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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
A gazdasági és közlekedési miniszter
86/2006. (XII. 26.) GKM
rendelete
a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági
jogkörével összefüggõ egyes miniszteri rendeletek
módosításáról
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.) 50/A. §-a (2) bekezdésének c), d) és
h) pontjában, az 50/A. § (3) bekezdésében, a hegesztõk
minõsítésérõl szóló miniszteri rendelet kiadására történõ
felhatalmazásról szóló 18/1996. (I. 31.) Korm. rendelet
1. §-ában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.)
87. §-ának (1) bekezdésében, az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. §-ának
(6) és (9) bekezdésében, a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló
1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának a) és c) pontjában, a
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-a
(1) bekezdésének d) pontjában, az 56. § (2) bekezdésének
e), h) és i) pontjában, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1979. évi 19. törvényerejû rendelet 4. §-ának
(2) bekezdésében, a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási
Egyezmény (COTIF) kihirdetésérõl szóló 1986. évi 2. törvényerejû rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében, az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (4) bekezdésében,
az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
182. §-ának (7) bekezdésében, a közúti közlekedésrõl
szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. §-a
(3) bekezdése b) pontjának 3. alpontjában, a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a
(2) bekezdésének 10. és 12. pontjában, a honvédelemrõl és
a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény
207. §-ának (3) bekezdésében, az igazságügyi szakértõi
tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-ának
(8) bekezdésében, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának c) és d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

2006/163. szám
1. §

A bányatérképek méretarányáról és tartalmáról szóló
Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 69/1995.
(XII. 26.) IKM rendelet melléklete 9. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A legutolsó állapotnak megfelelõ bányatérképsorozat egy példányát csatolni kell a visszahagyott ásványvagyonról készített kimutatáshoz.”

2. §
(1) A hites bányamérõrõl szóló 70/1995. (XII. 26.) IKM
rendelet (a továbbiakban: Hbmr.) 1. §-a (1) bekezdésének
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Hites bányamérõ az a büntetlen elõéletû személy lehet,]
„b) akit a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
(a továbbiakban: MBFH) a „Hites bányamérõk nyilvántartás”-ába (a továbbiakban: nyilvántartás) felvett.”
(2) A Hbmr. 3. §-a (1) bekezdésében az „MBH-hoz”
szövegrész helyébe az „MBFH-hoz” szövegrész, a
4. §-ának (2) bekezdésében, az 5. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint a 7. §-ának (1) bekezdésében az „MBH”
szövegrész helyébe „MBFH” szöveg, 5. §-ának (5) bekezdésében az „MBH elnökéhez” szövegrész helyébe az
„MBFH elnökéhez” szöveg lép.
(3) A Hbmr. melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

3. §
A hegesztõk minõsítésérõl szóló 6/1996. (II. 21.) IKM
rendelet 1. számú mellékletében a „Magyar Bányászati Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész lép.

4. §
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.)
IKM rendelet 1. számú mellékletében a „Magyar Bányászati Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal” szövegrész, az „MGSZ Magyar Állami Földtani Intézete” szövegrész helyébe a „Magyar Állami Földtani Intézet” szövegrész, az „MGSZ Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézete” szövegrész helyébe a „Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet”
szövegrész lép.
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5. §

(1) Földtani és bányászati követelmények a nukleáris
létesítmények és a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez címû
62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet (a továbbiakban: Fbkr.)
5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Az egyes kutatási fázisokat megalapozó földtani
kutatási terveket és a kutatási fázisokat lezáró földtani kutatási zárójelentéseket a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal (a továbbiakban: MBFH) hagyja jóvá.”
(2) Az Fbkr. 14. §-át megelõzõ alcím és a 14. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A bányászati és földtani szakhatóság eljárása
14. § (1) Az At. 19. §-a (2) bekezdésének c) pontjában
és a 21. §-ának c) pontjában említett földtani szempontok
érvényesítése az At. 17. §-a (2) bekezdésének a), c) és
d) pontjai, valamint a 20. §-a (1) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt engedélyezési eljárásban az MBFH feladata.
(2) Az MBFH elnöke az (1) bekezdés szerinti eljárásokban az elsõ fokon az illetékes bányakapitányság, másodfokon az MBFH útján érvényesíti a bányászati technológiai, bányamûszaki, bányabiztonsági és a földtani szempontokat.
(3) A földtani kutatási terveket és földtani kutatási zárójelentéseket az MBFH engedélyezi, illetve hagyja jóvá.
(4) Az engedélyezési eljárás megindítása elõtt a kérelmezõ kérheti az MBFH elõzetes szakvéleményét. Az így
kiadott elõzetes szakvélemény díjfizetés-köteles.
(5) Az MBFH az engedélyezési eljárás során a (4) bekezdés szerint kiadott elõzetes szakvéleményétõl eltérõ
határozatot adhat ki, amennyiben
a) az ügy érdemi részét érintõ újabb adatok jutottak
tudomására, vagy
b) a kérelmezõ nem tett eleget az elõzetes szakvéleményben foglalt kiegészítési, továbbkutatási javaslatnak.”

6. §
A távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. számú mellékletének H) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„H) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
I: Az illetékes bányakapitányság
II: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
K: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. §
(1) bekezdésében felsorolt tevékenységeket és létesítményeket érintõ tervezett elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény építése vagy bõvítése esetén a biztonság követelményeinek érvényre juttatása céljából, valamint az
ásványi nyersanyagokat érintõ kérdésekben. Az elektronikus hírközlési célt szolgáló építmény földtani megalapozottsága tekintetében a hatósági engedélyezés során, kivéve, ha a településrendezési tervek vagy a helyi építési sza-
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bályzat megállapításakor a földtani követelmények már
tisztázottak.”

7. §
Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000. (XI. 16.)
KöViM rendelet 1. számú melléklete V. pontjának 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[V. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM]
„2. Kõolaj-, kõolajter- az illetékes
mék- és földgázszállí- bányakapitánytó vezeték, gázelosztó ság
vezeték, propán-bután
töltõtelep, bányamûvelés, ásványvagyon-gazdálkodás
és -védelem és
ásványvagyon-nyilvántartás, bányászati
módszerekkel végzett
föld alatti tevékenységek, továbbá a bányavasút, ezen belül a
bányászati célokat
szolgáló sikló, függõpálya és távolsági szalagpálya esetén,
valamint földtani
szakhatósági kérdésekben

a Magyar
Bányászati és
Földtani Hivatal”

8. §
A vasúti jármûvezetõk képzésérõl, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítésérõl szóló 32/2003. (V. 20.) GKM
rendelet 2. §-ának (5) bekezdésében a „Magyar Bányászati
Hivatallal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és
Földtani Hivatallal” szövegrész, 5. §-ának (4) bekezdésében a „Magyar Bányászati Hivatal” szövegrész helyébe a
„Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész lép.

9. §
(1) A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet
(a továbbiakban: Gkkr.) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A védekezési munkabizottságban – a kijelölt minisztériumi szakfõosztályokon kívül – állandó tagként a következõ ágazati szervek vesznek részt:]
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„b) az Ipari Védekezési Munkabizottságban a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Magyar Energia Hivatal.”
(2) A Gkkr. 7. §-ának e) és g) pontjában a „Magyar
Bányászati Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész lép.

