá tot tar tal maz nak, olyan for má ban, amely a ter-
mé szet ben nem for dul elõ, és ame lyet pl. ma gas kal ci um szul fát-di hid rát tar tal mú le ra kó dó gipsz víz te le ní -
té sé vel ál lí ta nak elõ.”

12. A VIII. Áru osz tály 42. Áru cso port 4202 vtsz. ma gya rá za ta a ne gye dik be kez dés elsõ mon da ta után
a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„Eb bõl a cél ból a ter mé sze tes, re konst ru ált vagy mes ter sé ges bõr bõl” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja töb bek
között a lakk bõrt, a la minált lakk bõrt és a metalizált bõrt.”

13. A XV. Áru osz tály 73. Áru cso port 7312 vtsz.-hoz tar to zó ma gya rá zat „Nem tar to zik ide” kez de tû
rész c) pont já ban a „gép” szó tö rölendõ. A mó do sult c) pont szö vege az aláb bi:
„c) a 87. Áru cso port ba tar to zó jár mû vek ben hasz ná la tos fék-, gáz- és ha son ló ká bel (bow den).”

14. A XV. Áru osz tály 83. Áru cso port 8306 vtsz.-hoz tar to zó ma gya rá zat A) rész elsõ be kez dé sé nek szö-
ve ge he lyé be a kö vet ke zõ be kez dés lép:
„Ide tar tozik a nem elekt romos mûködésû, nem ne mesfémbõl ké szült ha rang, csengõ és gong. Ide tar toz-
nak a val lá si szer tar tá sok hely szí nei, is ko lák, köz épü le tek, gyá rak, ha jók, tûz ol tó jár mû vek stb. szá má ra
szol gá ló ha ran gok; ka pu csen gõk; asz ta li csen gõk; kézi csen gõk; szar vas mar ha vagy más ál la tok szá má ra
 készült ko lom pok; ke rék pár-, ro bo gó- vagy gyer mek ko csi csen gõk; ha lász fel sze re lé sek hez csen gõ (kül sõ
kam pó, ka pocs vagy más rög zí tõ-esz köz re sze re lés nél kül); aj tó ra sze relt ha rang já ték, asz ta li gong stb.;
a tu ris ta-em lék tárgy nak szánt dí szes csen gõk.”

15. A XV. Áru osz tály 83. Áru cso port 8306 vtsz.-hoz tar to zó ma gya rá zat „Nem tar toz nak ide” kez de tû
rész f) pont já nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„f) csen gõ vel el lá tott áru cik kek, pl. ku tya-nyak örv (4201 vtsz.), egyes hang sze rek (pl. csör gõ dob)
(92. Áru cso port), já té kok (9503 vtsz.), hor gász bot-csen gõk kül sõ kam pó ra, ka pocs ra vagy más rögzítõ-
eszközre sze rel ve (9507).”

16. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port 8424 vtsz.-hoz tar to zó ma gya rá zat a kö vet ke zõ új má so dik be kez -
dés sel egé szül ki:
„Nem tar to zik ide azon ban a víz su gár ral vagy víz su gár és csi szo ló anyag ke ve ré ké vel mû kö dõ vá gó gép,
ame lye ket kü lön bö zõ anya gok (pl. kõ, tár sí tott anya gok, gumi, üveg, fém) pre cí zi ós vá gá sá ra ter vez tek.
Ezek a gé pek ti pi ku san 3000–4000 bar nyo más alatt mû köd nek víz su gár ral vagy fi nom csi szo ló anyag gal
ke vert víz zel, a hang se bes ség 2–3-szo ro sá val (8479 vtsz.).”

17. A XVI. Áruosztály 84. Árucsoport 8479 vtsz.-hoz tar tozó ma gyarázat III. rész elsõ bekezdése a kö -
vetkezõ új 32. pont tal egé szül ki:
„32. Víz su gár ral vagy víz su gár és csi szo ló anyag ke ve ré ké vel mû kö dõ vá gó gép. Ezek olyan gé pek, me lye -
ket víz su ga rat vagy fi nom csi szo ló anyag gal ke vert vi zet fel hasz ná ló el já rás sal, ti pi ku san anya gok nak
a hang se bes ség 2–3-szo ro sá val tör té nõ vá gá sá ra ter vez tek. Ezek a gé pek 3000–4000 bar nyo más alatt
 mûködnek és al kal ma sak szá mos anyag több tí pu sú pre cí zi ós vá gá sá ra. A víz su ga ras vá gó gé pet ti pi ku san
lágyabb anyagokhoz (hab, lágy gumi, tö mítõ anyag, fó lia stb.) hasz nálják. A vízsugár és csi szolóanyag
 keverékével mû kö dõ vá gó gé pet jel lem zõ en ke mé nyebb anya gok hoz (szer szám acél, ke mény gu mi, tár sí-
tott anya gok, kõ, üveg, alu mí ni um, rozs da men tes acél stb.) hasz nál ják.”

18. A XVII. Áru osz tály hoz tar to zó Ál ta lá nos Ren del ke zé sek III. A) rész 2. pont já nak har ma dik so rá-
ban sze rep lõ „gép jár mû vek ben” ki fe je zés he lyé be a „jár mû vek ben” ki fe je zés lép.

19. A XX. Áru osztály 95. Árucsoport 9507 vtsz.-hoz tar tozó Ma gyarázat elsõ be kezdés 3. pont utolsó sorában
sze rep lõ „ólom ne he zé kek, fel sze relt hor gász bot-csen gõk” ki fe je zés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:
„ólom ne he zék és hor gász bot-csen gõk kül sõ kam pó ra, ka pocs ra vagy más rög zí tõ esz köz re sze rel ve vagy oda-
erõ sít ve.”
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20. A XX. Áru osz tály 95. Áru cso port 9507 vtsz.-hoz tar to zó Ma gya rá zat má so dik be kez dés „Nem tar toz-
nak még e vtsz. alá” kez detû ré sze a kö vetkezõ új f) pont tal egé szül ki:
„f) nem elekt ro mos mû kö dé sû, nem ne mes fém bõl ké szült csen gõ ha lász fel sze re lé sek hez kül sõ kam pó ra,
ka pocs ra vagy más rög zí tõ esz köz re nem fel sze rel ve vagy nem oda erõ sít ve (8306 vtsz.).”
A je len le gi f) pont g) pont ra mó do sul.

21. A XX. Áru osztály 96. Árucsoport 9603 vtsz.-hoz tar tozó Ma gyarázat D) rész he lyé be a kö vet ke zõ
 szöveg lép:
„D) Nye les fel mo só és toll sep rû 
A nye les fel mo só egy nyél re erõ sí tett tex til zsi nór- vagy nö vé nyi szál kö teg bõl áll. Bi zo nyos más fel mo sók
textilbõl vagy más anyagból ké szült felmosó pár nából áll nak, melyet egy ke rethez vagy más alap hoz rög -
zít ve vagy erõ sít ve kap csol nak a nyél hez. Ide tar to zik a szá raz vagy ned ves fel hasz ná lá sú por tör lõ, szó ró -
fej jel fel sze relt fel mo só és a szi va csos tör lõ, ame lyet fol tok vagy ki öm lött fo lya dék fel ta ka rí tá sá ra, pad ló -
tisz tí tás ra, edény mo so ga tás ra stb. hasz nál nak. 
A toll sep rû egy nyél re erõ sí tett toll kö teg bõl áll, és bú to rok, pol cok, ki ra ka tok stb. por ta la ní tá sá ra hasz nál -
ják. Más tí pu sú toll sep rû ben a „tol lat” bá rány gyap jú val, tex til anyag gal stb. he lyet te sí tik úgy, hogy nyél-
hez rög zí tik vagy kö rül csa var ják raj ta.
Nem tar to zik e vtsz. alá a tex til anyag ból ké szült tisz tí tó rongy, ame lyet kézi tör lõ rongy ként tör ténõ hasz-
ná lat ra, vagy a fel mo só ke ret hez vagy más alap hoz tar to zék nak ter vez tek, ha kü lön ke rül tek be mu ta tás ra
(XI. áru osz tály).”

2. számú melléklet a 23/2006. (IX. 27.) PM rendelethez

Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

2106 90 A 2106 90 áru osz tá lyo zá si vé le mény ki egé szül az aláb bi val:
24. Kö hö gés el le ni szi rup 1,8 tér fo gat szá za lék al ko hol tar tal mú vi zes ol dat for má já ban, egy 100 ml-es
(130 g) fla kon ba ki sze rel ve. A ter mék méz bõl, nö vé nyi tink tú rá ból, glü kóz szi rup ból, in vert-cu kor szi-
rup ból, cse resz nye aro má ból, ró zsa olaj ból, nát ri um ben zo nát ból és tisz tí tott víz bõl áll. A cím ke sze rint a
ter mé ket lég csõ hu ru tos be teg sé gek kel és a lég csõ nyál ka ki vá lasz tá si ne héz sé ge i vel szem be ni hasz ná lat -
ra ajánl ják. Az ak tív gyógy ha tá sú al ko tó ele mek ará nya azon ban nem ele gen dõ egy fel is mer he tõ és kli ni -
ka i lag bi zo nyí tott gyó gyá sza ti vagy meg elõ zõ (pro fi lak ti kus) ha tás biz to sí tá sá ra.
A HR al kal ma zá sá nak 1. [30. Áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek 1. a) pont ja)]és 6. ál ta lá nos
 szabálya alap ján.

3926 90 A 3926 90 áru osz tá lyo zá si vé le mény ki egé szül az aláb bi val:
9. Fényképalbum (mérete: kö rülbelül 14 cm × 17,5 cm × 8 cm) egy ha sítottbõr után zattal fe dett
rost lemez hát lap pal és olyan fe dõ lap pal, amely kar ton pa pír ra ra gasz tott üveg vé dõ lap pal el lá tott fa
fény kép ke ret bõl áll, ame lyet szin tén mû bõr rel fed tek be. A fe dõ lap bel se jén ta lál ha tó egy nyí lás, amely
le he tõ vé te szi a hasz ná ló szá má ra, hogy egy fény ké pet he lyez zen a fény kép ke ret be. Az al bum 50
mû anyag to kot tar tal maz a fény ké pek szá má ra. Ezek a be té tek az al bum hát lap já hoz van nak rög zít ve
két mû anyag csa var ral, ame lyek a fe dõ la pot is tart ják.
A HR al kal ma zá sá nak 3. b) ál ta lá nos sza bá lya alap ján.
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3926 90 A 3926 90 áru osz tá lyo zá si vé le mény ki egé szül az aláb bi val:
10. Fényképalbum (mérete: kö rülbelül 16 cm × 18,5 cm × 6,5 cm) egy ha sítottbõr után zattal fe dett rost-
le mez hát lap pal és olyan fe dõ lap pal, amely kar ton pa pír ra ra gasz tott üveg vé dõ lap pal el lá tott fém fény-
kép ke ret bõl áll, ame lyet szin tén mû bõr rel fed tek be. A fe dõ lap bel se jén ta lál ha tó egy nyí lás, amely le he -
tõ vé te szi a hasz ná ló szá má ra, hogy egy fény ké pet he lyez zen a fény kép ke ret be. Az al bum 50 mû anyag
to kot tar tal maz a fény ké pek szá má ra. Eze ket a to ko kat az al bum hát ol da lá hoz rög zí tet ték két mû anyag
csa var ral, ame lyek a fe dõ la pot is tart ják.
A HR al kal ma zá sá nak 3. b) ál ta lá nos sza bá lya alap ján.

4418 30 A 4418 30 áru osz tá lyo zá si vé le mény ki egé szül az aláb bi ak kal:
3. Több ré te gû par ket ta pa nel (tel jes vas tag sá ga 10 mm, szé les sé ge 70 mm, hosszú sá ga 600 mm), amely
4 mm vas tag sá gú tö mör Mer bau ne ve ze tû tró pu si fá ból ké szült egyet len sza lag fel sõ ré teg bõl áll, ame lyet
hosszá ban kö rül be lül min den ne gye dik cen ti mé te ren füg gõ le ges ha sít ékok kal ren del ke zõ egy ré te gû fa
alap zat ra ra gasz tot tak, an nak ér de ké ben, hogy a ter mék ru gal mas sá gát biz to sít sák. Az alsó ré te get a fel sõ 
ré teg ere ze té re me rõ le ge sen he lyez ték el. A pa nel az éle ken és a vé ge ken fo ga zott. A fel sõ ré teg lak ko -
zott.
A HR al kal ma zá sá nak 1. és 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.

4418 30 4. Több ré te gû par ket ta pa nel (tel jes vas tag sá ga 14 mm, szé les sé ge 210 mm, hosszú sá ga 2190 mm),
amely 4 mm vas tag sá gú tö mör tölgy bõl ké szült fel sõ ré teg bõl áll két ré te gû fa alap za ton. A fel sõ ré teg két
sor sza lag ból ké szül; a bel sõ ré te get (8–9 mm vas tag) a fel sõ és alsó ré teg ere ze té re me rõ le ge sen he lyez -
ték el. A pa nel az élek mentén fo gazott. A fel sõ ré teg lak kozott.
A HR al kal ma zá sá nak 1. és 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.

4418 30 5. Több ré te gû par ket ta pa nel (tel jes vas tag sá ga 14 mm, szé les sé ge 145 mm, hosszú sá ga vál to zó), amely
4 mm vas tagságú tö mör bükk bõl ké szült felsõ ré tegbõl áll két rétegû fa alap zaton. A felsõ ré teg két sor sza lag-
ból ké szül; a bel sõ ré teg (kö rül be lül 7 mm vas tag) a fel sõ és alsó ré teg ere ze té re me rõ le ge sen el he lye zett fa
csíkokból áll; az alsó ré teg két sor csík ból ké szült. A pa nel az élek mentén fo gazott. A felsõ ré teg lak kozott.
A HR al kal ma zá sá nak 1. és 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.

6405 20 1. Cipõ tex til fel sõrésszel és gumi kül sõ talp pal, melyet fõként a gu miba részben be ágyazott tex til pi hé-
vel fed tek be. Ez a tex tilanyag a talajjal kap csolatban lévõ kül sõ talp kb. 52%-át al kotja, míg a gumi fe lü-
letû a 48%-át.
A HR al kal ma zá sá nak 1. [64. Áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek 4. b) pontja] és 6. ál talános sza-
bá lya alap ján.
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8533 29 A 8533 29 áru osz tá lyo zá si vé le mény ki egé szül az aláb bi val:
1. Po li me ri kus po zi tív hõ mér sék le ti té nye zõ (PTC) ter misz tor áram kör vé dõ be ren de zés olyan esz köz,
amely elekt ro mo san ve ze tõ po li mert tar tal maz és amely nek a hõ mér sék let-nö ve ke dé sé vel nö vek szik az
elekt ro mos el len ál lá sa.
A PTC ha tás kor látozza az áram át folyását egy pon tig, ahol már csak a „szivárgó” elekt romos áram fo -
lyik an nak ér de ké ben, hogy az ér zé keny elekt ro ni kát, mint pl. a szi lárd test (szi lí ci um ala pú) in teg rált
áram kö rö ket meg véd je.
A ter misz tor kor lá toz za az ára mot, de nem sza kít ja meg az áram kört. Ha a hõ mér sék let a meg ha tá ro zott
„ki ol dá si” pont ja alá csök ken, az esz köz el len ál lá sa vissza áll ere de ti ál la po tá ba. Ezek nek az esz kö zök -
nek két el sõd le ges fel hasz ná lá si cél ja van. Be he lyez he tõ ek egy áram kör be és túl áram vé dõ ként hasz nál -
ha tó ak, vagy hõ mér sék let-ér zé ke lõ ként az ér zé keny elekt ro ni kus al ko tó ré szek ká ro so dás el le ni vé del -
mé re, ha a be ren de zés hõ mér sék le te meg ha lad ja a meg ha tá ro zott ér té ket. Bár ezek nek az esz kö zök nek az
ál ta lá nos meg ne ve zé se néha „vissza ál lít ha tó biz to sí ték”, tech ni ka i lag ezek nem biz to sí té kok, ha nem
nem li ne á ris ter misz to rok.
A HR al kal ma zá sá nak 3. a) és 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.

9503 90 A 9503 90 áru osz tá lyo zá si vé le mény ki egé szül az aláb bi val:
3. Tojás ala kú mûanyag ter mék, amely két já tékgyûrût és egy le zárt cso mag cu korkát tar talmaz. A ter -
mék kö rülbelül 55 mm hosszú és 40 mm át mérõjû. Két szétválasztható fél bõl áll, amelyek szorosan il -
lesz ked nek egy más hoz az éle ken, egy tar tályt al kot nak, amely ben két dí szes mû anyag já ték gyû rû és egy
ap ró sze mû cu kor kát tar tal ma zó le zárt mû anyag ta sak ta lál ha tó.
A HR al kal ma zá sá nak 1. és 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.
A cu korkákat a 1704 vtsz. alá kü lön kell be sorolni (1704 90 al szám).

9503 90 A 9503 90 áru osz tá lyo zá si vé le mény ki egé szül az aláb bi val:
4. Já ték röp pen tyû cu kor kát tá ro ló nyél lel. Egyik vál to za ta egy mû anyag já ték röp pen tyû bõl (70 mm
átmérõjû) áll. Ez a röppentyû át látszó merev mûanyagból ké szült (190 mm hosszú és 7 mm át mérõjû)
apró sze mû cu kor kát tar tal ma zó nyél ku pak ját al kot ja. Má sik vál to za ta há rom mû anyag já ték röp pen tyû-
bõl (át mérõje 70 mm) áll, melyeket egy más fölé sze reltek. Ezek a pro pellerek egy ap ró sze mû cu korkát
tartalmazó nyél ku pakját al kotják, amely átlátszó merev mûanyagból ké szült (145 mm hosszú és 10 mm
át mé rõ jû).
A HR al kal ma zá sá nak 1. és 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.
A cu korkákat a 1704 vtsz. alá kü lön kell be sorolni (1704 90 al szám).
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9504 90 A 9504 90 áru osz tá lyo zá si vé le mény ki egé szül az aláb bi val:
1. Kör alakú, ezüst színû mindkét ol dalukon nyomtatott mintás fém ko rongok. Az egyik ol daluk egy ki -
ta lált sze mély ké pét áb rá zol ja. A má sik ol da lu kon véd jegy van fel tün tet ve. Ezen kí vül min den egyes ko-
rongnak van egy szá ma, amely jel zi a ko rong he lyét a szá mos ki talált sze mélyt tar talmazó gyûj temény-
ben. Bár a gyûjt he tõ ko ron go kat rek lám fo gás ként hasz nál ják egy bi zo nyos már ka el adá sá nak nö ve lé sé -
re, azo kat já ték cél já ra szán ták.
A HR al kal ma zá sá nak 1. és 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.

8525 30 A 8525.30/1. szá mú áru osz tá lyo zá si vé le mény szö ve ge az aláb bi szö veg re mó do sul:
1. Fény ké pe zõ be ren de zés, a kis ke res ke del mi for ga lom szá má ra do boz ba cso ma gol va. Di gi tá lis ka me-
rát, gu mi ból ké szült fény ké pe zõ gép-áll ványt, a ka me rát au to ma ti kus adat fel dol go zó gép pel össze kap-
cso ló ká belt, az ál ló ké pek és vi deo fel vé te lek ké szí té sé hez szük sé ges üzem be he lye zé si szoft vert tar tal -
ma zó mág nes le mezt és hasz ná la ti uta sí tást tar tal maz. A ka me rát ál lít ha tó fó ku szú len csé vel, töltéscsa-
toló egy ség gel (CCD) fel sze relt kép rög zí tõ kár tyá val és VIDECTM tö mö rí tõ kár tyá val lát ták el. A be ren -
de zést  videofelvételek és ál ló ké pek ké szí té sé re hasz nál ják, olyan mó don, hogy a fel vé te le ket di gi tá lis je-
lek ké ala kít va köz vet le nül au to ma ti kus adat fel dol go zó gép hez kül dik, ahol a meg fe le lõ szoft ver rel le he -
tõ ség van az ada tok rög zí té sé re, fel dol go zá sá ra, szer kesz té sé re stb. Ez zel a be ren de zés sel és a meg fe le lõ
 szoftverrel el lá tott au to ma ti kus adat fel dol go zó gép se gít sé gé vel le het sé ges vi deo fel vé te lek és ál ló ké pek
ké szí té se, vi deo kon fe ren ci ák tar tá sa és il luszt rált ki ad vá nyok ké szí té se. A be ren de zés nem so rol ha tó
a 8471 vtsz. alá a 84. Árucsoporthoz tar tozó Meg jegyzések 5 E) pont ja alap ján.
Az ins tal lá ci ós szoft vert tar tal ma zó mág nes le me ze ket kész let ként a fény ké pe zõ be ren de zés sel együtt
kell osz tályozni a 8525 30 al szám alá.
A HR al kal ma zá sá nak 3. b) és 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.
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 III. rész HATÁROZATOK

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

Az Alkotmánybíróság
39/2006. (IX. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi el nök nek az Or szág-
gyûlés ál tal el fogadott, de még ki nem hir detett tör vény ren-
del ke zé se alkot mány elle nességének elõ ze tes vizs gá la tá ra be-
nyúj tott in dít vá nya alap ján – dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró
kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló, az Or szág gyû lés 2006. jú li us 24-i ülés nap ján el fo -
ga dott tör vény 2.  § (1) be kez dé se – a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény 25. § (1) bekezdésének
a) pont ját meg ál la pí tó ré szé ben – alkot mány elle nes.

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 Or szág gyû lés 2006. jú li us 24-i ülés nap ján fo gad ta el a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény (a továb-
biak ban: Ftv.) mó do sí tá sá ról  szóló tör vényt (a továb biak ban:
Ftvmód.). Az Or szág gyû lés el nö ke 2006. jú li us 28-án küld te
meg a tör vényt ki hir de tés re, sür gõs sé gi ké re lem mel. A köz-
tár sa sá gi el nök az Al kot mány 26.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt
jog kö ré ben el jár va a ré szé re elõ írt ha tár idõn be lül, 2006. au-
gusz tus 2-án az Al kot mány bí ró ság hoz for dult az zal, hogy
megítélése sze rint a tör vény 2. § (1) be kezdése – az Ftv. 25. §
(1) be kez dé sé nek a) pont ját meg ál la pí tó ré szé ben – alkot-
mány elle nes. A köz tár sa sá gi el nök az Al kot mány bí ró ság ról
szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biakban: Abtv.) 1. §
a) pont jára, 21. § (1) bekezdés b) pont já ra, va la mint a
35.  §-ára te kin tet tel in dít vá nyoz ta a ki nem hir de tett tör vény
ki fo gás olt ren del ke zé se alkot mány elle nességének elõ ze tes
vizs gá la tát.

In dít vá nyát az aláb bi ak kal tá masz tot ta alá:
A köz társasági el nök az Ftvmód. 2. § (1) bekezdését – az

Ftv. 25.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ját meg ál la pí tó ré szé -
ben – el len té tes nek tar tot ta az Al kot mány 70/F. és
70/G.  §-ával, mert az érin tett ren del ke zés „egy fel sõ ok ta tá si
ön kor mány za ti szerv nek nem mi nõ sü lõ tes tü let szá má ra te szi 
le he tõ vé a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á ja ál tal vé dett 
dön té sek meg ho za ta lá nak meg aka dá lyo zá sát”.

A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ban rá mu ta tott arra,
hogy az Ftv. 29. § (6) be kezdése sze rint a rek tor fe lel a sze -
ná tus jog kö ré be tar to zó ügyek elõ ké szí té sé ért. A rek tor
kez de mé nye zé si jo gát to váb bá az Ftvmód. 2.  § (1) be kez -
dé sé nek az in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se is egy ér tel -
mû vé te szi. Ez az utób bi ren del ke zés ugyan ak kor „ér de mi
dön té si le he tõ sé get biz to sít a gaz da sá gi ta nács szá má ra az-
zal, hogy a rek tor elõ terjesztéseit csak a gaz dasági ta nács
egyet ér té sé vel nyújt hat ja be a sze ná tus nak. (...) Ez pe dig
annyit je lent, hogy a gaz dasági ta nács meg tud ja aka dá-
lyoz ni az Ftv. új on nan meg ál la pí tan dó 25.  § (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott dön té sek meg ho za ta lát, hi szen 
egyet ér té se nél kül” a vo nat ko zó kér dé sek nem ke rül het -
nek a sze ná tus na pi rend jé re, e kör ben a sze ná tus dön tést
nem hoz hat.

A köz tár sa sá gi el nök ki fej tet te, hogy a gaz da sá gi ta nács
nem te kint he tõ a fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nóm kép vi -
se le ti szer vé nek. Ez kö vet ke zik ab ból, hogy a gaz da sá gi
ta nács ban az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal de le gált
ta gok sza va za ti jog gal bír nak. Ezen túl me nõ en a gaz da sá gi 
ta nács csak egyet len tag já nál fel té tel a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ok ta tá si, tu do má nyos, ku ta tá si, mû vé sze ti te vé keny-
sé gé nek meg fe le lõ fel sõ fo kú vég zett ség.

A köz tár sa sá gi el nök – ko ráb bi al kot mány bí ró sá gi ha tá -
ro za tok ra fi gye lem mel – azt ál lí tot ta, hogy „a gaz da sá gi ta-
nács egyet ér té si joga alá ren delt dön té sek a fel sõ ok ta tá si
in téz mény au to nó mi á já val vé dett tu do má nyos, ok ta tá si és
ku ta tá si te vé keny sé gét érin tõ, alap ve tõ dön té sek”. Az al-
kot mány bí ró sá gi gya kor la tot szem elõtt tart va ugyan ak kor
meg ál la pít ha tó, hogy „a fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nó -
mi á já val vé dett tu do má nyos, ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny-
sé get érin tõ alap ve tõ dön té sek meg ho za ta la nem tar toz hat
a fel sõ ok ta tá si in téz mény tõl ide gen, ön kor mány za ti szerv-
nek nem te kint he tõ tes tü let ha tás kö ré be”. Ezért az er rõl
 szóló ren del ke zés az Al kot mány 70/G.  §-a sze rin ti fel sõ -
ok ta tá si au to nó mia kor lá to zá sá nak mi nõ sül.

II.

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sa kor az
Al kot mány aláb bi ren del ke zé se it vet te ala pul:

„70/F.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja az ál lam-
pol gá rok szá má ra a mû ve lõ dés hez való jo got.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ezt a jo got a köz mû ve lõ dés
ki ter jesz té sé vel és ál ta lá nos sá té te lé vel, az in gye nes és kö-
te le zõ ál ta lá nos is ko lá val, ké pes sé gei alap ján min den ki
szá má ra hoz zá fér he tõ kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tás sal, to-
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váb bá az ok ta tás ban ré sze sü lõk anya gi tá mo ga tá sá val va-
ló sít ja meg.”

„70/G.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság tisz te let ben tart ja és
tá mo gat ja a tu do má nyos és mû vé sze ti élet sza bad sá gát, a
tan sza bad sá got és a ta ní tás sza bad sá gát.

(2) Tu do má nyos igaz sá gok kér dé sé ben dön te ni, ku ta tá -
sok tu do má nyos ér té két meg ál la pí ta ni ki zá ró lag a tu do -
mány mû ve lõi jo go sul tak.”

2. Az Ftv. érin tett ren del ke zé se:
„29.  § (6) A rek tor fe lel a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben

mû kö dõ tes tü le tek mun ká já hoz szük sé ges fel té te lek meg-
te rem té sé ért, a sze ná tus jog kö ré be tar to zó ügyek elõ ké szí -
té sé ért, a ho zott dön té sek vég re haj tá sá ért.”

3. A köz tár sa sá gi el nö ki in dít vánnyal tá ma dott
Ftvmód. érin tett ren del ke zé se:

„2. § (1) Az Ftv. 25. §-ának (1) be kezdése he lyébe a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép :

»(1) A gaz da sá gi ta nács
a) köz re mû kö dik a sze ná tus dön té se i nek elõ ké szí té sé -

ben, egyet ér té sé vel nyújt ja be a rek tor a sze ná tus ré szé re:
aa) a fel sõ ok ta tá si in téz mény in téz mény fej lesz té si ter-

vét,
ab) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szám vi te li rend jét,
ac) fej lesz tés in dí tá sát,
ad) gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sát, gaz dál ko dó szer-

ve zet ben ré sze se dés szer zé sét, gaz dál ko dó szer ve zet tel
tör té nõ együtt mû kö dést,

ae) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ren del ke zé sé re bo csá tott, 
va la mint a tu laj do ná ban lévõ in gat lan va gyon hasz no sí tá -
sát, el ide ge ní té sét,

af) az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti hi tel fel vé -
telt,

ag) együtt mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té sét,
ah) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze te, szer ve ze ti

egy sé ge lé te sí té sét, át ala kí tá sát, meg szün te té sét,
ai) a fel sõ ok ta tá si in téz mény költ ség ve té sét és a szám-

vi te li ren del ke zé sek sze rin ti be szá mo ló ját;«”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság már szá mos ha tá ro za tá ban
fog lal ko zott a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek au to nó mi á já val.
Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek mû kö dé se és au to nó mi á ja az Al kot mány 70/F. és
70/G.  §-ával össze füg gõ sza bály ként sze re pel.