10. §
A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletérõl szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM rendelet 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bányakapitányság a gázforgalmazási tevékenység engedélyezését tartalmazó határozatát jogerõre emelkedés után nyilvántartásba vétel végett felterjeszti a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal a gázforgalmazót nyilvántartásba
veszi, és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
(a továbbiakban: GKM) hivatalos lapjában közleményként közzéteszi a nyilvántartásba vett gázforgalmazó cég
nevét, székhelyét és a tevékenység megkezdésének engedélyezett idõpontját.”

11. §
(1) A földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai
képesítésrõl és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM
rendelet (a továbbiakban: Fmbr.) 3. §-ának (6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Abban az esetben, ha a végzettséget igazoló oklevélbõl nem állapítható meg egyértelmûen a szakirány és a
szakmai képesítés, vagy vitatható a gyakorlati idõ, a vitás
kérdésben a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari
Tagozat, valamint az illetékes szakhatóságok: a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, illetve a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal egy-egy delegált tagjából
álló, esetenként létrehozott bizottság jogosult dönteni.
A bizottság mûködésének rendjét saját maga határozza
meg.”
(2) Az Fmbr. 6. §-ának (5) bekezdésében a „Magyar
Bányászati Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalhoz” szövegrész lép.
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Bányászati Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész lép.

13. §
(1) Az Energiagazdálkodási célelõirányzatba történõ
befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekrõl és befizetésekrõl szóló 133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet
(a továbbiakban: Bjbr.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A bányavállalkozó az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével a Bt. 20. § (3) bekezdésének ba) pontjában meghatározott összeget a Bt. végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint havonta utalja át a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak (MBFH) a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0103151300000000 számú „Bányajáradék befizetés” elnevezésû
számlájára.”
(2) A Bjbr. 3. §-ának (2) bekezdésében az „MBH” szövegrész helyébe az „MBFH” szövegrész lép.

14. §
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének
kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM rendelet módosításáról szóló 46/2005.
(VI. 28.) GKM rendelet 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) Az „A” Mellékletben a robbanóanyagokra és tárgyakra vonatkozó különleges elõírásokban szereplõ illetékes hatóság a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal.”

15. §
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetésérõl szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról szóló 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 2. §-ának
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A RID a robbanóanyagokra és tárgyakra vonatkozó
különleges elõírásaiban szereplõ illetékes hatóság a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal.”

16. §
12. §
A nyomástartó és töltõlétesítmények mûszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM
rendelet 18. §-a (3) bekezdésének c) pontjában a „Magyar

(1) A bányafelügyelet részére fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének
részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet (a továbbiakban: Iszdr.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(2) Az éves felügyeleti díjat száz forintra kerekítve a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban:
MBFH) Magyar Államkincstárnál vezetett 1003200001417179-00000000 számú számlájára kell befizetni.
A felügyeleti díjat visszaigényelni nem lehet.”
(2) Az Iszdr. 1. §-ának (4), (5) és (6) bekezdésében,
2. §-ában, 5. §-ának (1), (2) és (4) bekezdésében az
„MBH” szövegrész helyébe az „MBFH” szövegrész lép.

17. §
(1) A gazdasági és közlekedési fõügyeleti rendszer létrehozásáról, mûködésérõl, valamint egyes bejelentési kötelezettségekrõl szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet
(a továbbiakban: Gkfr.) 1. §-a (4) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A fõügyeleti rendszer keretében]
„c) az Energetikai Fõügyelet feladatait a bányafelügyelet mûszaki-biztonsági, munkavédelmi hatáskörébe tartozó ügyekben a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal,
a villamosenergetikai ügyekben a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Részvénytársaság”
[látja el.]
(2) A Gkfr. 7. §-ának (1) bekezdésében a „Magyar
Bányászati Hivatallal” szövegrész helyébe a „Magyar
Bányászati és Földtani Hivatallal” szövegrész lép.

18. §
(1) A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeirõl és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételérõl szóló 79/2005. (X. 11.)
GKM rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Szabályzat elõírásai alól – egyenértékû biztonsági szintet eredményezõ mûszaki megoldás esetén – általános érvényû eltérést, felmentést a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH), egyedi esetekben az egyes elõírások alóli eltérést, felmentést a területileg illetékes bányakapitányság engedélyezhet.”
(2) Az Szkr. 3. §-ának (3) bekezdésében az „MBH elnökének” szövegrész helyébe az „MBFH elnökének” szövegrész, az „MBH” szövegrész helyébe az „MBFH” szövegrész, (4) és (6) bekezdésében az „MBH elnöke” szövegrész helyébe az „MBFH elnöke” szövegrész lép.

19. §
(1) A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeirõl és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata
közzétételérõl szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
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(a továbbiakban: Gvr.) 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) A Szabályzat elõírásai alól – egyenértékû biztonsági szintet eredményezõ mûszaki megoldás esetén – általános érvényû eltérést, felmentést a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH), egyedi esetekben az egyes elõírások alóli eltérést, felmentést a területileg illetékes bányakapitányság engedélyezhet.”
(2) A Gvr. 3. §-a (3) bekezdésének b) pontjában az
„MBH” szövegrész helyébe az „MBFH” szövegrész,
3. §-ának (5) bekezdésében az „MBH elnöke” szövegrész
helyébe az „MBFH elnöke” szövegrész, az „MBH” szövegrész helyébe az „MBFH” szövegrész lép.

20. §
(1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet
(a továbbiakban: Bér.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység
végzéséhez az e rendeletben felsorolt esetekben a bányafelügyelet engedélye szükséges. A bányafelügyelet építésügyi hatósági, illetõleg építésfelügyeleti feladatait elsõ
fokon a területileg illetékes bányakapitányság, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) látja el.”
(2) A Bér. 5. §-ának (1) bekezdésében és 46. §-ának
(1) bekezdésében az „MBH” szövegrész helyébe az
„MBFH” szövegrész lép.

21. §
A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM
rendelet 1. számú mellékletében a „Magyar Bányászati Hivatal” szövegrész helyébe a „ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szöveg lép.

22. §
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjérõl szóló
biztonsági szabályzat közzétételérõl szóló 89/2003.
(XII. 16.) GKM rendelet melléklete 2.3. pontjában a
„Magyar Bányászati Hivatalnak (a továbbiakban: MBH)”
szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak (a továbbiakban: MBFH)” szöveg, 2.10. pontjában az „MBH” szövegrész helyébe az „MBFH” szöveg
lép.
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23. §

25. §

A közlekedési és ipari területeken végzett igazságügyi
szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai
gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjérõl és eljárási szabályairól szóló 69/2006. (IX. 27.) GKM rendelet
7. §-ának b) pontjában a „Magyar Bányászati Hivatal”
szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal” szöveg lép.

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti:
a) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 14/1996. (III. 5.)
IKM rendelet 1. számú mellékletében a „Szénbányászati
Szerkezetátalakítási Központ” és a „Magyar Geológiai
Szolgálat” szövegrész,
b) a földtani és bányászati követelmények a nukleáris
létesítmények és a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez szóló
62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet 15. §-ának (2) bekezdése,
c) a távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. számú
mellékletének I) pontja,
d) az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet 1. számú melléklete V. pont
3. alpontja,
e) a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.)
GKM rendelet 1. számú mellékletében a „Magyar Geológiai Szolgálat, 1143 Budapest, Stefánia út 14.” szövegrész,
f) a vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együttes rendelet 1. számú melléklet 11. pontja.