Az Al kot mány bí ró ság a mû ve lõ dés hez (ok ta tás hoz)
való al kot má nyos jog gal kap cso lat ban meg ál la pí tot ta:
„Az Al kot mány 70/F.  §-a sze rint az ál lam pol gá rok mû-
ve lõ dés hez való joga ak kor va ló sul meg a fel sõ fo kú ok-
ta tás ban, ha az min den ki szá má ra ké pes sé gei alap ján
hoz zá fér he tõ, to váb bá az ok ta tás ban ré sze sü lõk anya gi
tá mo ga tást kap nak. (...) Az ál lam nak a fel sõ ok ta tás sal
kap cso la tos al kot má nyos fel ada ta, hogy a ta nu lás hoz

való jog ob jek tív, sze mé lyi és tár gyi elõ fel té te le it meg-
te remt se és azok fej lesz té sé vel e jo got igé nye sze rint
bár mely, a fel sõ fo kú ok ta tás ban való rész vé tel szem-
pont já ból meg fe le lõ ké pes sé gek kel ren del ke zõ ál lam-
pol gár szá má ra biz to sít sa.” (1310/D/1990. AB ha tá ro -
zat, ABH 1995, 579, 586.) Majd az Alkotmánybíróság
rámutatott arra is, hogy az Al kotmány 70/F. §-a alap ján
„az ál lam ra sok irá nyú sza bá lyo zá si, szer ve zé si és el lá tá -
si fel ada tok há rul nak az ál la mi és a nem ál la mi fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek mû kö dé si fel té te le i nek ki ala kí tá sá -
ban.” [35/1995. (VI. 2.) AB ha tározat, ABH 1995, 163,
166.] Más ha tá ro za tá ban pe dig ki emel te az Al kot mány-
bíróság, hogy az „ok tatáshoz való jog részeként a felsõ-
fo kú ta nul má nyok foly ta tá sá hoz való jog gya kor lá sa
(...) csak úgy biz tosítható, ha az ál lam megteremti a fel -
sõ fo kú ta nul má nyok foly ta tá sá nak a fel té te le it.”
[51/2004. (XII. 8.) AB ha tározat, ABH 2004, 679, 686.]

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 70/G.  §-ával kap-
cso lat ban az aláb bi a kat ál la pí tot ta meg:

„Az Al kot mány 70/G.  §-a a tu do má nyos élet sza bad sá-
gá nak tisz te let ben tar tá sa és tá mo ga tá sa ki mon dá sá val, és
an nak dek la rá lá sá val, hogy tu do má nyos igaz sá gok kér dé -
sében ál lást foglalni csak maga a tu domány le het kompe-
tens, nem csak alap ve tõ jog ál la mi és al kot má nyos ér té ket
nyil vá nít ki, ha nem szub jek tív jog ként fo gal maz za meg a
tu do má nyos al ko tás sza bad sá gát, to váb bá a tu do má nyos
is me re tek meg szer zé sé nek – ma gá nak a ku ta tás nak – és ta-
ní tá sá nak sza bad sá gát, mint az ún. kom mu ni ká ci ós alap jo -
gok egyik as pek tu sát. A tu do má nyos élet sza bad sá ga te hát
ma gá ba fog lal ja a tu do má nyos ku ta tás hoz és a tu do má-
nyos igaz sá gok és is me re tek ter jesz té sé hez való sza bad -
ság jo got, amely tá gabb ér te lem ben a vé le mény nyil vá ní tá si 
sza bad ság hoz kap cso ló dik, egy út tal tar tal maz za az ál lam-
nak azt a kö te le zett sé gét, hogy tart sa tisz te let ben és biz to -
sít sa a tu do má nyos élet tel jes füg get len sé gét, a tu do mány
tisz ta sá gát, el fo gu lat lan sá gát és pár tat lan sá gát. A tu do má-
nyos élet sza bad sá gá hoz fû zõ dõ jog el vi leg ugyan min den -
kit meg il let, a sza bad ság jog tény le ges jo go sult jai azon ban
csak a tu domány mûvelõi. Eb ben a kér désben vi szont, ti. a
tu do má nyos mi nõ ség meg ha tá ro zá sá ban – a tu do mány
autonómiája folytán – ugyan csak egyedül a tu domány mû-
ve lõi jo go sul tak dön te ni.” [34/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1994, 177, 182.]

A tu do má nyos élet sza bad sá gá hoz fû zõ dõ jo gok te hát
ki fe je zet ten a fel sõ ok ta tá si au to nó mi át meg tes te sí tõ sze-
mé lyi kör re ter jed nek ki. Ezt a meg ál la pí tást erõ sí tet te meg
az Al kot mány bí ró ság egy ké sõb bi ha tá ro za tá ban, mely ben 
ki mond ta, hogy a „fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek az ok ta tók, a
tu do má nyos ku ta tók és a hall ga tók szá má ra biz to sít ják az
ok ta tás, a tu do má nyos ku ta tás, a mû vé szi al ko tó te vé keny-
ség és a ta nu lás sza bad sá gát. (...) Az au to nó mia hor do zó ja
pedig maga az in tézmény, az egye tem”, mely az ön kor-
mány za ti jo gok ban ré sze sül, „vele szem ben me rül fel az az
el vá rás, hogy a tan sza bad ság le té te mé nye se le gyen, s biz-
to sí té kot je lent sen a tu do má nyos ku ta tás sza bad sá gá nak
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ér vé nye sí té sé hez is.” (861/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH
1998, 650, 654.)

Az Al kot mány bí ró ság to váb bá meg ál la pí tot ta, hogy az
„ön ál ló ság és füg get len ség nem csak a szûk ér te lem ben
vett tu do má nyos, ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny ség re ter jed
ki. A tu do mány au to nó mi á já nak biz to sí tá sa ér de ké ben a
fel sõ ok ta tá si in téz ményt szer ve zet ala kí tá si, mû kö dé si és
gaz dál ko dá si ön ál ló ság is meg il le ti. (...) A fel sõ ok ta tá si in-
téz mény, mint min den au to nó mi á val, va gyis ön kor mány-
za ti ság gal ren del ke zõ in téz mény, vá lasz tott kép vi se le ti
szerv vel, ön kor mány zat tal kell, hogy ren del kez zen. Az
érin tet tek joga az au to nóm kép vi se le ti szer vek meg ala kí tá -
sa, s ezek a szer vek gya ko rol hat ják a fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt meg il le tõ ön kor mány za ti jog kö rö ket. A fel sõ ok ta -
tá si au to nó mia hor do zó ja, ala nya a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény, vagyis az ok tatók, a tu dományos ku tatók és a hall-
ga tók kö zös sé ge. Ezért az ok ta tók, tu do má nyos ku ta tók,
hall ga tók rész vé te lét biz to sí ta ni kell az au to nóm kép vi se -
le ti szer vek ben és az au to nó mi á ból ere dõ ön kor mány za ti
jo go sult sá gok gya kor lá sá ban. Ebbe a te vé keny ség be az
ok ta tó kon, tu do má nyos ku ta tó kon és hall ga tó kon kí vül
kül sõ szak em be re ket, az ala pí tó, a fenn tar tó szer ve zet kép-
vi se lõ jét is be le het von ni, de csak a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény au to nó mi á já nak biz to sí tá sa mel lett.” [41/2005.
(X. 27.) AB ha tározat, ABH 2005, 459, 474–475.]

2. A köz tár sa sá gi el nök az alkot mány elle nesség elõ ze -
tes vizs gálatát az Ftvmód. 2. § (1) be kezdésének azon ré -
szé vel kap cso lat ban kez de mé nyez te, mely az Ftv. 25.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be egy új ren del ke zést
 iktatott.

2.1. Az Ftvmód. 2.  § (1) be kez dé sé nek a köz tár sa sá gi
el nök in dít vá nyá val érin tett ren del ke zé se kez de mé nye zé si 
jo got ál la pít meg a rek tor nak. En nek ér tel mé ben a rek tor
tesz ja vas la tot a sze ná tus nak: a fel sõ ok ta tá si in téz mény in-
téz mény fej lesz té si ter vé nek, il let ve szám vi te li rend jé nek
el fo ga dá sá ra, to váb bá fej lesz tés meg in dí tá sá ra, gaz dál ko -
dó szer ve zet ala pí tá sá ra, in gat lan va gyon hasz no sí tá sá ra
és el ide ge ní té sé re, hi tel fel vé tel re, együtt mû kö dé si meg ál -
la po dás meg kö té sé re, szer ve ze ti dön té sek meg ho za ta lá ra,
va la mint a fel sõ ok ta tá si in téz mény költ ség ve té sé nek és
szám vi te li ren del ke zé sek sze rin ti be szá mo ló já nak meg ál -
la pí tá sá ra. A fel so ro lás alap ján két ség te len, hogy az
Ftvmód. 2.  § (1) be kez dé se a fel sõ ok ta tá si in téz mény mû-
kö dé sét alap ve tõ en meg ha tá ro zó, s ezért a fel sõ ok ta tá si
au to nó mia ál tal vé dett dön té sek kez de mé nye zé sét biz to -
sít ja a rek tor nak. A sze ná tus pe dig csak a rek to ri kez de mé-
nye zés alap ján ké pes dön tést hoz ni a fel so rolt, a fel sõ ok ta -
tá si au to nó mi á ba tar to zó kér dé sek ben.

2.2. A szenátus – az Ftv. 20. § (1) bekezdése szerint – a
fel sõ ok ta tá si in téz mény dön tést hozó és a dön tés vég re haj -
tá sát el len õr zõ tes tü le te. Az Ftv. 27.  § (2) be kez dé se alap-
ján a sze nátus tag ja – a hall gatói ön kormányzat és a rep re-
zen ta tív szak szer ve ze tek kép vi se lõi ki vé te lé vel – csak az
le het, aki a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben mun ka vi szony, il-
let ve köz al kal ma zot ti jog vi szony ke re té ben ok ta tói, ku ta -

tói vagy egyéb munkakört tölt be. Az Ftv. 28. § (1) bekez-
dé se ér tel mé ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg a sze ná tus lét re ho zá -
sá val, mû kö dé sé vel, tag jai meg bí za tá sá nak meg szû né sé -
vel kap cso la tos kér dé se ket. A sze ná tus lét szá ma mind-
azon ál tal az Ftv. 28.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint a
fel ve he tõ hall ga tói lét szám nak meg fele lõen nem le het ke-
ve sebb hét, il let ve ki lenc fõ nél, to váb bá az ok ta tók és ku ta -
tók ál tal vá lasztott ta goknak – az el nökkel, va gyis a rek tor-
ral együtt – a tes tü let tag ja i nak több sé gét kell al kot ni uk.
Az Ftv. 78.  § (4) be kez dé sé nek meg fele lõen a hall ga tói ön-
kor mány zat a sze ná tus lét szá ma leg alább egy ne gye dé nek,
leg fel jebb egy har ma dá nak meg fe le lõ szá mú ta got de le gál -
hat a sze nátusba. Az Ftv. 28. § (1) bekezdésének c) pont ja
alap ján pe dig az egyéb mun ka kör ben fog lal koz ta tott ta-
gok, a rep re zen ta tív szak szer ve ze tek kép vi se lõ i nek lét szá -
ma nem le het ke ve sebb mint a sze ná tus lét szá má nak öt-öt
szá za lé ka, de leg alább egy-egy fõ.

Az Ftv. 20. § (3) bekezdése szerint a rektor a felsõokta-
tá si in téz mény ve ze tõ je. Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez -
dé sé nek i) pont ja alap ján a köz tár sa sá gi el nök bíz za meg
és men ti fel az egye te mek rek to ra it. A rek tor ki ne ve zé sét
azonban pá lyázat elõ zi meg, amelynek vé gén – az Ftv.
96.  § (7) be kez dé se ér tel mé ben – a sze ná tus tag jai több sé -
gé nek sza va za tá val dönt a rek tor je lölt sze mé lyé rõl. Ezt
követõen – az Ftv. 96. § (11) bekezdésének megfele-
lõen – a fõ is ko lai rek tor és az egye te mi rek tor meg bí zá sá -
val és fel men té sé vel kap cso la tos el já rás ra az Ftv.
89.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni, va gyis a ki ne ve zés -
re  szóló ja vas la tot meg kell kül de ni a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény fenn tar tó já nak, ab ból a cél ból, hogy to váb bít sa a ki-
ne ve zés re jo go sult nak. Az Ftv. 29.  § (7) be kez dé se sze rint
rek to ri meg bí zást az kap hat, aki – egyéb fel té te lek mel-
lett – a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel tel jes mun ka idõ re  szóló
mun ka vi szony ban vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ban
áll, il let ve aki vel ilyen jog vi szonyt lé te sí te nek. A rek to ri
meg bí zás hoz to váb bá egye tem ese tén egye te mi ta ná ri, fõ-
is ko la ese tén egye te mi ta ná ri, fõ is ko lai ta ná ri, egye te mi
do cen si, tu do má nyos ta nács adói vagy ku ta tó pro fesszo ri,
il let ve tu do má nyos fõ mun ka tár si mun ka kör ben tör té nõ al-
kalmazás szük séges. A rek tor fe lett – az Ftv. 115. §-a ér tel-
mé ben – a fenn tar tó gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat, to-
váb bá ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ese tén a fenn tar tó a
gaz da sá gi ta nács ja vas la tá ra ha tá roz za meg a rek tor jut ta -
tá sa it, hagy ja jóvá a rek tor mun ka kö ri le írá sát, il let ve a
fenn tar tó a gaz da sá gi ta nács ré szé re a rek tor te kin te té ben
to váb bi mun kál ta tói jog kö rö ket ru ház hat át.

A sze ná tus össze té te lé re, il let ve lét re ho zá sá ra, va la mint
a rek tor meg bí zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok alap ján meg ál -
la pít ha tó, hogy a sze ná tus és a rek tor a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény, vagyis az ok tatók, a tu dományos ku tatók és a hall-
ga tók kö zös sé gé nek aka ra tá ból nye ri meg bí za tá sát, il let ve
a sze ná tus ban a fel sõ ok ta tá si au to nó mia hor do zói vesz nek
részt. En nek kö vetkeztében mind a rek tor, mind a sze nátus
a fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nóm kép vi se le ti, va gyis ön-
kor mány za ti szer vé nek mi nõ sül.
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2.3. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nyá ban az Ftvmód.
2.  § (1) be kez dé sét azért ki fo gás ol ta, mert e ren del ke zés a
fel sõ ok ta tá si au to nó mia ré szét ké pe zõ dön té sek kez de mé-
nye zé sét, s köz vet ve a kez de mé nye zés alap ján tör té nõ
dön tés ho za talt a fel sõ ok ta tá si ön kor mány za ti szerv nek
nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi ta nács egyet ér té si joga alá von ja.

2.3.1. Az Ftv. 20. § (2) bekezdése szerint a gazdasági
ta nács a fel sõ ok ta tá si in téz mény vé le mé nye zõ, a stra té gi ai
dön té sek elõ ké szí té sé ben részt vevõ és a dön té sek vég re -
haj tá sá nak el len õr zé sé ben köz re mû kö dõ szer ve, mely nek
lét re ho zá sa az Ftv. 23.  § (2) be kez dé se alap ján az ál la mi
fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben kö te le zõ.

Az Ftv. 23.  § (3)–(5) be kez dé se ren del ke zik a gaz da sá gi 
ta nács össze té te lé rõl. Esze rint a gaz da sá gi ta nács a fel ve -
he tõ hall ga tói lét szám nak meg fele lõen hét, il let ve ki lenc
tag ból áll. A sze ná tus – rész ben a hall ga tói ön kor mány zat
ja vas la ta alap ján – há rom, il let ve négy fõt, az ok ta tá si mi-
nisz ter pe dig to váb bi két, il let ve há rom ta got de le gál a gaz-
da sá gi ta nács ba. Ezen kí vül a gaz da sá gi ta nács tag ja még a
rek tor és a gaz da sá gi fõ igaz ga tó, il let ve az utób bi hi á nyá -
ban a gaz da sá gi igaz ga tó is.

Az Ftv. 23. § (3)–(5) be kezdése alap ján te hát megálla-
pít ha tó, hogy a gaz da sá gi ta nács ban a sze ná tus ál tal de le -
gált ta gok a rek torral együtt több ségben van nak. A gazda-
sá gi ta nács még sem te kint he tõ a fel sõ ok ta tá si in téz mény
au to nóm kép vi se le ti szer vé nek, hi szen eb ben a tes tü let ben
az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal de le gált ta gok is
sza va za ti jog gal bír nak. Ezért a gaz da sá gi ta nács a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény au to nó mi á já ba tar to zó ön kor mány za ti
jo go kat nem gya ko rol hat. Eb bõl kö vet ke zõ en a gaz da sá gi
ta nács nem aka dá lyoz hat ja meg az ön kor mány za ti szer vek 
dön té se i nek meg ho za ta lát, az ön kor mány za ti jo gok gya-
kor lá sát sem.

2.3.2. Meg ál la pít ha tó azon ban, hogy a köz tár sa sá gi el-
nök ál tal ki fo gás olt ren del ke zés a fel sõ ok ta tá si au to nó mi át 
érin tõ ér de mi dön té si le he tõ sé get biz to sít a gaz da sá gi ta-
nács szá má ra. A gaz da sá gi ta nács szá má ra – az Ftvmód.
2.  § (1) be kez dé sé vel – biz to sí tott elõ ze tes egyet ér té si jog
ugyan is el le he tet le ní ti a rek tor, mint a sze ná tus ál tal vá-
lasz tott és a köz tár sa sá gi el nök ál tal ki ne ve zett, egy sze mé-
lyes egye te mi ve ze tõ kez de mé nye zé si jo gát, va la mint köz-
vet ve a sze ná tus dön té si jo gát, hi szen rek to ri kez de mé nye -
zés nél kül az elõ terjesztés nem is ke rülhet a sze nátus elé.

A rektor az Ftvmód. 2. § (1) bekezdése szerinti, au to-
nóm dön té sek el fo ga dá sá ra irá nyu ló elõ ter jesz téseit csak a
gaz da sá gi ta nács egyet ér té sé vel nyújt hat ja be a sze ná tus -
nak. A rek tor kez de mé nye zé si joga ki zá ró la gos, hi szen az
Ftv. sza bályai az Ftvmód. 2. § (1) be kezdése sze rinti tárgy -
kö rök ben a rek to ron kí vül más szerv nek vagy sze mély nek
kez de mé nye zé si jo go sult sá got nem biz to sí ta nak.

A fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nóm kép vi se le ti szer-
vé nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi ta nács egyet ér té si joga
azon ban meg bé nít hat ja a rek tor, va gyis az egyik fel sõ-
ok ta tá si ön kor mány za ti szerv ki zá ró la gos kez de mé nye -
zé si jo gát. Az egyet ér té si jog arra ad fel ha tal ma zást,

hogy a gaz da sá gi ta nács a rek to ri kez de mé nye zést akár
pusz tán gaz da sá gos sá gi szem pon tok alap ján is meg gá -
tol has sa, s így a tu do má nyos mi nõ ség ér vé nye sü lé sét
eset le ge sen meg aka dá lyoz za. Ez zel a gaz da sá gi ta nács
alap ja i ban meg ha tá roz hat ja és a sa ját maga ál tal meg ál -
la pí tott ér de kek nek ren del he ti alá a rek to ri kez de mé-
nye zést, s köz vet ve a sze ná tu si dön tés ho za talt, mely
utób bi a tu do má nyos, az ok ta tá si és a ku ta tá si te vé keny-
sé get, va gyis a fel sõ ok ta tá si in téz mény alap te vé keny sé -
gét dön té se i vel ala kít ja. A rek to ri kez de mé nye zés meg-
aka dá lyo zá sán ke resz tül te hát a gaz da sá gi ta nács köz-
vet ve el le he tet le ní ti a sze ná tus dön tés ho za ta lát is.

Ezért meg ál la pít ha tó, hogy a gaz da sá gi ta nács szá má ra
a sze ná tu si dön tés ho za tal rek to ri kez de mé nye zé sé hez biz-
to sí tott elõ ze tes egyet ér té si jog al kal mas arra, hogy a fel-
sõ ok ta tá si ön kor mány za ti szer vek mû kö dé sét, az au to nóm
dön tés ho za talt meg aka dá lyoz za. A fel sõ ok ta tá si au to nó -
mi á ba tar to zó ön kor mány za ti jo gok sza bad gya kor lá sá nak
meg aka dá lyo zá sa a fel sõ ok ta tá si in téz mény ön ál ló sá gá -
nak és füg get len sé gé nek kor lá to zá sát, meg szû né sét je lent -
he ti, s a fel sõ ok ta tá si au to nó mia sé rel mét von ja maga után.
A fel sõ ok ta tá si au to nó mi át sér tõ sza bá lyo zás el len té tes az
Alkotmány 70/F. és 70/G. §-aival.

A fentiek alap ján az Alkotmánybíróság – az Abtv. 35. §
(1) és (2) be kez dé se i nek meg fele lõen el jár va – meg ál la pí -
totta, hogy az Ftvmód. 2. § (1) bekezdése – az Ftv. 25. §
(1) be kez dé sé nek a) pont ját meg ál la pí tó ré szé ben – alkot-
mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tát az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá ra te kin tet tel tet te köz zé a Ma gyar
Köz löny ben.

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

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
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: 702/A/2006.
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Dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A több sé gi ha tá ro zat ban fog lal tak kal nem ér tek egyet.

1. A 41/2005. (X. 27.) AB ha tározathoz fû zött kü lönvé-
leményemben (ABH 2005. 459, 488–503.) írtak sze rint
magam is egyet értettem az zal, hogy az Ftv. 25. §-ának
(1) be kez dé se ál tal ha tá lyon kí vül he lye zett ren del ke zés
alkot mány elle nes volt. Ál lás pon to mat a kö vet ke zõk sze-
rint fo galmaztam meg: „E ren delkezés – az új Fot. 5. §
(3) be kez dé sé vel együtt ér tel mez ve az au to nóm mû kö dés
(s vele együtt a tu do mány sza bad mû ve lé se) le he tõ sé gé tõl
foszt ja meg a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket az zal, hogy a ki-
fo gás olt ren del ke zés ben nem biz to sít ja az in téz mé nyek
vé le mény nyil vá ní tá si jo gát olyan ügy(ek)ben sem,
amely(ek)ben csak az in téz mé nyek dön té si jog kö ré nek
biz to sí tá sa áll na össz hang ban az Al kot mány 70/G.  §-ában
meg fo gal ma zott ren del ke zés sel. Nem az irá nyí tó tes tü let
léte, ha nem an nak ilyen mó don sza bá lyo zott ha tás kö re al-
kot mány sér tõ. (Az irá nyí tó tes tü let dön té si jo got ka pott az
in téz mé nyi au to nó mia lé nye ges tar tal má hoz tar to zó ügy-
ben.)”

Ugyanezen az elvi ala pon maradva ál lítom, hogy az új
Fot. 25.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be lé pett – nem ho mo gén 
tár gyú és tar tal mú – ren del ke zé sek nem mind egyi ke alkot-
mány elle nes. A több sé gi ha tá ro zat – ez zel szem ben – az
Ftv. 25. § (1) bekezdése a) pont ját al ko tó va la mennyi, to-
vább rész le te zett ha tás kör re néz ve egy sé ge sen ki mond ta
az alkot mányellenességet. Az in dítvány pe dig maga is azt
hang sú lyoz za, hogy a gaz da sá gi ta nács egyet ér té si joga a
rek tor ál tal a sze ná tus hoz be nyúj tott, „ta xa tí ve fel so rolt
elõ ter jesz tésekkel kap cso lat ban” áll fenn. Ezek bõl emel ki
az in dít vá nyo zó né há nyat (,,fej lesz tés in dí tá sa”, „együtt-
mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té se”), s ál ta lá no sít ezek
ál lí tott alkot mány elle nességébõl az egész be kez dés összes
kom po nen sé re ki ter je dõ en: „Az ABh.-t1 szem elõtt tart va a 
gaz da sá gi ta nács egyez te té si joga alá ren delt dön té sek a
fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nó mi á já val vé dett tu do má-
nyos, ok ta tá si és ku ta tá si te vé keny sé get érin tõ, alap ve tõ
dön té sek. Az ABh. ugyan is pél dá lóz va ilyen nek mi nõ sí -
tet te az in téz mény fej lesz té si ter vé nek el fo ga dá sát, a szer-
ve ze ti ta go zó dá sá nak meg ál la pí tá sát, a költ ség ve tés és az
an nak tel je sí té sé re vo nat ko zó be szá mo ló el fo ga dá sát.

A je len in dít vánnyal érin tett sza kasz mind eze ket a kér-
dé se ket a gaz da sá gi ta nács egyet ér té si joga alá von ja, de
nem két sé ges, hogy az új on nan meg ál la pí tott Ftv. 25.  §
(1) be kez dé se a) pont já ban sze rep lõ va la mennyi dön-
tés – köz tük a fej lesz tés in dí tá sa, vagy az együtt mû kö dé si
meg ál la po dás meg kö té se – leg alább ilyen fon tos sá gú, és
így az au to nó mia kö ré be tar to zik.”

1 41/2005. (X. 27.) AB határozat.

A több sé gi ha tá ro zat oszt ja az in dít vány fen ti tar tal mát.
Ál lás pon tom sze rint ugyan ak kor nincs al kot má nyos alap
arra, hogy az Ftv. 25. § (1) bekezdés a) pont já ban fel so rolt
va la mennyi ha tás kör köz vet le nül kap cso lat ba hoz ha tó le-
gyen a fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nóm mû kö dé sé vel
(s ve le együtt a tu do mány sza bad mû ve lé sé vel).

Mind ezek re te kin tet tel 3 cso port kép zé sét lát tam vol na
szük sé ges nek. Az elsõ cso port ba azok a ha tás kö rök tar toz -
nak, ame lyek te kin te té ben a gaz da sá gi ta nács szá má ra biz-
to sí tott egyet ér té si jog va ló ban alkot mány elle nes hely ze tet 
ered mé nyez ne. E ha tás kö rök:

aa) a fel sõ ok ta tá si in téz mény in téz mény fej lesz té si ter-
ve;

ae) a fel sõ ok ta tá si in téz mény tu laj do ná ban levõ in gat -
lan va gyon hasz no sí tá sa, el ide ge ní té se;

ah) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze te, szer ve ze ti
egy sé gé nek lé te sí té se, át ala kí tá sa, meg szün te té se.

A má so dik cso port ban – le ga láb bis ál lás pon tom sze-
rint – azok a ha tás kö rök sze re pel nek, ame lyek te kin te té -
ben az egyet ér té si jog biz to sí tá sa nem ered mé nyez alkot-
mányellenességet. (Mint hogy azok nem szer ves ré szei a
fel sõ ok ta tá si in téz mény au to nó mi á já nak). Ide so ro lom a
kö vet ke zõ ha tás kö rö ket:

ab) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szám vi te li rend jé nek
meg ál la pí tá sa;

ac) gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sa, gaz dál ko dó szer-
ve zet ben ré sze se dés szer zé se, gaz dál ko dó szer ve zet tel tör-
té nõ együtt mû kö dés;

ad) az e tör vény ben (Ftv.-ben) meg ha tá ro zot tak sze rin-
ti hi tel fel vé tel;

ae) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ren del ke zé sé re bo csá tott
in gat lan va gyon hasz no sí tá sa, el ide ge ní té se;

ai) a fel sõ ok ta tá si in téz mény költ ség ve té sé nek el fo ga -
dá sa és szám vi te li ren del ke zé sek sze rin ti be szá mo ló já nak
el fo ga dá sa.

A harmadik cso portot azok az Ftv. 25. § (1) bekezdés
a) pont já ban rész le te zett ha tás kö rök ké pe zik, ame lyek
 attól füg gõ en mi nõ sít he tõk adott esett ben al kot má nyos nak 
vagy alkot mány elle nesnek, hogy konk ré tan mi lyen tárgy-
kört ta kar nak. Ide so rol ha tók:

af) fej lesz tés in dí tá sa. (Ha ok ta tá si-kép zé si re for mot ta-
kar na, úgy alkot mány elle nes len ne a konk rét ha tás kör,
amennyi ben be ru há zá so kat, fel újí tá so kat cé loz na, úgy
nem le het ne az alkot mány elle nességét meg ál la pí ta ni). Le-
het-e azon ban egy ál ta lán ál lást fog lal ni e ha tás kör al kot -
má nyos sá ga tár gyá ban úgy, hogy ilyen ál ta lá no san fo gal -
maz a tör vényalkotó? Vi tatom te hát azt, hogy e ha táskör
gya kor lá sá hoz biz to sí tott egyet ér té si jog – min den re te kin -
tet nél kül – alkot mány elle nes len ne, füg get le nül a ha tás kör
tár gyá tól;

ag) együtt mû kö dé si meg ál la po dás meg kö té se. [Al kot -
mány jo gi lag nem lá tom itt sem le ve zet he tõ nek, hogy a fel-
sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal kö ten dõ együtt mû kö dé si
meg ál la po dá sok hoz kap cso ló dó egyet ér té si jog gya kor lá -

8690 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/117. szám



sa min den eset ben alkot mány elle nes len ne. Min den eset re
például a csak ál la mi tá mo ga tás fel hasz ná lá sán ala pu ló
együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok itt is más (egyet ér tés hez
kö tött) meg íté lést igé nyel nek, mint azok, ame lyek mö gött
sa ját pénz ügyi for rás áll.]