24. §
A vasúti építmények engedélyezésérõl és üzemeltetésük ellenõrzésérõl szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együttes rendelet 1. számú mellékletének 13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Vasúti építmény engedélyezési eljárásában közremûködõ szakhatóságok és egyéb szervek:]
„13. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területén
– elsõ fokon: az illetékes bányakapitányság,
– másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
ipari robbantóanyag-raktár, bányászati célt szolgáló külszíni üzemi épület, bányatelek határai között fekvõ ingatlanon tervezett vasút, bányászati (bányaüzemi) létesítmény védõtávolságán (biztonsági területén) belül, kõolaj-,
kõolajtermék- és gázszállító csõvezeték, továbbá gázelosztó-vezeték, valamint tartozékai biztonsági övezetében
tervezett vasúti építmény építése, bõvítése és megszüntetése esetében a biztonsági követelmények érvényre juttatása és az ásványvagyon megóvása”
[céljából.]

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez
[Melléklet a 70/1995. (XII. 26.) IKM rendelethez]
„MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL
1145 Budapest, Columbus utca 17–23.
Iktatószám:
MINÕSÍTÉS
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a hites bányamérõrõl szóló 70/1995. (XII. 26.) IKM rendelet alapján
.....................................................................................-t
(szül. hely, év, hó, nap .................................................)
......................... szakterületen
HITES BÁNYAMÉRÕNEK
fogadja el, és a „Hites bányamérõk nyilvántartás”-ába .................. sorszám alatt felvette.
Ez a minõsítés a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott, illetve a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozóan a 69/1995. (XII. 26.)
IKM rendelettel hatályba léptetett Bányabiztonsági Szabályzatban elõírt hites bányamérõi feladatok ellátására jogosít.
Budapest, .................................................
MBFH
P. H.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
87/2006. (XII. 26.) GKM
rendelete
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri
rendeletek módosításáról
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában,
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában, (2) bekezdésének f)–g) és
i) pontjában,
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-a (1)–(2) bekezdésében és mellékletének
„A” Termékek, valamint „B” Szolgáltatások pontjában,
a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 5. §-a
a) pontjának 6. és 7. alpontjában és 113. §-ának b) pontjában,
a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
15. §-ában,
a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a
(3) bekezdése b) pontjának 21. alpontjában és c) pontjában,
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
56. §-ának a) pontjában,
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló
297/2005. (XII. 23.) Korm rendelet 15. §-ának a)–e) pontjában, valamint
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 207. §-ának (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – az érintett miniszterekkel
egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet (a továbbiakban: Gbr.)
2. §-ában
a) a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági felügyelõsége” szövegrész helyébe a
„Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg,
b) a „fõigazgatója” szövegrész helyébe a „központi
szerve” szöveg
lép.
(2) A Gbr. melléklete I. fejezetének 2.5. pontjában a
„Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki
biztonsági felügyelõsége” szövegrész helyébe a „Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg lép.
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2. §

A távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. számú melléklete F) része 3. pontja I. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Mûszaki biztonsági ügyben:]
„I: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága”

3. §
Az ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek
megfelelõségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére
és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló
13/2004. (II. 13.) GKM rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében
a) a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági felügyelõsége” szövegrész helyébe a
„Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg,
b) a „fõigazgatója” szövegrész helyébe a „központi
szerve” szöveg
lép.

4. §
A Villamosmû Mûszaki-Biztonsági Követelményei
Szabályzat hatálybaléptetésérõl szóló 8/2001. (III. 30.)
GM rendelet (a továbbiakban: Vmr.) 3. §-ában
a) a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) mûszaki biztonsági felügyelõsége” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) illetékes területi
mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg,
b) a „fõigazgatója” szövegrész helyébe a „központi
szerve” szöveg
lép.

5. §
(1) Az elõmunkálati jogot és a vezetékjogot engedélyezõ hatóság meghatározásáról szóló 10/2003. (III. 4.) GKM
rendelet (a továbbiakban: Meghatr.) 1. §-ában a „Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági
felügyelõsége” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi
és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg lép.
(2) A Meghatr. 2. §-ában a „fõigazgatója” szövegrész
helyébe a „központi szerve” szöveg lép.
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6. §

9. §

(1) A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó mûszaki-biztonsági elõírásokról szóló
11/2004. (II. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban: Gcsr.)
2. §-ának (2) bekezdésében
a) a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mûszaki biztonsági felügyelõsége” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága” szöveg,
b) a „fõigazgatója” szövegrész helyébe a „központi
szerve” szöveg
lép.

(1) Az autógáz töltõállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdésében a „területileg illetékes mûszaki-biztonsági felügyelõségei (a továbbiakban: Felügyelõség)” szövegrész helyébe az „illetékes
területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai
(a továbbiakban: Hatóság)” szöveg lép.

(2) A Gcsr. 8. §-ának (1) bekezdésében a „Hivatal mûszaki biztonsági felügyelõségének” szövegrész helyébe a
„Hivatal mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságának”
szöveg lép.

(2) A R. 2. §-ának (2) bekezdésében a „fõigazgatója”
szövegrész helyébe a „központi szerve” szöveg lép.
(3) Az R. 2. §-ának (2) bekezdésében, 4. §-ának (1) és
(4) bekezdésében, valamint 5. §-ának (2) bekezdésében,
6. §-ának (1), (3) és (4) bekezdésében, 7. §-ában a „Felügyelõség” szövegrész helyébe „Hatóság” szöveg lép.
(4) Az R. 5. §-ának (1) bekezdésében „a Felügyelõségnek” szövegrész helyébe „a Hatóságnak” szöveg lép.

7. §
A mezõgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezõgazdasági vontatóval vagy lassú jármûvel vontatott pótkocsival történõ közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.)
GKM rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében a „Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal mûszaki biztonsági
felügyelõségénél” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságánál” szöveg lép.

8. §
(1) Az autógáz töltõállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
rendelet (a továbbiakban: Ar.) 2. §-ának (1) bekezdésében
a „területileg illetékes mûszaki biztonsági felügyelõségei
(a továbbiakban: Felügyelõség)” szövegrész helyébe az
„illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban: Hatóság)” szöveg lép.
(2) Az Ar. 2. §-ának (2) bekezdésében a „fõigazgatója”
szövegrész helyébe a „központi szerve” szöveg lép.
(3) Az Ar. 2. §-ának (2) bekezdésében, 4. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, 7. §-ának (5) és (6) bekezdésében,
9. §-ának (1), (4) és (5) bekezdésében, 10. §-ának (2) és
(3) bekezdésében, 14. §-ának (2) bekezdésében,
17. §-ában, 22. §-ában, 23. §-ának (1) bekezdésében, továbbá 24. §-ának (2) és (3) bekezdésében a „Felügyelõség” szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg lép.
(4) Az Ar. 16. §-ának (1) bekezdésében a „Felügyelõségtõl” szövegrész helyébe a Hatóságtól” szöveg lép.
(5) Az Ar. 23. §-ának (2) bekezdésében a „Felügyelõséget” szövegrész helyébe a Hatóságot” szöveg lép.
(6) Az Ar. 24. §-ának (3) bekezdésében a „Felügyelõségnek” szövegrész helyébe a „Hatóságnak” szöveg lép.