Ál lás pon tom sze rint te hát a több sé gi ha tá ro zat nak is
dif fe ren ci ál tan, egyen ként kel lett vol na mér leg re ten nie az
Ftv. 25. § (1) bekezdés a) pont já ban fel so rolt és rész le te -
zett ha tás kö rö ket. E pont tar tal mát ki lenc fé le „rész-ha tás -
kör” töl ti ki, me lyek al kot má nyos sá gi szem pon tú vizs gá la -
ta el en ged he tet le nül dif fe ren ci ált elem zést igé nyelt vol na.
[Nem is szólva ar ról, hogy egyes (rész)hatáskörök ön ma-
guk ban is össze tet tek és ele men kén ti kü lön vizs gá lat ra let-
tek vol na ér de me sek. Nyil ván va ló pél dá ul, hogy az ae)
pont két for du la ta al kot má nyos sá gi szem pont ból is dif fe-
ren ci ált vá laszt kí vánt vol na meg.]

2. Ál lás pon tom sze rint a ma gyar ál lam is le von hat ja
an nak szer ve ze ti kon zek ven ci á it (akár új, ed dig is me ret len 
tí pu sú szer ve ze tek lét re ho zá sá val is), hogy je len leg pusz-
tán a kol le gi a li tás ala pel vén mû kö dõ, ja va részt a me nedzs -
ment ben já rat lan la i ku sok ve zet te igaz ga tás jel lem zi a fel-
sõ ok ta tást. Erre szol gál a rend szer be ál lí tott gaz da sá gi ta-
nács, amely össze té te lé nél fog va nem mi nõ sít he tõ „kül sõ”
szerv nek, ami ként azt a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa ál-
lítja. [Az Ftv. 23. § (3) és (4) be kezdése alap ján a gaz dasá-
gi ta nács ban a sze ná tus ál tal de le gált ta gok a rek tor ral
együtt többségben van nak.] Képes ezért arra is, hogy „be -
lül rõl” ér zé kel je a gaz da sá gi-pénz ügyi té ren fe szí tõ gon-
do kat, ám ha ezek meg ol dá sá hoz nem kap meg fe le lõ ha-
tás kö rö ket (a gaz da sá gi-pénz ügyi tár gyú ügyek hez iga zo -
dó egyet ér té si jo got), úgy je len lé te for má lis le het, és in-
kább te her ként lesz je len, mint sem se gí tõ part ner ként in-
teg rá ló dik be a fel sõ ok ta tás szer ve ze té be. (A ki zá ró la gos
vé le mé nye zé si jog két ség te le nül ilyen lég ne mû szer ve zet -
té te szi.)

A több sé gi ha tá ro zat a gaz da sá gi ta nács egyet ér té si
jo gá nak – dif fe ren ci á lat lan – alkot mány elle nessé nyil-
vá ní tá sá val „meg sza ba dí tot ta” a fel sõ ok ta tá si in téz mé-
nye ket e szer ve ze tek tõl, s gya kor la ti lag az au to nó mia
biz to sí tá sá ra hi vat ko zás sal olyan füg get len sé get te rem-
tett a fenn tar tó-fi nan szí ro zó ál lam tól, amely hez fog ha tó 
még egy nem ta lál ha tó a ma gyar igaz ga tá si és in téz mé-
nyi rend szer ben. (Eb ben a konst ruk ci ó ban a fenn tar tó
ál lam nak csak a fi nan szí ro zás kö te le zett sé ge ma rad: az
ál ta la nyúj tott for rá sok fel hasz ná lá sá hoz azon ban már
nincs köze.)

Magam szük ségét lát tam vol na an nak is, hogy a több -
sé gi ha tá ro zat egy ér tel mû en tisz táz za: vé gül is a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ben ki az „au to nóm”? A
861/B/1996. AB ha tá ro zat sze rint „Az au to nó mia hor-
dozója pe dig maga az in tézmény, az egye tem, (...) vele
szemben merül fel az az el várás, hogy a tan szabadság le -
té te mé nye se le gyen, s biz to sí té kot je lent sen a tu do má-

nyos ku ta tás sza bad sá gá nak ér vé nye sí té sé hez is.” (ABH
1998, 650, 654.) Ebben a fel fogásban te hát nem a sze ná-
tus, nem a rek tor az au tonóm, ha nem maga a felsõoktatá-
si in téz mény. Kö vet ke zés kép pen fon tos elvi kér dés az,
hogy ami kor a fel sõ ok ta tá si in téz mény egyes szer vei
(rek tor, gaz da sá gi ta nács) meg ha tá ro zott ügyek ben csak
egyet ér tés ben jár hat nak el, ak kor az egyet ér té si jog sér-
ti-e ál ta lá ban ma gá nak az in téz mény nek az au to nó mi á -
ját? A köz tár sa sá gi el nö ki in dít vány nak – ál lás pon tom
szerint – ez a lé nyegi tar talma. Vá laszom pe dig az, hogy
az au to nó mi át él ve zõ in téz mény egyes szer ve i nek meg-
ha tá ro zott ügyek ben való egyet ér té si joga az in téz mény
au to nó mi á ját a maga ál ta lá nos sá gá ban még nem sér ti.
 Emiatt is el en ged he tet le nül szük ség lett vol na arra,
hogy a tes tü let dif fe ren ci ál tan vizs gál ja meg az Ftv.
25. § (1) bekezdés a) pont já ban fel so rolt (rész)ha tás kö -
rö ket.

3. Újó lag meg is mé tel ném a kö vet ke zõ ket is: csak az
„ál la mi” fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö te le -
sek lét re hoz ni a gaz da sá gi ta ná csot, kö vet ke zés kép pen
az Al kot mány bí ró ság nak nem kel lett az in dít vány ra
adott vá la szai meg fo gal ma zá sá nál köz vet le nül te kin tet -
tel len nie az egy házi, a magán vagy ala pítványi fenn tar-
tá sú egye te mek re, ame lyek szá má ra csak le he tõ ség a
gaz da sá gi ta nács lét ra ho zá sa. Ugyan ak kor azon ban az is
két ség te len, hogy az utób bi a kat érin tõ eset le ges maj da -
ni in dít vá nyok el bí rá lá sa kor tá masz kod ni fog az Al kot -
mány bí ró ság a je len ha tá ro za tá ban meg fo gal ma zott elvi
té te lek re is. A fenn tar tói be avat ko zá sok össze ha son lí tó
vizs gá la tá nak szük sé ges sé gét a kü lön bö zõ ala pí tá sú és
fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben az
Alkotmány 70/G. §-a ala pozza meg, amely a tudomá-
nyos ku ta tás sza bad sá ga te kin te té ben nem dif fe ren ci ál a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tí pu sai sze rint. Tar tok tõle,
hogy az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té ben a
rend kí vül szi go rú an ér tel me zett fenn tar tói jo gok kap-
csán a több sé gi ha tá ro zat ban ki mon dott elvi té te lek nem
lesznek (mert nem is le hetnek) irány adók a nem állami
ala pí tá sú és fenn tar tá sú egye te mek ese té ben: azok nál
te hát más lesz az Al kot mány 70/G.  §-a vizs gá la tá nak a
mér cé je, mi köz ben az Al kot mány maga – a tu do má nyos
ku ta tá sok és ku ta tók sza bad sá gá ról szól va – nem dif fe-
ren ci ál a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek tí pu sai sze rint.

El kép zel he tet len nek tar tom pél dá ul azt, hogy egy
egy há zi fenn tar tá sú vagy ala pít vá nyi is ko lá nál a fenn-
tar tó,  illetõleg az ala pí tó ne tar ta na (ne tart hat na) igényt
arra, hogy az ál ta la adott pénz esz kö zök gaz da sá gos és
ha té kony fel hasz ná lá sát el len õriz hes se. Eh hez pe dig
nyil ván nem lesz ele gen dõ szá má ra sem a vé le mény nyil -
vá ní tá si jog.

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró
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Az Alkotmánybíróság
40/2006. (IX. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez-
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek és az azon sze rep lõ kér-
dés nek a hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta el len be-
nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi-
zott ság 308/2006. (VII. 4.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti 
és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi-
zott ság 308/2006. (VII. 4.) OVB ha tá ro za tá val szem ben
ha tár idõn túl elõ ter jesz tett ki fo gást vissza uta sít ja.

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.

A Ma gyar or szá gi Ki sebb sé gek Párt ja or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá -
nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Válasz-
tási Bi zottsághoz (a továb biakban: OVB). Az aláírás -
gyûjtõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ban a
bün te tõ ügyek ben el já ró el sõ fo kú bí ró sá gok íté le tü ket meg-
elõ zõ en a vád lott ké ré sé re a bû nös ség vagy ár tat lan ság kér dé -
sé ben hat ter mé sze tes sze mély bõl álló es küdt szék dön té sét
ki kér je, amely dön tés kö te le zõ az ítél ke zõ  bíróra?”

Az OVB úgy ítél te meg, hogy a nép szavazási kez demé-
nye zés ben sze rep lõ kér dés alap ján nem ál la pít ha tó meg
egy ér tel mû en, hogy az Or szág gyû lés re mi lyen tar tal mú
jog al ko tá si kö te le zett ség há rul. Ezért az OVB a 43/2005.
(XII. 1.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta az alá írás gyûj tõ
ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét.

Az Al kot mány bí ró ság – a tör vényes ha tár idõ ben elõ ter -
jesztett ki fogás alap ján – a 24/2006. (VI. 15.) AB ha tároza-
tában úgy fog lalt ál lást, hogy a kér dés megfelel az egy ér-
tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Ezért az Al kot mány bí ró ság a
43/2005. (XII. 1.) OVB ha tá ro za tot meg sem mi sí tet te és a
tes tü le tet új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tot ta.

Az OVB a 308/2006. (VII. 4.) OVB ha tározatával is mét
meg ta gad ta az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét. A ha tá ro zat in do ko lá sa idé zi az Al kot mány bí ró ság
25/1999. (VII. 7.) AB ha tározatát, amely sze rint nép szava-
zá si kez de mé nye zés nem irá nyul hat az Al kot mány mó do -
sí tá sá ra. Ezt köve tõen az OVB ha tá ro zat ki mond ja:

„A fen ti ek alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés -
ben a kez de mé nye zés alap ján nép sza va zás nem tart ha tó,
ezért az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.”

Az Al kot mány bí ró ság hoz két ki fo gás ér ke zett az OVB
ha tá ro za tá val szem ben.

Az elsõ ki fogás elõ terjesztõje úgy ítélte meg, hogy az
Alkotmány 46. § (2) bekezdése és az 50. § (5) bekezdése
le he tõ vé te szi, hogy tör vény ben meg ha tá ro zott ügyek ben
nem hi vatásos bí rák, így es küdtszék tag jai is részt ve gye-
nek az ítél ke zés ben. Emel lett az in dít vá nyo zó sze rint a
kér dés meg fe lel az Al kot mány 57.  § (1)–(3) be kez dé sé ben
fog lalt kö ve tel mé nyek nek is. Fel ve tet te to váb bá, hogy az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé sé ben nincs olyan ren del -
ke zés, amely alap ján az OVB az Al kot mány mó do sí tá sá ra
hi vat koz va meg ta gad hat ná a hi te le sí tést. Vé ge ze tül az in-
dít vá nyo zó ki fo gás ol ta, hogy az „OVB ha tá ro za tá ban nem
fej tet te ki, hogy az or szá gos nép sza va zás ra fel tett kér dés
mi ért irá nyul az Al kot mány mó do sí tá sá ra”.

A má so dik ki fo gás elõ ter jesz tõ je arra hi vat ko zott, hogy
az Al kot mány bí ró ság 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro za tá ban 
nem mi nõ sí tet te alkot mány elle nesnek a kez de mé nye zést,
ezért az OVB-nek hi te le sí te nie kel lett vol na az alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nyát.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat egye sí tet te és egy
el já rás ban bí rál ta el.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat a vá lasz tá si el já rás -
ról szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biakban: Ve.) és az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. törvény (a továb biakban: Nsztv.) alábbi ren -
del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

Nsztv.
„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az

alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha
(...)
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni,
(...)”
Ve.
„29.  § (2) A vá lasz tá si bi zott ság ülé sé rõl jegy zõ könyv

ké szül. A jegy zõ könyv ben a ki sebb sé gi vé le ményt is – in-
do ka i val együtt – rög zí te ni kell. A jegy zõ könyv egy-egy
má so la ti pél dá nyát a vá lasz tá si bi zott ság – ké ré sük re, in-
gye ne sen – át ad ja a je löl tek kép vi se lõ i nek.”

„29/B.  § (1) A vá lasz tá si bi zott ság ha tá ro zat tal dönt.
A ha tá ro za tot – meg ho za ta la nap ján – írás ba kell fog lal ni.

(2) A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell
(...)
e) az in do ko lás ban a meg ál la pí tott tény ál lást és az an-

nak alap já ul el fo ga dott bi zo nyí té ko kat, a ké rel me zõ ál tal
meg je lölt, de mel lõ zött bi zo nyí tást és a mel lõ zés in do ka it,
va la mint azo kat a jog sza bály he lye ket, ame lyek alap ján a
vá lasz tá si bi zott ság a ha tá ro za tot hoz ta.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá-
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
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kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró-
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be-
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény 1. § h) pont já ban fog lal tak nak meg fele -
lõen a Ve. 130. §-a ha tározza meg.

Az Al kot mány bí ró ság nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el-
já rá sa jog or vos la ti el já rás, mely nek so rán az Al kot mány bí ró-
ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang -
ban – azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e
a Ve.-ben és az Nsztv.-ben fog lalt fel tételeknek, és az OVB
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban az Al kot mány nak
és az irány adó tör vényeknek megfelelõen járt-e el.

2. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az elsõ ki fogás a Ve. 130. § (1) bekezdésében fog lalt
ha tár idõn be lül ér ke zett az OVB-hez.

Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor azt ál la pí tot ta meg,
hogy a má so dik ki fo gás kez de mé nye zõ je 2006. jú li us
28-án adta pos tá ra be ad vá nyát, amely 2006. au gusz tus
1-jén ér kezett a BM Köz ponti Hi vatalába. A Ve. 130. §
(1) be kez dé se sze rint az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gást a
ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be-
nyújtani. Mi vel a ki fogásolt 308/2006. (VII. 4.) OVB ha tá-
rozat a Ma gyar Köz löny 81. számában, 2006. jú lius 5-én
ke rült köz zé té tel re, a ki fo gás el ké sett nek mi nõ sül.

Ezért az Al kotmánybíróság a 308/2006. (VII. 4.) OVB
ha tá ro za tá val szem ben ha tár idõn túl elõ ter jesz tett ki fo gást
vissza uta sí tot ta.

IV.

1. Az OVB a 308/2006. (VII. 4.) OVB ha tározatával
azért ta gad ta meg az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi-
te le sí té sét, mert a nép sza va zá si kez de mé nye zés az Al kot -
mány mó do sí tá sá ra irá nyul. A ha tá ro zat in do ko lá sa idé zi a
25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro za tot, amely meg ál la pí tot ta,
hogy az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyu ló kér dés ben vá-
lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zás nem
tart ha tó. Ugyan ak kor az OVB ha tá ro za ta nem in do kol ja
meg, hogy a tes tület je len ügy ben miért ítélte meg úgy,
hogy az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán sze rep lõ kér dés
az Al kot mány mó do sí tá sá ra irá nyul. A ha tá ro zat az Al kot -
mány egyet len olyan ren delkezésére sem utal, amely ki -
zár ja a nép sza va zást.

2. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro zat meg ho za ta -
lá nál figye lembe vett al kot má nyos sá gi szem pon tok meg is -
me ré se cél já ból meg vizs gál ta az OVB 2006. jú li us 4-én
tar tott ülé sé nek jegy zõ köny vét. A tes tü let a 3. na pi ren di
pont ban tár gyalt az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi-
te le sí té sé rõl. A jegy zõ könyv 10. ol da la a kö vet ke zõ ket tar-
tal maz za az OVB el nö ke ál tal ve ze tett tár gya lás ról:

„Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya fö lött sze re pel a lé-
nyeg, ami a tö rekvést mutatja.

(Mik ro fon be kap cso lá sa nél kü li vita)
Kö szön jük a tá jé koz ta tást, így már ért he tõ a hely zet.

Eb ben az eset ben sza vaz nunk kell a hi te le sí tés rõl.
(Mik ro fon be kap cso lá sa nél kü li vita)
Egyelõre nem sza vaz er rõl az OVB.”
A jegy zõ könyv 11–12. ol da lán a kö vet ke zõ ol vas ha tó:
„Vissza té rünk a füg gõ ben lévõ ügy re.
(Mik ro fon be kap cso lá sa nél kü li vita)
Ké rem, hogy sza vaz zunk a Ma gyar Ki sebb sé gek Párt ja

nép sza va zá si kez de mé nye zé sé rõl és az alá írás gyûj tõ ív hi-
te le sí té sé rõl! A kér dés Al kot mány ba üt kö zõ jel le ge kö vet -
kez té ben meg ta gad juk. Ké rem sza vaz zunk! Kö szö nöm.
Meg ál la pí tom, hogy egy han gú lag el uta sí tot tuk a Ma gyar
Ki sebb sé gek Párt ja nép sza va zá si kez de mé nye zé sét.

(Mik ro fon be kap cso lá sa nél kü li vita)”

3. Az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy a
308/2006. (VII. 4.) OVB ha tározat el lentétes a Ve. 29/B. §
(2) be kez dés e) pont já val, amely sze rint a ha tá ro zat nak tar tal -
maz nia kell – egye bek mel lett – azo kat a jog sza bály he lye ket,
ame lyek alap ján a vá lasz tá si bi zott ság a ha tá ro za tot hoz ta.

Az Al kot mány bí ró ság emel lett úgy ítél te meg, hogy az
OVB a 308/2006. (VII. 4.) OVB ha tá ro zat meg ho za ta lá ra
irá nyu ló el já rás so rán meg sér tet te a Ve. 29.  § (2) be kez dé -
sét, amely sze rint a vá lasz tá si bi zott ság ülé sé rõl jegy zõ -
könyv ké szül.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a 308/2006.
(VII. 4.) OVB ha tá ro za tot meg sem mi sí tet te és az OVB-t új
el já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság, te kin tet tel az OVB ha tá ro zat
Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re, el ren del te e ha-
tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

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.,
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 elõ adó 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: 639/H/2006.
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Az Alkotmánybíróság
41/2006. (IX. 27.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zés re irá nyu ló alá-
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya, és az azon sze rep lõ kér dés hi-
te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott ki fo -
gás alap ján meghozta az aláb bi

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
313/2006. (VII. 24.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

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.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak -
ban: OVB) or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás -
gyûj tõ ívé nek hi te le sí tés cél já ból be nyúj tott min ta pél dá -
nya az aláb bi kér dést tar tal maz za: „Egyet ért-e az zal, hogy
az Or szág gyû lés he lyez ze ha tá lyon kí vül a Bu da pest fõ vá -
ros fel sza ba dí tá sá nál el esett szov jet ka to nák em lé ké nek
meg örö kí té sé rõl  szóló, 1945. évi IX. tör vényt?” Az OVB
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta, mi vel ál lás -
pont ja sze rint a kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés ben az
Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé se b) pont já nak ér tel mé ben
nép sza va zás nem tart ha tó.

Az OVB ha tá ro zat in do ko lá sa hi vat ko zik arra, hogy az
el já rás so rán ki kér ték a Kül ügy mi nisz té ri um szak vé le mé-
nyét is. E szak vé le mény fel hív ja a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és az Orosz or szá gi Fö de rá ció Kor má nya kö zött 
a há bo rúk ban el esett ka to nák és pol gá ri ál do za tok em lé ké -
nek meg örö kí té sé rõl, va la mint sír ja ik jogi hely ze té rõl
 szóló, Moszk vá ban, 1995. már ci us 6-án alá írt meg ál la po -
dást, amelyet a 104/1996. (VII. 16.) Korm. ren delet hir de-
tett ki. E Meg ál la po dás 2. cik ké nek 4. pont ja rög zí ti, hogy
a Fe lek te rü le tén levõ orosz, il let ve ma gyar ka to nai te met-
ke zé si he lyek, be le ért ve az em lék mû vek és más ke gye le ti
lé te sít mé nyek vé del mét és kor lát lan idõ re  szóló meg õr zé -
sük jo gát biz to sít ják. Az OVB ha tá ro zat in do ko lá sa sze-
rint: „A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
arra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy a nép sza va zás sal ha tá -
lyon kí vül he lyezni kí vánt 1945. évi XI. törvény olyan ren -
del ke zést tar tal maz, amely je len leg ha tá lyos nem zet kö zi

kö te le zett ség vál la lás ér vé nye sü lé sét biz to sít ja. Mind ezek
alap ján az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé se b) pont já nak
ér tel mé ben a kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés ben nép-
sza va zás nem tart ha tó, így az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ja.”

2. Az OVB ha tározat a Ma gyar Közlöny 2006. évi
91. szá mában, 2006. jú lius 26-i dátummal je lent meg. A
ha tá ro zat el len a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gás ér ke -
zett. Az Al kot mány bí ró ság az ügyet a vá lasz tá si el já rás ról
szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biakban: Ve.) 130. §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen so ron kí vül
bí rálta el.

A ki fo gás sze rint az OVB el mu lasz tot ta meg je löl ni az
1945. évi IX. tör vénynek (a továb biakban: Tv.) azt a ren-
del ke zé sét, amely sze rin te a hi vat ko zott nem zet kö zi Meg-
ál la po dás ban fog alt kö te le zett ség vál la lás ér vé nye sü lé sét
biz to sít ja. A ki fo gást tevõ ál lás pont ja sze rint a nem zet kö zi
meg ál la po dás és a nép sza va zás ra bo csá tan dó tör vény kö-
zött nincs olyan össze függés, mint amelyet az OVB tu laj-
do nít neki.

II.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá nál a
kö vet ke zõ jog sza bá lyo kat vet te ala pul:

1. Az Al kot mány ren del ke zé sei:
„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé-

nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/C.  § (5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -

sé gek rõl, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör-
vények tar tal má ról,”

2. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biakban: Nsztv.)
ren del ke zé sei:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„18.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ak kor ta gad ja
meg az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe lel meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
c) az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”

3. A Ve.-nek az or szá gos népi kez de mé nye zés re irá-
nyu ló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyai:

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
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kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá-
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró-
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be-
nyúj ta ni.

(...)
(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál -

ja el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi-
zott ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben -
hagy ja, vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra
uta sít ja.”

4. A Tv. az aláb bi ren del ke zé se ket tar tal maz za:
„1.  § A ma gyar nem zet, fel is mer ve a Vö rös Had se reg

sors sze rû kül de té sét, a Bu da pest fõ vá ros fel sza ba dí tá sá nál 
el esett szov jet hõ sök em lé két há lá ja és ke gye le te je lé ül tör-
vénybe ik tat ja.

2.  § A nem zet gyû lés Bu da pest fõ vá ros fel sza ba dí tá sá-
nál el esett szov jet hõ sök em lé két em lék mû fel ál lí tá sá val
örö kí ti meg.

3.  § A je len tör vény ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba,
vég re haj tá sá ról a Kor mány gon dos ko dik.”

5. A Meg ál la po dás hi vat ko zott ren del ke zé se sze rint:
„2. Cikk
(...)
4. A Fe lek biz to sít ják a Ma gyar Köz tár sa ság és az

Orosz or szá gi Fö de rá ció te rü le tén levõ, orosz, il let ve ma-
gyar ka to nai te met ke zé si he lyek, be le ért ve az em lék mû-
vek és más ke gye le ti lé te sít mé nyek vé del mét és kor lát lan
idõ re  szóló meg õr zé sük jo gát.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör-
vény (a továb biakban: Abtv.) 1. §-ának h) pont ja sze rint az 
Al kot mány bí ró ság olyan ügyek ben is el jár, ame lye ket tör-
vény a ha tás kö ré be utal. Így az Al kot mány bí ró ság ha tás -
kö ré be tar to zik a Ve. 130.  §-a sze rint az OVB ha tá ro za tá -
val szem ben be nyúj tott ki fo gás el bí rá lá sa. A Ve.-ben meg-
ha tá ro zott ki fo gás jog or vos lat nak mi nõ sül, és en nek meg-
fele lõen jár el ezek ben az ügyek ben az Al kot mány bí ró ság.
Az ál lan dó gya kor lat sze rint azon ban az Al kot mány bí ró-
ság jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el a
fel ada tát azok ban az ügyek ben is, ame lyek ben ha tás kö rét
nem köz vet le nül az Abtv., ha nem más tör vény ha tá roz za
meg [1220/H/1992. AB ha tározat, ABH 1992, 630, 631.;
25/1999. (VII. 7.) AB ha tározat, ABH 1999, 251, 256.].

Az Al kot mány bí ró ság a je len ügy ben – az el já rás jog or -
vos la ti ter mé sze té nek meg fele lõen – azt vizs gál ta, hogy az
OVB az Nsztv. 18. §-ának a) pont ja alap ján kö te les volt-e
az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sá ra. Az Al-
kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé se sze rint nép sza va zás
tár gya olyan kér dés le het, amely az Or szág gyû lés ha tás kö -
ré be tar to zik. Az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé se fel so -
rol ja azon, az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó dön té se -
ket, me lyek ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni.
Ilyen til tott tárgy kör a ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl
ere dõ kö te le zett ség, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal -
ma zó tör vények tar tal ma.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a hi te le sí tés re
be nyúj tott alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés az OVB ál tal
hi vat ko zott nem zet kö zi meg ál la po dást nem érin ti. A Meg-
ál la po dás ból fa ka dó kö te le zett sé gek kel nem áll össze füg-
gésben az, hogy a Tv. ha tályban van-e; vagy azt – akár
nép sza va zás ered mé nye ként – ha tá lyon kí vül he lye zik-e.
A Tv. nem nem zet kö zi kö te le zett sé get, vagy nem zet kö zi
szer zõ dé sek bõl ere dõ kö te le zett sé get tar tal maz, és ha tá -
lyon kí vül he lye zé se sem érin ti a ka to nai te met ke zé si he-
lyek, be le ért ve az em lék mû vek és más ke gye le ti lé te sít mé-
nyek Meg ál la po dás sze rin ti vé del mét és kor lát lan idõ re
 szóló meg õr zé sük jo gát. En nek kö vet kez té ben a fel ten ni
kí vánt kér dés az Al kot mány 28/C.  § (5) be kez dé se b) pont -
ja ér tel mé ben nem mi nõ sül til tott tárgy kör be tar to zó kér-
dés nek.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság a Ve.
130.  §-ának (3) be kez dé se sze rint az OVB ha tá ro za tát
meg sem mi sí tet te, és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Az OVB ha tá ro za ta a Ma gyar Köz löny ben meg je lent,
erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság el ren del te az OVB
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban ho zott ha tá -
ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

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.,
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.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 735/H/2006.
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A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
157/2006. (IX. 27.) KE

határozata
rendõr dandártábornok

szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra 
te kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 53. § a) pont ja alap ján
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Bán fi Fe renc rend õr dan dár tá bor nok szol gá la ti
 viszonyát 2006. au gusz tus 31-én meg szün te tem, egy ben 
a Hszt. 182. §-ának (1) be kezdése alap ján 2006. szep -
tem ber 1-jei ha tállyal szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye -
zem.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 29.

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

El len jegy zem:

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3506-1/2006.

A Köztársasági Elnök
158/2006. (IX. 27.) KE

határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának

megszüntetésérõl és nyugállományba
helyezésérõl

Az Alkotmány 30/A. § (1) be kezdés i) pont já ra te kin -
tet tel, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 
2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kezdésének b) pont ja

alap ján 2006. szep tem ber 30-án Bo ros-Les kó Géza
 dandártábornok szol gá la ti vi szo nyát meg szün te tem, és
õt 2006. ok tó ber 1-jei ha tállyal nyug ál lo mány ba he-
lyezem.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 21.

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

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3520/2006.

A Köztársasági Elnök
159/2006. (IX. 27.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá-
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
törvény 4. § (1) be kezdése alap ján, az Or szágos Igaz ság-
szol gál ta tá si Tanács elõterjesztésére

elsõ bí rói ki ne ve zés le jár tá ra te kin tet tel

dr. Bó nis Évát 2006. szep tember 30-i ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

Kor mos Bé lá né dr. Si mon Pi ros kát 2007. március 31-i
ha tállyal,

Bal ás né dr. So mo gyi Ágo tát 2007. május 1-jei ha tállyal

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Ara di Krisz ti nát,
dr. Ba lázs Il di kót,
dr. Csa lá di Fe ren cet,
dr. Fle isch mann Edi nát,
dr. Har csa Ka ta lin Hed vi get,
dr. Hornyákné dr. Páli Ani kót,
dr. Pa tyi An na má ri át,
dr. Pász tor Ot tí li át,



dr. Pencz Kor nélt,
dr. Rácz Já nost,
dr. Szecs kó Jó zse fet,
dr. Tóth Györ gyit,
dr. Varga Eri kát,
dr. Vargáné dr. Glück Zsuzsannát és
Végh né dr. Sza bó Zsu zsan nát 2006. ok tóber 1. nap jától

ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bíróvá,

dr. Gár do si Ju di tot,
dr. Jádi Já nost,
dr. La ka tos La jos Sán dort,
dr. Lo vas Anet tet,
dr. Pin tér Ág nes Zsó fi át,
dr. Sze i ler Zsa net tet és
dr. Vaj da And re át a 2006. ok tóber 1. nap jától 2009.

szep tem ber 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá ki ne -
ve zem.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 25.