10. §
(1) Az autógáztartályok idõszakos ellenõrzésérõl szóló
30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának (1) bekezdésében a „területileg illetékes mûszaki-biztonsági felügyelõségeinél (a továbbiakban: Felügyelõség)” szövegrész helyébe az „illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságainál (a továbbiakban: Hatóság)” szöveg lép.
(2) A Rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében, 4. §-ának
(1) bekezdésében, valamint a 6. §-ában és 7. §-ában „a Felügyelõség” szövegrész helyébe „a Hatóság” szöveg lép.

11. §
(1) A nyomástartó és töltõlétesítmények mûszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl szóló 63/2004. (IV. 27.)
GKM rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 2. §-ában a „fõigazgatója (a továbbiakban: fõigazgató)” szövegrész helyébe a
„központi szerv” szöveg lép.
(2) Az Nyr. 18. §-ának (1) bekezdésében a „Hivatal fõigazgatója” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal fõigazgatója (a továbbiakban: fõigazgató)” szöveg lép.

12. §
(1) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei
tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletérõl szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM rendelet (a továbbiakban: CsR.) 3/A. §-ának (1) bekezdésében a „területileg illetékes mûszaki-biztonsági felügyelõségei (a továbbiakban: felügyelõség)” szövegrész
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helyébe az „illetékes területi mérésügyi és mûszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban: hatóság)” szöveg lép.
(2) A CsR. 3. §-ának (2) bekezdésében, 3/A. §-ának
(4) bekezdésében, 3/B. §-ának (1) és (3) bekezdésében a
„felügyelõség” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg
lép.
(3) A CsR. 10. §-ának (7) bekezdésében a „felügyelõséghez” szövegrész helyébe a „hatósághoz” szöveg lép.

13. §
A gépjármû gumiabroncsnyomás-mérõk mûszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó elõírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM
rendelet 2. §-ának b) pontjában az „az Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.
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melléklete a), b) és c) pontjában az „az Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.

18. §
A mérõeszközökre vonatkozó egyedi elõírásokról szóló
8/2006. (II. 27.) GKM rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében az „az Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal”
szöveg lép.

19. §
Az autógáz töltõállomás építésének és üzemeltetésének
szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet mellékletének 3.1.4. pontjában az „az Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.

14. §
Az egyes átlag feletti pontosságú súlyok mûszaki és
metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról és hitelesítésérõl szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet 2. §-ának
n) pontjában az „az Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal” szöveg lép.

15. §
A szeszfokmérõk, valamint az alkohol-sûrûségmérõk
mûszaki és metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról és
hitelesítésérõl szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet
2. §-ának g) pontjában az „az Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.

16. §
A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet 3. számú melléklete
2.1.18. pontjának b) alpontjában, valamint 5. számú melléklete a), b) és c) pontjában az „az Országos Mérésügyi
Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal” szöveg lép.

20. §
A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM
rendelet 1. számú melléklete II. kategóriájában szereplõ
Országos Mérésügyi Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi u. 37–39.” szövegrész helyébe a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 1024 Budapest, Margit körút
85.” szöveg lép.

21. §
(1) A gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és
ellenõrzésérõl szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes R.) 8. §-ának
(3) bekezdésében az „az Országos Mérésügyi Hivatal
(a továbbiakban: OMH)” szövegrész helyébe az „a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH)” szöveg lép.
(2) Az Együttes R. 12. számú melléklete 3.6.1. pontjának b) alpontjában, 14. számú melléklete 1.10.5.1.3. pontjának elsõ, második és harmadik mondatában, 14. számú
melléklete 1.10.6.1.2. pontjában, 14. számú melléklete
2. számú függelékének 1. b) alpontjában az „OMH” szövegrész helyébe az „MKEH” szöveg lép.

17. §
22. §
A földgáz közüzemi díjak megállapításáról szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 4. §-ának (5) bekezdésében, 16. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, 3. számú

Az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 2. §-ának (1) bekez-
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désében a „felügyelõségéhez” szövegrész helyébe a „hatóságához” szöveg lép.
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– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:
1. §

23. §
Az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról
szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban
elsõ fokú hatóságként a Hivatal illetékes területi szerve jár
el. A Hivatal területi szerve által hozott elsõ fokú közigazgatási döntések ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal központi szerve bírálja el.”

A magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról szóló
116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)
mellékletének 8. Cikkelye 1. pontjának c) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[1. A következõ repülések mentesülnek az útvonal-használati díj fizetése alól:]
„c) hivatalos küldetésben lévõ uralkodó és közvetlen
családja, állam-, kormányfõ és miniszterek kizárólagos
szállítására végrehajtott repülések. Ezt valamennyi esetben a repülési terv megjegyzés rovatában a megfelelõ státusindikátor jelzésével alá kell támasztani;”

24. §

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti:
a) a Vmr. 4. §-ának és 5. §-ának bevezetõ mondatában
a „fõigazgatója” szövegrész,
b) az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000.
(XI. 16.) KöViM rendelet 1. számú melléklete V. cím alatti
1. pontja,
c) a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjérõl szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet 8. §-a,
d) a kereskedelmi és a fizetõvendéglátó szálláshelyek
osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésérõl szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet
4/A. §-a,
e) a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról,
valamint ártájékoztatásáról szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM
rendelet 2. §-ának (6) bekezdése.

(1) Az R. melléklete 1. Függelékének Finn Köztársaság
alcímet követõ rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Finn Köztársaság]
„Finland Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Finland Repüléstájékoztató Körzet”

Dr. Kóka János s. k.,

(1) Az R. melléklete 2. Függelékének 7. Záradéka helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha az adós az esedékes összeget nem fizeti meg, annak
behajtására intézkedések tehetõk. A késedelmes útvonaldíj-fizetés esetén alkalmazott késedelmi kamat mértéke:
8,13%/év.”

gazdasági és közlekedési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
88/2006. (XII. 26.) GKM
rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról
szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet
módosításáról
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
9. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

(2) Az R. melléklete 1. Függelékének Norvég Királyság
alcímet követõ rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Norvég Királyság]
„Norwegian Magaslégtéri Repüléstájékoztató Körzet
Norwegian Repüléstájékoztató Körzet
Bodo Óceáni Repüléstájékoztató Körzet”

3. §

(2) Az R. 2. Függelékének „2006-tól alkalmazott egységdíjszabás” alcíme és az azt követõ díjszabás helyébe a
következõ alcím és díjszabás lép:
„2007. január 1-jétõl alkalmazott egységdíjszabás
Egység díjszabás

Belgium/Luxemburg*

70,95 euró

Német Szövetségi Köztársaság*

67,37 euró

Franciaország*

60,97 euró
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A gazdasági és közlekedési miniszter
89/2006. (XII. 26.) GKM
rendelete

Egyesült Királyság

81,38 euró

Hollandia*

47,67 euró

Írország*

24,95 euró

Svájc

71,78 euró

Portugália – Lisboa*

48,22 euró

Ausztria*

58,05 euró

Spanyolország
– szárazföldi terület*
– Kanári-szigetek*

76,64 euró
67,75 euró

Portugália – Santa Maria*

13,29 euró

1. §

Görögország*

44,18 euró

Törökország**

26,85 euró

Málta – Malta

34,81 euró

Olaszország*

67,66 euró

Ciprus

35,61 euró

Magyarország

28,09 euró

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.)
2. §-ának (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) A rendelet alkalmazásában:]
„e) ,,közösségi jármû”: az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államban (a továbbiakban: származási ország) használatba vett, érvényes forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott jármû,”

Norvégia

62,74 euró

Dánia

55,11 euró

Szlovénia

60,77 euró

Románia**

39,55 euró

Cseh Köztársaság

40,91 euró

Svédország

46,28 euró

Szlovákia

37,86 euró

Horvátország

49,55 euró

Bulgária**

48,44 euró

Volt Jugoszláv Köztársaság, Macedónia

67,04 euró

Moldovai Köztársaság

42,16 euró

Finnország*

38,23 euró

Albánia

42,48 euró

Bosznia-Hercegovina

39,08 euró

* Az Európai Pénzügyi Unióhoz (EMU) csatlakozott állam.
** Költségalapjukat euróban kifejezõ államok.”

4. §
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 12. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:

2. §
Az ER. 4. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(13) A közösségi jármû egyedi forgalomba helyezési
engedélyének kiadásakor – a 10. §-ban meghatározott forgalomba helyezés elõtti vizsgálat mellõzésével – szemle
keretében kell ellenõrizni, hogy a jármû megfelel-e a már
forgalomba helyezett jármûvekre vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.”

3. §
Az ER. 11. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[(3) Az idõszakos vizsgálat határidejét új jármû esetén a
forgalomba helyezés napjától, használt jármû esetén a forgalomba helyezés elõtti vizsgálat napjától számított]
„a) az autóbusznál, a b) pont alá be nem sorolt 3500 kg
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsinál és pótkocsinál, valamint a személytaxinál és a személymentõ gépkocsinál egy évben,
b) a motorkerékpárnál, a mezõgazdasági vontatónál, a
3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem
haladó gépkocsinál, a „méhesházas” különleges felépítményû gépkocsi és pótkocsi, továbbá a motorkerékpár, a
személygépkocsi és a mezõgazdasági vontató pótkocsijánál
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ba) új jármû esetében négy évben,
bb) használt jármû esetében az elsõ használatba vétel
évét követõ három naptári éven belül három évben, 3 naptári éven túl két évben,”
[kell meghatározni. A jármû mûszaki állapota alapján az
a)–e) pontokban foglaltaknál rövidebb határidõ is
megállapítható.]

4. §
Az ER. 31. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„a) a Tanács 70/156/EGK irányelve (1970. február 6.) a
gépkocsik és a pótkocsik típus-jóváhagyására vonatkozó
tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az azt
módosító
98/91/EK,
2000/40/EK,
2004/3/EK,
2003/97/EK, 2005/64/EK és 2005/66/EK európai parlamenti és tanácsi, továbbá 2001/92/EK, 2001/116/EK,
2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/78/EK,
2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK bizottsági
irányelv;”

5. §
Az ER. A. Függeléke e rendelet melléklete szerint módosul.
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a) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló
12/1998. (V. 22.) KHVM rendelet 8. §-a (2) bekezdésének
az ER. 11. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontját megállapító rendelkezése,
b) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló
125/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 2. §-ának az ER.
31. §-ának a) pontját megállapító rendelkezése,
c) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló
19/2006. (IV. 19.) GKM rendelet 4. §-ának az ER.
31. §-ának a) pontját megállapító rendelkezése.
(4) 2007. január 1-jén hatályát veszti
a) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 4. §-ának (14) bekezdése;
b) a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló
34/2004. (III. 30.) GKM rendelet
ba) 1. §-ának (1) bekezdése, valamint
bb) 2. §-ának az ER. 4. §-ának (13) bekezdését megállapító rendelkezése;
c) a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeirõl szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM
rendelet, valamint az autóbuszokra vonatkozó mûszaki követelményeket meghatározó egyes további jogszabályok
módosításáról szóló 105/2004. (IX. 11.) GKM rendelet
3. §-a.

7. §
6. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet 1. §-ával megállapított ER. 2. § (4) bekezdés e) pontja, valamint a 2. §-ával megállapított ER.
4. § (13) bekezdése 2007. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

Ez a rendelet a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra,
újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel
történõ típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2005. október 26-ai
2005/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
VI. mellékletében foglalt rendelkezéseknek való megfelelést szolgálja.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 89/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez
A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A. függelékének módosítása
1. Az ER. A. Függelékének címéhez tartozó 1 jelû lábjegyzet a következõre módosul:
„1 Ez a Függelék a gépkocsik és a pótkocsik típus-jóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 70/156/EGK Tanácsi irányelvvel (1970. február 6.), valamint az azt módosító 98/91/EK, 2000/40/EK,
2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/3/EK, 2003/97/EK, 2005/64/EK és 2005/66/EK európai parlamenti és
tanácsi, továbbá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK bizottsági irányelvekkel megegyezõ szabályozást tartalmaz.”
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2. Az ER. A. Függelékének A/1. számú melléklete a következõ 15–15.4.2. pontokkal egészül ki:
„15.
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG és HASZNOSÍTHATÓSÁG
15.1.
A reprezentatív jármû változata:
15.2.
A reprezentatív jármû tömege karosszériával vagy a vezetõfülkés alváz tömege a karosszéria és/vagy a kapcsolószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el karosszériával és/vagy kapcsolószerkezettel (adott
esetben folyadékkal, eszközökkel, pótkerékkel), a vezetõ nélkül: .....................................................................
15.3.
A reprezentatív jármû anyagainak tömege
15.3.1. Az elõkezelés során figyelembe vett anyagok tömege (##): ................................................................................
15.3.2. A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (##): ................................................................................
15.3.3. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkalmasnak ítélt anyagok
tömege (##):..........................................................................................................................................................
15.3.4. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra alkalmasnak ítélt anyagok
tömege (##):..........................................................................................................................................................
15.3.5. Anyagok szerinti bontás (##):...............................................................................................................................
15.3.6. A újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege:..............................................................
15.3.7. A újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege: ....................................................................
15.4.
Arányok
15.4.1. Újrafeldolgozhatósági arány „Rcyc (%)”:.............................................................................................................
15.4.2. Hasznosíthatósági arány „Rcov (%)”: ...................................................................................................................
(##) Ezen adatokat az ISO 22628:2002 szabvány szerint kell meghatározni.”

3. Az ER. A. Függelék A/4. számú mellékletének I. részében foglalt táblázat a következõ 59. számú sorral egészül ki:
[Jármûvek típus-jóváhagyására vonatkozó elõírások felsorolása]
Az MR A. Függeléke mellékletei és az azonos szabályo- Official Journal
zást tartalmazó irányelv
hivatkozás
száma

[Tárgy

„59.

Újrafeldolgozhatóság

2005/64/EK
A/59

L 310.,
25.11.2005,
10. o.

Alkalmazási kör
M1

M2

M3

N1

X

–

–

X

N2

N3

O1

O2

O3

O4]

”

4. Az ER. A. Függelék A/11. számú melléklet 1. „Lakóautók, mentõautók, halottszállító kocsik” címû táblázata a következõ 59. számú sorral egészül ki:

[Sorszám

Tárgy

„59.