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

KEH ügy szám: IV-1/4102-0/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1090/2006. (IX. 27.) Korm.

határozata
a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezésére létrejött
egyeztetõ bizottságok elnökének megbízásáról

1. A Kor mány a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely-
ze té nek ren de zé sé re ala kult egyez te tõ bi zott sá gok el nö ki
te en dõ i nek el lá tá sá val dr. Csep re gi And rás po li ti kai fõ ta -
nács adót, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Egy há zi
Kap cso la tok Tit kár sá ga ve ze tõ jét meg bíz za, egy ide jû leg
dr. Gulyás Kál mán volt cím ze tes ál lam tit kár nak az e fel-
adat ra irá nyu ló meg bí zá sát vissza von ja.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té -
nek ren de zé sé re lét re ho zott egyez te tõ bi zott sá gok el nö ké -
nek megbízásáról szóló 1042/2003. (V. 15.) Korm. ha táro-
zat ha tá lyát vesz ti.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
25/2006. (IX. 21.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a választási bizottságokba történõ delegálásról

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biakban: Ve.) 90/A. §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 99/K.  § (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 105/A.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban,
115/I.  § (8) be kez dé sé nek a) pont jában és 115/P. § (5) be-
kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a vá-
lasz tá si bi zott sá gok ba tör té nõ de le gá lás ról az aláb bi

állásfoglalást

adja ki:
A Ve. 3.  §-a rög zí ti: „A vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak

al kal ma zá sa so rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk nek
ér vény re kell jut tat ni uk az aláb bi alap el ve ket:

(...)
c) esély egyen lõ ség a je löl tek és a je lö lõ szer ve ze tek

kö zött”.
A Ve. 21. §-ának (2) be kezdése alap ján
„Vá lasz tá si bi zott sá gok:
a) a sza va zat szám lá ló bi zott ság,
b) a he lyi vá lasz tá si bi zott ság,
c) az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si

bi zott ság,
d) a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság,
e) az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság.”
A Ve. 25. §-ának (1) be kezdése sze rint „A vá lasztási bi -

zott sá gok nak – a 23.  §-ban em lí tet te ken: fe lü li – to váb bi
egy-egy tag ját a vá lasz tó ke rü let ben je löl tet, ille tõ leg lis tát
ál lí tó je lö lõ szer ve zet, ille tõ leg a füg get len je lölt bíz za
meg.”

A Ve. 28. §-ának (4) be kezdése alap ján: „A vá lasztott és 
meg bí zott ta gok jo gai és kö te le zett sé gei azo no sak, az zal
az el téréssel, hogy a megbízott ta gok ré szére nem jár tisz -
te let díj.”

A Ve. 49.  §-ának (2) be kez dé se meg ál la pít ja: „Ha több
je lö lõ szer ve zet kö zö sen ál lít je löl tet, a továb biak ban – a
vá lasz tás szem pont já ból – egy je lö lõ szer ve zet nek szá mí-
ta nak.”

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló tör vény ren del ke zé sei alap-
ján egy adott vá lasztási bi zottság egy idõ ben több vá lasz-
tás tí pus sal kap cso la tos fel ada tot lát el (pl. ön kor mány za ti
vá lasz tá sok al kal má val a he lyi vá lasz tá si bi zott ság fel adat -
kö re fel öle li a kis lis tás vá lasz tást és a pol gár mes ter-vá lasz -
tást, 10 000 fõ nél na gyobb te le pü lé se ken az egyé ni vá lasz -
tó ke rü le ti vá lasz tást és a pol gár mes ter-vá lasz tást stb.)
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
ezek ben a vá lasz tá si bi zott sá gok ban kell biz to sí ta ni a Ve.
25.  § (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val az esély egyen lõ sé -
get a je löl tek, je lö lõ szer ve ze tek kö zött. A Ve. e ren del ke -
zé se alap ján ugyan is a vá lasz tá si bi zott sá gok ba tör té nõ de-
le gá lás cél ja a je löl tek, je lö lõ szer ve ze tek kép vi se le té nek
biz to sí tá sa a vá lasz tá si el já rás so rán ho zott dön té sek ben.

A je löl tek és a je lö lõ szer ve ze tek kö zöt ti esély egyen lõ -
ség alap el vé nek ér vé nye sü lé sét ezért a Ve. 25.  § (1) be kez -
dé sé nek olyan ér tel me zé se biz to sít ja, amely sze rint a je lö -
lõ szer ve zet vagy füg get len je lölt vá lasz tá si bi zott sá gon -
ként egy-egy ta got bíz hat meg, füg getlenül at tól, hogy
hány vá lasz tás tí pus ban ál lí tott je löl tet (lis tát). Eb bõl kö-
vetkezõen a megbízott tag a Ve. 28. §-ának (4) be kezdésé-
re is te kin tet tel min den vá lasz tás tí pus sal kap cso la tos dön-
tés ben részt ve het. El len ke zõ ér tel me zés ese tén ugyan is,
ha va la mely je lö lõ szer ve zet nek vagy füg get len je lölt nek
több meg bí zott ja is részt ven ne a dön tés ho za tal ban, az a je-
lö lõ szer ve ze tet vagy füg get len je löl tet in do ko lat lan
elõny be hoz ná azok kal a je lö lõ szer ve ze tek kel, füg get len
je löl tek kel szem ben, akik csak egy vá lasz tás tí pus ban tör-
tént je lö lés alap ján bíz hat tak meg egy ta got a vá lasz tá si bi-
zott ság ba.

A kö zös je löl tek (lis ták) után meg bí zott vá lasz tá si bi-
zott sá gok kal kap cso lat ban az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság már 1/2002. (II. 1.) OVB ál lás fog la lá sá ban
meg ál la pí tot ta, hogy „a kö zö sen je löl tet, il let ve lis tát ál-
lí tó je lö lõ szer ve ze tek (pár tok) a vá lasz tá si bi zott sá gok -
ba egy je lö lõ szer ve zet ként egy tag meg bí zá sá ra jo go -
sul tak”.

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

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács

2006. augusztus 28-i ülésérõl

1. Az OÉT kon zul tá ci ót foly ta tott a Kor mány 2006.
szep tem be ri ak tu a li zált kon ver gen cia prog ram já ról.

a) A kor mány ol dal ré szé rõl, a na pi rend tár gya lá sán
részt ve võ Gyur csány Fe renc mi nisz ter el nök hoz zá szó lá -
sá ban ki emel te, hogy a 2011-ig ki te kin tést adó kon ver gen -
cia prog ram nem csak a mak ro gaz da sá gi pá lyát, ha nem a
tár sa dal mi és kul tu rá lis fel zár kó zás to váb bi fel ada ta it is ki-
je lö li. Ez zel össze füg gés ben alap ve tõ nek tar tot ta az új ki-
hí vá sok hoz való ha té kony al kal maz ko dás tár sa dal mi mé-
re tû fel is me ré sét, erõsítését.

A mun ka vál la lói és a mun kál ta tói ol dal tag ja i val elõ ze -
tesen le foly ta tott kon zul tá ci ó kat hasz nos nak ér té kel te.
Ered mény nek tar tot ta, hogy a kö zös hely zet elem zés alap-
ján al ter na tív gaz da ság po li ti kai irá nyok nem fo gal ma zód -
tak meg; a szo ci á lis part ne rek ten den ci á já ban egyet ér tet -
tek a ki jelölt prog rammal. Egyetértés volt ab ban, hogy mi-
e lõbb át kell ala kí ta ni a ha zai adó rend szert, min de nek elõtt
an nak bel sõ struk tú rá ját, ja ví ta ni kell az adó fe gyel met és
szé le sí te ni a já ru lék fi ze tõk kö rét. Ja va sol ta, hogy az OÉT
ta gok be vo ná sá val ala kul jon egy szak ér tõi bi zott ság,
amely nek fel ada ta len ne a mun ka vi lá gá val össze füg gés -
ben a leg fon to sabb re form lé pé sek kö zös ki dol go zá sa, an-
nak ér de ké ben a lét re jö võ egyen súly bá zi sán, 2009-tõl di-
na mi ku san meg in dul has son a gaz da ság és az élet kö rül mé-
nyek tar tós nö ve ke dé se.

b) A mun ka vál la lói ol dal ne hez mé nyez te, hogy a
kon ver gen cia prog ra mot a Kor mány nem tud ta az át fo gó 
ér dek egyez te tés ré szé vé ten ni, és így a szak szer ve ze tek -
nek nem volt kel lõ al kal muk a mun ka vál la lók ál tal vál-
la lan dó ál do za tok és a re mény be li hasz nok egyen le gét
mér le gel ni.

A mun ka vál la lói ol dal rög zí tet te: el ke rül he tet len né
vált az ál lam ház tar tás, az ál la mi költ ség ve tés rend be té -
te le, a tar tós egyen súly meg te rem té se. Ugyan ak kor fel-
hív ta a fi gyel met arra, hogy az or szág sta bi li tá sá nak a
gaz da sá gi egyen súly mel lett fon tos ele me a tár sa dal mi
egyen súly is. En nek meg õr zé se ér de ké ben figye-
lembe kell ven ni a tár sa dal mi tû rõ ké pes sé get, fo lya ma-
to san mér le gel ve azt a kon ver gen cia prog ram tár sa dal -
mat sú lyo san érin tõ ele mei rész le te i nek ki dol go zá sa
 során.

A munkavállalói ol dal úgy ítélte meg, hogy túlzó a mun-
ka vál la lói te her nö ve ke dés a kon ver gen cia prog ram kö vet -
kez té ben. Az egyen súly hely re ál lí tá sá nak fõ ter he it a la-
kos ság vi se li, je len tõs mér ték ben köz vet len jö ve de lem-el-
vo nás for má já ban.

A nagy el osz tó rend sze rek re form já val össze füg gõ kor-
mány za ti el gon do lá sok egy ré sze a szak szer ve ze tek szá-
má ra tá mo gat ha tó. Ilyen pél dá ul az adók és já ru lé kok szi-
go rúbb be haj tá sá ra való tö rek vés, a biz to sí tás ala pú egész-
ség ügyi el lá tás meg va ló sí tá sa és bi zo nyos struk tú rák
 átalakítása. A mun ka vál la lói ol dal tá mo gat ja a fekete-
gazdaság vissza szo rí tá sá ra irá nyu ló kor mány za ti tö rek vé -
se ket is.

Ag gá lyos a mun ka vál la lói ol dal szá má ra töb bek kö zött,
hogy

– a re for mok el in dí tá sá hoz több let for rá sok ra len ne
szük ség, ezek azon ban jel lem zõ en nem áll nak ren del ke -
zés re. El len ke zõ leg, az ak tu á lis el vo ná sok csök ken tik a
meg lé võ for rá so kat is;

– a kor mány za ti el kép ze lé sek az ön gon dos ko dás irá-
nyá ba kí ván ják te rel ni a tár sa dal mat ak kor, ami kor
csök ken nek a re ál bé rek, nö ve ked nek a meg él he té si
költ sé gek, a la kos ság je len tõs há nya da sú lyos hi te lek kel 
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van le ter hel ve. Ezen el kép ze lé se ket csak a for rá sok ren-
del ke zés re ál lá sá val pár hu za mo san sza bad majd meg va -
ló sí ta ni;

– a tár sa da lom szá má ra a re for mok prog resszív irá nya it 
ösz tön zõ in téz ke dé sek he lyett jel lem zõ en az el vo ná sok
lát ha tó ak csak.

A szak szer ve ze tek szá má ra el fo gad ha tat lan a vi zit díj
és/vagy a di ag nosz ti kai vizs gá la tok dí ja zá sa, mi vel ezek a
lé pé sek a tár sa da lom leg rá szo rul tabb ré te ge it súj ta nák leg-
job ban (nyug dí ja sok, gyer me kes csa lá dok stb.). Ugyan-
csak el fo gad ha tat lan a több-biz to sí tós rend szer be ve ze té -
se, amely he lyett a szak szer ve ze tek az egy sé ges nem ze ti
koc ká zat vál la lá si kö zös sé gen ala pu ló biz to sí tás út ján kí-
ván ják meg ol da ni az egész ség ügyi el lá tást. A köz szfé rát
érin tõ kor mány za ti el gon do lá sok kö zül a szak szer ve ze tek
nem ér te nek egyet a köz szol gá lat ban dol go zók élet pá -
lya-rend sze ré nek le rom bo lá sá val, bé re ik két éves be fa -
gyasz tá sá val, ami ese tük ben évi 8–10%-os re ál bér csök ke -
nést je len te ne.

A mun ka vál la lói ol dal igaz sá gos és ará nyos te her vi -
selést tart szük ségesnek. Így in dokolt, hogy az adó re-
form igaz sá gos és ará nyos adó ter he lést ered mé nyez zen,
to váb bá a tar tós egyen súly el éré se után a te her csök ken -
tés a most na gyobb ál do za to kat vál la ló mun ka vál la lók -
nál kez dõd jön stb.

A kor rek ci ós és re form lé pé sek nél, így pél dá ul a nyug-
díj rend szer mó do sí tá sa i nál ke rül ni kell az öt let sze rû be le -
nyú lást a rend szer be, az eset le ges mó do sí tá sok mér le ge lõ,
kö rül te kin tõ elõ ké szí té se mel lett biz to sí ta ni szük sé ges a
tár sa da lom szá má ra a be ve ze tés elõtt a fel ké szü lé si le he tõ -
sé get is.

Az ered mé nyek el éré sé hez el en ged he tet len a fog lal koz -
ta tás bõ ví té se, új mun ka he lyek te rem té se, ami rõl a prog-
ram nem tesz em lí tést. Ha tá ro zot tabb lé pé se ket kell ten ni a
szak kép zés ja ví tá sá ért is.

A mun ka vál la lói ol dal a kon ver gen cia prog ra mot –
an nak vi ta tott pont jai és hi á nyos sá gai  miatt – nem tá mo-
gat ta.