Újrafeldolgozhatóság

Az irányelv száma és
az azonos szabályozást tartalmazó MR
A. Függeléke mellékletei

M1 £ 2500 kg

M1 > 2500 kg(1)

2005/64/EK
A/59.

N/A

N/A

M2

M3 ]

”

5. Az ER. A. Függelék A/11. számú melléklet 2. „Páncélozott jármûvek” címû táblázata a következõ 59. számú sorral
egészül ki:

[Sorszám

Tárgy

„59.

Újrafeldolgozhatóság

Az irányelv száma és
az azonos szabályozást
tartalmazó
MR A. Függeléke
mellékletei

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4]

2005/64/EK
A/59.

N/A

–

–

N/A

–

–

–

–

–

–”
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6. Az ER. A. Függelék A/11. számú melléklet 3. „Egyéb különleges célú jármûvek (beleértve a lakókocsikat)” címû
táblázata a következõ 59. számú sorral egészül ki:

[Sorszám

Tárgy

„59.

Újrafeldolgozhatóság

Az irányelv száma és
az azonos szabályozást
tartalmazó
MR A. Függeléke
mellékletei

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4]

2005/64/EK
A/59.

–

–

–

N/A

–

–

–

–

–

–”

A gazdasági és közlekedési miniszter
90/2006. (XII. 26.) GKM
rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 11. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:

1. §
A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.)
21. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A (10) bekezdés második mondatában meghatározott korlátozás alól a területi közlekedési felügyelet az
üzembentartó kérelmére felmentést ad, amennyiben a gépjármûvet kizárólag olyan szállításra használják, amely a
92. §-ban foglaltak alapján mentesített a tachográffal való
ellátási kötelezettség alól.”

2. §
Az MR. 66. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A megkülönböztetõ lámpa fényének nappal, a ráesõ napfényben legalább 150 méterrõl, sötétben, tiszta idõben pedig – a jármû távolsági fényszórójának bekapcsolt
állapotában is – legalább 300 méterrõl határozottan felismerhetõnek kell lennie. A megkülönböztetõ lámpa kék,
vagy kizárólag egyidejûleg bekapcsolható kék és piros villogó fényt bocsáthat ki.”

3. §
Az MR. 106. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„106. § (1) A jármûveken szabvány szerinti elsõsegélynyújtó felszerelést kell készenlétben tartani:
a) oldalkocsi nélküli motorkerékpár és motoros tricikli
esetében „A” típusú,
b) személygépkocsi, tehergépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, mezõgazdasági vontató és lassú jármû, valamint
a kizárólag menetrendszerû helyi járatban közlekedõ autóbusz esetén „B” típusú,
c) minden egyéb jármû esetén, ahol a szállítható személyek száma 10 vagy annál több, valamint a tûzoltó jármû
esetében „C” típusú
kivitelben.
(2) A szabvány szerinti elsõsegélynyújtó felszerelés – a
tartalmának alkalmazhatóságára vonatkozó lejárati idõn
belül – helyettesíthetõ olyan elsõsegélynyújtó felszereléssel, amelyet az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam a jármû kategóriájához alkalmazni rendelt, amennyiben azt magyar nyelvû, vagy ábrás elsõsegélynyújtási tájékoztatóval ellátták.”

4. §
Az MR. 107. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A veszélyes anyagot szállító jármûvön a veszélyes
áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban elõírtaknak megfelelõ, de legalább az (1) bekezdés szerinti tûzoltó
készüléket kell készenlétben tartani.”

5. §
Az MR. 120. §-a a következõ 112. ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„112. az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK
irányelve (2005. október 26.) a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóság-

2006/163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

ra tekintettel történõ típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK
tanácsi irányelv módosításáról.”

6. §
(1) Az MR. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az MR. A. Függeléke az e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
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b) a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról rendelkezõ
44/2001. (XII. 18.) KöViM rendelet 9. §-a (1) bekezdésének az MR. 66. §-ának (2) bekezdését megállapító rendelkezése,
c) a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról rendelkezõ
145/2004. (XII. 29.) GKM rendelet 1. §-a.

8. §

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az egyes közlekedési miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 3. §-a
(5) bekezdésének az MR. 107. §-ának (4) bekezdését megállapító rendelkezése,

Ez a rendelet a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra,
újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel
történõ típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi
irányelv módosításáról szóló, 2005. október 26-ai
2005/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 90/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez
A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. mellékletének módosítása
Az MR. 1. számú melléklet 1/A. táblázata a következõ A/59. sorral egészül ki:
[Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]
A
[MR

EK (EGK)

B

ENSZ-EGB
Alkalmazási kötelezettség

függelék/
melléklet
(mûszaki
terület
sorszáma)

alap-irányelv

„A/59.

2005/64

utolsó
módosító
irányelv

Mûszaki terület
elõírás

módosítási
sorozat

Újrafelhasználhatóság, újrahasznosíthatóság, feldolgozhatóság

típus-jóváhagyási
eljárásban
M1 kategória

+

(1)

típus-jóváegyedi
hagyási
engedélyeeljárásban
zési eljárásM2, M3, N,
ban]
O kategória

+

–”

[Megjegyzés
(1) Az alkalmazási kört, az alkalmazási kötelezettség hatálybalépését és az arra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket lásd
az MR. megfelelõ mûszaki területét szabályozó A. Függelék Mellékletben.]
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2. számú melléklet a 90/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez
Az MR. A. Függeléke a következõ A/59. számú melléklettel egészül ki:
„Az A. Függelék A/59. számú melléklete a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez1
A gépjármûvek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel
történõ típusjóváhagyásának feltételei
1.

Általános rendelkezések

1.1.

Ez a melléklet a 2. pontban meghatározott jármûvek típusjóváhagyására vonatkozó igazgatási és mûszaki rendelkezéseket határozza meg annak biztosítása érdekében, hogy alkatrészeik és alapanyagaik az I. Fejezetben meghatározott minimális arányban újrafelhasználhatóak, újrafeldolgozhatóak és hasznosíthatóak legyenek.

1.2.

Ez a melléklet külön rendelkezéseket határoz meg annak biztosítására, hogy az alkatrészek újrahasználata ne járjon biztonsági vagy környezetvédelmi kockázattal.

2.

A melléklet alkalmazási köre
Ezen melléklet a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) A. Függelékének A/2. mellékletének A. részében meghatározott M1 és N1 kategóriájú jármûvekre,
valamint az ilyen jármûvek új, illetve újrafelhasznált alkatrészeire alkalmazandó.

3.

Kivételek
A 7. pontban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, ezen melléklet rendelkezései nem alkalmazandóak:

3.1.

az ER. A/2. melléklet A. részének 5. pontjában meghatározott különleges rendeltetésû jármûvekre;

3.2.

az N1 kategóriába tartozó, több fázisban (lépcsõben) gyártott jármûvekre, amennyiben az alapjármû megfelel az e
mellékletben foglaltaknak;

3.3.

az ER. 8. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett, kis sorozatban gyártott jármûvekre.

4.

Fogalommeghatározások
E melléklet alkalmazása során:

4.1.

„jármû” a gépjármû;

4.2.

„alkatrész” a jármûvet annak gyártásakor alkotó bármely rész vagy azok csoportja. A fogalom magában foglalja
az ER. A. Függelékének 2. cikkében meghatározott alkatrészeket és külön mûszaki egységeket is;

4.3.

„jármûtípus” az ER. A. Függelékének A/2. melléklet B. részének 1. és 3. pontjában meghatározott jármûtípus;

4.4.

„elhasználódott jármû” az a jármû, amely a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. §-ának
a) pontja alapján hulladéknak minõsül;

4.5.

„reprezentatív jármû” a jármûtípus azon változata, amelyet a jóváhagyó hatóság a gyártóval történõ konzultáció
alapján és az I. részben foglalt feltételeknek megfelelõen az újrafelhasználhatóság, az újrafeldolgozhatóság és a
hasznosíthatóság vonatkozásában a legproblematikusabbnak tekint;

4.6.

„több fázisban gyártott jármû” a többfázisú gyártási folyamat eredményeként létrejött jármû;

4.7.

„alapjármû” az ER. 2. cikkének c) pontjában meghatározott jármû, amelyet a többfázisú gyártási folyamat kezdeti
fázisában használnak fel;

4.8.

„többfázisú gyártási folyamat” azon folyamat, amelynek során a jármûvet több fázisban állítják elõ alkatrészeknek az alapjármûhöz való hozzáadásával vagy az alkatrészek megváltoztatásával;

1
Ez a melléklet a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történõ típusjóváhagyásáról és a
70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelvével (2005. október 26.) megegyezõ szabályozást
tartalmaz.
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„újrahasználat” a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. §-ának i) pontjában meghatározott,
eredeti célra történõ ismételt felhasználás;

4.10. „újrafeldolgozás” a hulladék anyagának a termelési folyamatban való ismételt felhasználása, az eredeti célra vagy
egyéb célra (recycling), kivéve azonban az energetikai hasznosítást;
4.11. „energetikai hasznosítás” az éghetõ hulladék égetés során energiatermelésre való felhasználása, közvetlen, más
hulladékokkal együtt történõ vagy azok nélküli égetés keretében, de a hõ hasznosításával;
4.12. „hasznosítás” a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. §-ának j) pontjában meghatározott
mûvelet;
4.13. „újrafelhasználhatóság” az elhasználódott jármûbõl származó alkatrészek újrahasználatának lehetõsége;
4.14. „újrafeldolgozhatóság” az elhasználódott jármûbõl származó alkatrészek vagy anyagok újrafeldolgozásának
lehetõsége;
4.15. „hasznosíthatóság” az elhasználódott jármûbõl származó alkatrészek vagy anyagok hasznosításának lehetõsége;
4.16. „a jármû újrafeldolgozhatósági aránya (Rcyc)” az új jármû újrahasználatra és újrafeldolgozásra alkalmas tömegének százalékos aránya;
4.17. „a jármû hasznosíthatósági aránya (Rcov)” az új jármû újrahasználatra és hasznosításra alkalmas tömegének százalékos aránya;
4.18. „stratégia” a szétszerelésre, bezúzásra vagy hasonló folyamatokra, anyagok újrafeldolgozására és hasznosítására
vonatkozó összehangolt tevékenységekbõl és mûszaki intézkedésekbõl álló átfogó terv annak biztosítására, hogy
a kitûzött újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági arányok elérhetõek legyenek a jármû megtervezésének
fázisában;
4.19. „tömeg” a menetkész állapotú jármûnek az ER. A. Függelék A/1. mellékletének 2.6. pontjában meghatározott tömege a vezetõ nélkül, akinek becsült tömege 75 kg;
4.20. „illetékes szerv” olyan szervezet, mûszaki szolgálat vagy egyéb szerv, amelyet a tagállam a gyártó elõzetes értékelésének elvégzésére és arról megfelelõségi tanúsítvány kiadására kijelölt. Az illetékes szerv feladatait a Magyar
Köztársaság tekintetében a Központi Közlekedési Felügyelet látja el.
5.

Típus-jóváhagyási rendelkezések

5.1.

EK-típusjóváhagyás, valamint általános forgalomba helyezési engedély azon jármûtípusra adható, amely az újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság tekintetében megfelelnek az ezen mellékletben
foglalt követelményeknek.

5.2.

Az 5.1. pont alkalmazásában a gyártónak a jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátania az I. részben említett számításokhoz és ellenõrzésekhez szükséges részletes mûszaki információkat, amelyek a jármû és alkatrészeinek gyártása során alkalmazott anyagok természetére vonatkoznak. Amennyiben az ilyen információ szellemi
tulajdonjog tárgya, illetve a gyártó vagy annak beszállítója különleges know-how-ját képezi, a gyártónak vagy beszállítójának elegendõ információt kell szolgáltatnia ahhoz, hogy a számításokat megfelelõen el lehessen végezni.

5.3.

Az újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság vonatkozásában a jóváhagyó hatóság biztosítja, hogy a gyártó az ezen melléklet II. részében meghatározott adatközlõlap-mintát használja, amikor az ER.
A. Függelék 3. cikkének (1) bekezdése alapján EK-típusjóváhagyási kérelmet nyújt be.

5.4.

Az ER. A. Függelék 4. cikkének (4) bekezdése szerinti EK-típusjóváhagyás engedélyezésekor a típusjóváhagyó
hatóság az ezen melléklet III. részében meghatározott EK-típusbizonyítvány-mintát alkalmazza.

6.

A gyártó elõzetes értékelése

6.1.

Az EK-típusjóváhagyás, valamint az általános forgalomba helyezési engedély kiadásának feltétele annak biztosítása, hogy a gyártó a IV. rész 3. pontjával összhangban megfelelõ intézkedéseket tesz, és eljárásokat hoz létre az
ezen melléklet hatálya alá tartozó valamennyi újrafelhasználhatósági, újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági
szempont teljesítése érdekében. Miután ezt az elõzetes értékelést a jóváhagyó hatóság elvégezte, a „Tanúsítvány a
IV. résznek való megfelelésrõl” elnevezésû igazolást kiadja a gyártónak (a továbbiakban: „megfelelõségi tanúsítvány”).
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6.2.

A jóváhagyó hatóság a gyártó elõzetes értékelése keretében biztosítja, hogy a jármûtípus gyártásához használt
anyagok megfeleljenek a rendelet 16/A. §-ában meghatározott követelményeknek.

6.3.

A 6.1. bekezdés alkalmazásában a gyártó stratégiát javasol az alkatrészek szétszerelése és újrahasználata, az anyagok újrafeldolgozása és hasznosítása biztosítására. A stratégiának figyelembe kell vennie a jármû-típusjóváhagyás kérelmezésének idõpontjában elérhetõ vagy fejlesztés alatt álló elismert technológiákat.

6.4.

A jóváhagyó hatóság a IV. rész 2. pontjával összhangban kinevezi a gyártó elõzetes értékelésének elvégzésére és
a megfelelõségi tanúsítvány kiadására illetékes szervet.

6.5.

A megfelelõségi tanúsítvány tartalmazza a megfelelõ dokumentációt, és leírja a gyártó által ajánlott stratégiát. Az
illetékes szerv a IV. rész függelékében meghatározott mintát alkalmazza.

6.6.

A megfelelõségi tanúsítvány a kiállításától számított legalább két évig érvényes, mielõtt újabb vizsgálatok
végezhetõek.