A mun ka vál la lói ol dal igé nyel te, hogy a szo ci á lis
part ne rek is kap ják meg az Eu ró pai Uni ó nak ki kül dött
vég le ges kon ver gen cia prog ra mot, és ar ról az OÉT rész-
le te i ben, konk ré tu ma i ban is tár gyal jon a kö vet ke zõ he-
tek ben, mi nél több kér dés ben a meg ál la po dás igé nyé -
vel. A mun ka vál la lói ol dal part ner sé get kí nál a Kor-
mány nak a kon ver gen cia prog ram hoz kap cso ló dó, ab-
ból fa ka dó kon cep ci ók, prog ram ter ve ze tek meg vi ta tá -
sá ban is, an nak ér de ké ben, hogy job bá te gyék mind eze -
ket a mun ka vál la lók szem pont já ból.

c) A mun kál ta tói ol dal ál lás pont ja sze rint a kon ver gen -
cia prog ram ban meg ha tá ro zott hely zet elem zés sel nem le-
het vi tat koz ni, a cé lok – ki szá mít ha tó egyen súly, ár fo lyam
és gaz da ság po li ti ka – az or szág és a vál lal ko zá sok ér de két
szol gál ják, ezért az szá muk ra el fo gad ha tó. Szin tén egyet-
ér tet tek a prog ram vég re haj tá sá nak kö ze pe sen gyors rit-

mu sú meg va ló sí tá sá val. Egy út tal je lez ték azt is, hogy a
prog ra mot nem te kin tik a jú li u si egyen súly ja ví tó meg szo -
rí tó in téz ke dé sek új ra tár gya lá sá nak, így az ak kor meg fo -
gal ma zott vé le mé nye ket nem bí rál ták fe lül. Fel ve tet ték
azon ban, hogy a vár ha tó mun ka nél kü li sé gi mu ta tók te kin -
te té ben az anya gon be lül nincs össz hang, a mun kál ta tók a
fog lal koz ta tás csök ke né sé re szá mí ta nak, a mun ka nél kü li -
ség fo lya ma tos nö ve ke dé se pe dig el ér he ti, vagy meg ha -
lad hat ja a 8%-ot, és ez több let for rá so kat fog igé nyel ni. A
meg ha tá ro zott cél cso por tok spe ci á lis tá mo ga tá sá ra vo nat -
ko zó in téz ke dé sek kel (pá lya kez dõk, idõs mun ka vál la lók,
gyer mek vál la lás után vissza té rõk) egyet ér tet tek. Ki emel-
ték, hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött csök ken a be von ha tó
ma gán tõ ke a fej lesz té sek hez, amely szin tén a fog lal koz ta -
tás csök ke né sé hez ve zet het. A fog lal koz ta tás sal össze füg -
gõ kér dések kö zött megemlítették, hogy a ha zai kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok 65–70%-a bel föld re dol go zik, és a meg-
szo rí tá sok mel lett a la kos sá gi fo gyasz tás vissza esé se  miatt
eb ben a szek tor ban nem ke let ke zik több let for rás, vár ha tó,
hogy je len tõs szám ban szûn nek meg vál lal ko zá sok, il let ve 
az ed di gi fog lal koz ta tás bõ ví tés he lyett e kör el bo csá tó vá
vá lik. A fog lal koz ta tás meg õr zé se ér de ké ben spe ci á lis in-
téz ke dé se ket tar ta nak szük sé ges nek, el sõ sor ban az adók,
já ru lé kok, idõ sza kos mun ka vég zés és pá lya kez dõk tá mo-
ga tá sa vo nat ko zá sá ban. A kis- és kö zép vál lal ko zá sok te-
kin te té ben nem ér tet tek egyet a csak a ku ta tás-fej lesz té si
együtt mû kö dés és az in no vá ció tá mo ga tá sá val, ha nem
fon tos nak íté lik a pi a con fog lal koz tat ni ké pes, jól mû kö dõ
vál lal ko zá sok tal pon ma ra dá sá nak se gí té sét. Az anyag ban
be ígért vál lal ko zói ad mi niszt rá ció egy sze rû sí tést öröm mel
üd vö zöl ték, azon ban je lez ték, hogy a meg szo rí tó cso mag
in téz ke dé sei egye lõ re csak te her nö ve ke dést mu tat nak
ezen a te rü le ten.

A mun kál ta tók egyet ér te nek az ál lam ház tar tás re-
form já val. Hang sú lyoz ták az egész ség ügyi já ru lék és a
nyúj tott szol gál ta tás ará nyá nak szük sé ges sé gét, de je-
lezték azt is, hogy a sze mélyi te herviselés és az egész -
ség ügyi szük ség le tek nem füg ge nek össze, sõt in kább
for dí tott az ará nyos ság, így az egész ség ügyi re for mot
nem le het au to ma ti ku san for rás kér dés nek te kin te ni, et-
tõl a rá szo rult ság el tér. Kü lön ki hang sú lyoz ták az ok ta -
tás és szak kép zés mun ka erõ-pi a ci igé nyek nek meg fe le -
lõ ala ku lá sát. Ál lás pont juk sze rint a kép zést pi a ci vi szo -
nyok kö zött, el sõ sor ban a vál lal ko zá sok be vo ná sá val
kell megoldani, ezért nem ér tenek egyet az ál lami kép -
zõ köz pon tok ál lan dó költ ség ve té si köz vet len tá mo ga tá -
sá val. A prog ram vég re haj tá sa so rán szük sé ges nek tart-
ják az idõ sza kos ér té ke lést az Or szá gos Ér dek egyez te tõ
Ta nács in téz mény rend sze rén be lül, és in do kolt nak az
adó rend szer komp lex fe lül vizs gá la tát.

A kor mány ol dal vá la szá ban meg erõ sí tet te, hogy szá mít
a mun ka vál la lói és a mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek part-
ne ri együtt mû kö dé sé re. Kér te, hogy az OÉT erõ sít se meg a
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ha zai fel zár kó zá si prog ram vég re haj tá sát se gí tõ reform-
bizottság fel ál lí tá sát.

2. Az OÉT el fo gad ta a 2007. évi mun ka szü ne ti na pok
kö rü li mun ka rend rõl  szóló kor mány za ti elõ ter jesz tésben
ja vas ol ta kat. Az el fo ga dott mun ka ren det a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter ren de le te hir de ti ki.

Országos Érdekegyeztetõ Tanács
Titkársága

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. november 6–november 17-ig
terjedõ idõszak

– II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2006. no vem ber
6–no vem ber 17-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve -
rési hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával
módosított 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be -
kez dé se alap ján (II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük
köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki-
véve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kezdésé-
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve -
ke dé sé nek ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg-
té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél
meg tekinthetõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re,
egyezség hi ányában a li cit 3000 Ft/AK értéken indul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (ban ki
le té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell he-
lyezni, amelynek 20%-a az ár verési elõ leg, amely a vé tel-
ár ba be szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt,
a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az

érin tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan -
dó be je len tett lak hellyel, vagy

b) a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj do na a
te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal, vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti ille té kességüket.

A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille-
té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat -
ból nem de rül ki.

Ezen kí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor
 kapott ban ki iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi vég-
zés is.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat-
fel vé tel nél szin tén be kell mu tat ni.

A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az
ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li
jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az
el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj -
do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz-
jö ve del mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal -
mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás-
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered-
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár-
ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le-
zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság ügyi
Hi va tal hoz.

Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról az
ár ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben
el já ró al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ, rész le tes tájékoz-
tatót tart.

Központi Igazságügyi Hivatal
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Bács-Kiskun megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KUNBARACS te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la -
tá ban levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt földrészletre a II/1. típusú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Mû ve lõ dé si Ott hon (Kun ba racs, Köl csey u. 3.)
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. no vember 6-án 11–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. no vember 6-án 13 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kun ba racs

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

0329/4 1 ha 1982 m2 erdõ 2,41 Egyéni mûv. köt.
0374/8-ból 6000 m2 erdõ 0,12 Egyéni mûv. köt.*
0374/9 a 2 ha 3321 m2 gyep, le ge lõ 2,33
0374/9 b 7 ha 0807 m2 erdõ 13,32 Egyéni mûv. köt.**
0375/28 a 9 ha 1399 m2 erdõ 25,47 Egyéni mûv. köt.
0375/28 b 5190 m2 szán tó 1,82

* Köz sé gi min ta tér.
** Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la ti jog – Bács-Kis kun Me gyei Földhivatal.

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal CSENGÕD te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban
levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt földrészletre a II/1. típusú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Pol gár mes te ri Hi va tal (Csen gõd, Dó zsa Gy. u. 35.)
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. no vember 7-én 9–12 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. no vember 7-én 13 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Csen gõd

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

0219/2 4 ha 1878 m2 gyep, rét 58,21 *
0299/1 a 2 ha 6025 m2 gyep, le ge lõ 12,75
0299/1 b 3 ha 5548 m2 gyep, rét 49,41
0302/101 1793 m2 gyep, le ge lõ 0,13 **
0302/102 1737 m2 szõ lõ 4,53
0302/103 1022 m2 erdõ 0,29 Egyéni mûv. köt.
0302/105 14 ha 1083 m2 erdõ 39,50 Egyéni mûv. köt.***
0306/61 a 10 ha 0609 m2 erdõ 28,17 Egyéni mûv. köt.
0306/61 b 8541 m2 gyep, le ge lõ 4,19
0308/41 1 ha 2733 m2 gyep, le ge lõ 11,97
0308/43 a 3681 m2 szán tó 4,86
0308/43 c 6910 m2 szán tó 9,12

* Köz ér de kû szol gal mi jog 484 m2 te rü let re – EMITEL Táv köz lé si Zrt.
** Köz ér de kû szol gal mi jog 87 m2 te rü let re – EMITEL Táv köz lé si Zrt.

*** Föld mé ré si je lek el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná lat – Bács-Kis kun Me gyei Föld hi va tal, köz ér de kû szol gal mi jog 570 m2 te rületre – EMITEL Táv-
köz lé si Zrt.
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A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KECSKEMÉT te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá -
ban levõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Mû velõdési Ház (Kecskemét, Deák F. tér 1. – 103. terem)
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. no vember 8-án 9–16 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. no vember 9-én 9 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kecs ke mét

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

01609/70 1 ha 0797 m2 gyü möl csös 33,79
01616/130 2753 m2 szán tó 0,47
01616/132 a 5889 m2 szán tó 2,06
01616/132 b 36 ha 6576 m2 erdõ 166,94 Egyéni mûv. köt.
01616/132 c 3 ha 3587 m2 szán tó 5,71
01616/132 d 630 m2 gyü möl csös 2,30
01616/132 f 2059 m2 gyü möl csös 7,52
01616/132 g 9379 m2 szán tó 1,59
01618/176 a 36 ha 4761 m2 erdõ 113,98 Egyéni mûv. köt.
01618/176 b 3108 m2 szán tó 0,53
01618/176 d 2 ha 5335 m2 erdõ 6,08 Egyéni mûv. köt.
01618/176 f 3965 m2 szán tó 1,39
01618/176 g 3786 m2 szán tó 1,33
01618/176 h 801 m2 gyü möl csös 2,51
01618/176 j 4035 m2 gyep, le ge lõ 0,97
01618/176 k 1663 m2 szán tó 0,58
01618/176 l 1660 m2 szán tó 0,28
01618/176 m 3053 m2 szán tó 0,52
01618/176 n 3692 m2 szán tó 0,63
01618/176 p 4266 m2 gyep, le ge lõ 1,02
01618/176 r 536 m2 szán tó 0,09
01618/176 s 2440 m2 szán tó 0,41

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal PIRTÓ te le pü lé sen a Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (KEFAG) hasz ná la tá ban levõ
ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt földrészletre a II/1. típusú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Mû velõdési Ház (Pirtó, Dó zsa Gy. u. 19.)
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tartjuk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. no vember 13-án 11–16 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. no vember 14-én 9 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:
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Te le pü lés: Pir tó

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág
Arany ko ro na

ér ték
Kor lá to zó in téz ke dés

09/1 1 ha 3778 m2 gyep, le ge lõ 1,38
013/1 a 21 ha 1515 m2 erdõ 40,19 Társult mûv. köt.
013/1 b 1 ha 6564 m2 szán tó 10,93
025/9 2037 m2 gyep, le ge lõ 0,20
027/4 5190 m2 szán tó 0,73
042/1 6 ha 7142 m2 erdõ 9,40 Egyéni mûv. köt.
044/1 8 ha 9262 m2 erdõ 12,50 Egyéni mûv. köt.
046/20 a 86 ha 5522 m2 erdõ 121,17 Társult mûv. köt.
046/20 b 1 ha 3720 m2 gyep, rét 11,94
048/14 3 ha 0297 m2 gyep, le ge lõ 3,03
067/7 1 ha 2488 m2 gyep, le ge lõ 0,87
069/9 5755 m2 gyep, le ge lõ 0,40
069/10 a 5 ha 3591 m2 erdõ 7,50 Egyéni mûv. köt.
069/10 b 5 ha 1852 m2 gyep, le ge lõ 3,63
069/10 c 2934 m2 gyep, le ge lõ 0,21
069/10 d 5853 m2 gyep, le ge lõ 0,41
069/10 f 2740 m2 gyep, le ge lõ 0,19
071/1 8 ha 4886 m2 erdõ 11,88 Egyéni mûv. köt.
094/9 a 1 ha 1976 m2 erdõ 1,68 Egyéni mûv. köt.
094/9 b 750 m2 gyep, le ge lõ 0,08
094/11 4382 m2 erdõ 0,61 Egyéni mûv. köt.
094/13 a 9 ha 7016 m2 erdõ 13,58 Egyéni mûv. köt.
094/13 b 2901 m2 gyep, le ge lõ 0,29
096/11 719 m2 gyep, le ge lõ 0,07
096/12 2286 m2 gyep, le ge lõ 0,23
096/31 a 15 ha 5361 m2 erdõ 21,75 Egyéni mûv. köt.
096/31 b 2931 m2 gyep, le ge lõ 0,21
096/31 c 439 m2 szõ lõ 1,22
0101/8 a 2052 m2 gyep, le ge lõ 0,14
0101/8 b 2 ha 4554 m2 erdõ 3,44 Egyéni mûv. köt.
0101/14 1 ha 1342 m2 gyep, le ge lõ 0,79
0101/18 a 15 ha 4754 m2 erdõ 29,40 Egyéni mûv. köt.
0101/18 b 4982 m2 gyep, le ge lõ 0,35
0101/18 c 7891 m2 erdõ 1,10 Egyéni mûv. köt.
0101/18 d 1 ha 1493 m2 erdõ 2,18 Egyéni mûv. köt.
0105/18 4552 m2 gyep, le ge lõ 0,32
0105/20 7158 m2 gyep, le ge lõ 0,50
0106/3 1 ha 8811 m2 erdõ 2,63 Egyéni mûv. köt.
0106/7 a 2670 m2 erdõ 0,37 Egyéni mûv. köt.
0106/7 b 5222 m2 gyep, le ge lõ 0,37
0106/7 c 2377 m2 erdõ 0,33 Egyéni mûv. köt.
0106/23 15 ha 4230 m2 erdõ 21,59 Társult mûv. köt.
0107/8 4452 m2 szán tó 1,38

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó
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A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
közleménye

A 2005. évi LXXXIX. tör vény a kul turális örökség vé delmérõl szóló 2001. évi LXIV. tör vény módosításáról 5/C. §
(2) pont ja ki bõ ví tet te a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság fel adat kö rét, egy út tal Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság ra
módosítva elnevezését (46. §).

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,
a Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság

el nö ke

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 103. szá má ban ki hir de tett, a 2006. évi is ko la tej prog ram má so dik fé lé vé nek sza bá lyo zá sá ról szó ló 60/2006.
(VIII. 18.) FVM ren de let 4. szá mú mel lék le te ki egé szül a kö vet ke zõ sor ral:

„1679 734342 DARUSZENTMIKLÓS”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 110. szá má ban ki hir de tett, 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 szó ló 96/2004. (VI. 3.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 63/2006. (IX. 7.) FVM ren de let 6. szá mú
mel lék le té ben a ter me lé si idõ szak helyesen:

,,VIII. 1–XI. 30. / XII. 1–VII. 31. kö zött*”
(Kéz irat hi ba)
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