6.7.

A gyártónak értesítenie kell az illetékes szervet bármely jelentõs változásról, amely kihathat a megfelelõségi tanúsítvány érvényességére. Az illetékes szerv a gyártóval történõ konzultációt követõen határoz arról, hogy
szükségesek-e újabb vizsgálatok.

6.8.

Az illetékes szerv a megfelelõségi tanúsítvány érvényességi idõszakának végén – amennyiben helyénvaló – kiad
egy új megfelelõségi tanúsítványt, vagy további két évre meghosszabbítja annak érvényességét. Az illetékes szerv
új tanúsítványt ad ki, ha jelentõs változásokról értesítették õt.

7.

Az alkatrészek újrahasználata
Az V. részben felsorolt alkatrészek:
a) az újrafeldolgozhatósági és hasznosíthatósági arányokra vonatkozó számítások tekintetében nem újrafelhasználhatónak minõsülnek;
b) az ER. A. Függelék hatálya alá tartozó jármûvek gyártása során nem használhatóak újra.

8.

Típus-jóváhagyási bevezetési dátumok

8.1.

A jóváhagyó hatóság 2006. december 15. napját követõen az ezen melléklet követelményeinek megfelelõ jármûtípusok tekintetében:
a) nem utasítja el az EK-típusjóváhagyás vagy az általános forgalomba helyezési engedély (típusbizonyítvány)
megadását;
b) nem tiltja meg az új jármû forgalomba helyezését, értékesítését vagy üzembe helyezését.

8.2.

2008. december 15. napját követõen az ezen melléklet követelményeinek nem megfelelõ jármûtípusok
tekintetében:
a) nem adható ki az EK-típusjóváhagyás, valamint
b) az általános forgalomba helyezési engedély (típusbizonyítvány).

8.3.

2010. július 15. napját követõen az ezen melléklet követelményeinek nem megfelelõ jármûtípushoz tartozó új
jármû:
a) ,,Megfelelõségi tanúsítványa” és „Mûszaki adatlapja” a forgalomba helyezés tekintében érvényességét veszti,
b) nem helyezhetõ forgalomba – kivéve, ha az ER. A. Függelék 8. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott eljárást –, továbbá nem értékesíthetõ.

8.4.

A 7. pontot 2006. december 15. napját követõen kell alkalmazni.

A RÉSZEK JEGYZÉKE
I. rész:
II. rész:
III. rész:
IV. rész:
V. rész:

Követelmények
Adatközlõ lap az EK-típusjóváhagyáshoz
Minta az EK-típusbizonyítványhoz
A gyártó elõzetes értékelése
Függelék: A megfelelõségi tanúsítvány mintája
A nem újrafelhasználhatónak minõsülõ alkatrészek
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I. Rész
KÖVETELMÉNYEK
1. Az M1 és N1 kategóriába tartozó jármûveket úgy kell gyártani, hogy
– tömegük szerint legalább 85%-ban újrafelhasználhatóak és/vagy újrafeldolgozhatóak, és
– tömegük szerint legalább 95%-ban újrafelhasználhatóak és/vagy hasznosíthatóak
legyenek az ezen részben meghatározott eljárások szerint.
2. A gyártó típusjóváhagyás céljából benyújt egy megfelelõen kitöltött – az ISO 22628:2002 szabvány A. mellékletével
összhangban elkészített – adatbejelentési formanyomtatványt. Az adatbejelentési lap tartalmazza az anyagok szerinti bontást.
Az adatbejelentési laphoz csatolni kell a gyártó nyilatkozatát a szétszerelt alkatrészek felsorolásáról a szétszerelés
szakaszára vonatkozóan és az általa javasolt kezelési folyamatról.
3. A gyártó az 1. és a 2. pont alkalmazása során igazolja a jóváhagyó hatóság számára, hogy a reprezentatív jármû
megfelel a követelményeknek. Az ISO 22628:2002 szabvány B. melléklete szerinti számítási módszer alkalmazandó.
A gyártónak azonban képesnek kell lennie annak igazolására, hogy a jármûtípuson belül bármely változat megfelel
ezen melléklet követelményeinek.
4. A reprezentatív jármûvek kiválasztásánál figyelembe kell venni az alábbi kritériumokat:
– a karosszéria típusa,
– a rendelkezésre álló felszereltségi szintek1,
– a rendelkezésre álló kiegészítõ berendezések1, amelyeket a gyártó felelõsségére szerelnek fel.
5. Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság és a gyártó egy gépjármûtípuson belül együttesen nem azonosítja az újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság tekintetében legproblematikusabbnak megítélt változatot,
ki kell választani egy reprezentatív jármûvet, mégpedig:
a) az ER. A. Függelék A/2. számú melléklete III. részének 1. pontjában meghatározott „karosszériatípusonként” az
M1 kategóriájú jármûvek esetében;
b) ,,karosszériatípusonként”, például egyterû teherautó, vezetõfülke, kisteherautó az N1 kategóriájú jármûvek esetében.
6. A számítások vonatkozásában a gumiabroncsokat újrafeldolgozhatónak kell tekinteni.
7. A tömeget egytizedes pontossággal kilogrammban kell kifejezni. Az arányokat egytizedes pontossággal százalékban kell kiszámolni, majd az alábbiak szerint kell kerekíteni:
a) amennyiben a tizedespontot követõ szám 0 és 4 között van, lefelé kerekítendõ;
b) amennyiben a tizedespontot követõ szám 5 és 9 között van, felfelé kerekítendõ.
8. A jóváhagyó hatóság az ezen részben említett számítások ellenõrzése céljából biztosítja, hogy a 2. pontban említett
adatbejelentési formanyomtatvány összhangban legyen az ezen melléklet 6.1. pontjában említett megfelelési tanúsítványhoz csatolt ajánlott stratégiával.
9. A gyártó az alkatrészek anyagának és tömegének ellenõrzésére biztosítja a típusjóváhagyó hatóság által szükségesnek ítélt jármûveket és alkatrészeket.

II. Rész
ADATKÖZLÕ LAP AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSHOZ
a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel történõ
EK-típusjóváhagyásához az ER. A. Függelékének A/1. mellékletével (70/156/EGK tanácsi irányelv2 I. mellékletével)
összhangban.
Az alábbi információkat három példányban kell benyújtani, és mellékelni kell egy tartalomjegyzéket. A rajzokat megfelelõ méretarányban és részletességgel A4 méretben vagy A4 formátumúra hajtogatva kell benyújtani. Az esetleges
fényképeknek elégséges részletességûnek kell lenniük.
1

Például: bõrkárpit, autórádió felszerelések, légkondicionáló rendszer, alumínium kerekek.
Az ezen adatközlõ lapon használt számok és lábjegyzetek megfelelnek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében foglaltaknak. Az ezen irányelv szempontjából nem releváns tételek nem szerepelnek.
2
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0.
0.1.
0.2.
0.2.0.1.
0.2.1.
0.3.
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.8.

ÁLTALÁNOS
Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve):.............................................................................................................
Típus: ..................................................................................................................................................................
Alváz:..................................................................................................................................................................
Kereskedelmi név (nevek), (adott esetben):........................................................................................................
Típusazonosító, ha jelölték a jármûvön (b): ........................................................................................................
A fenti megjelölés helye: ....................................................................................................................................
A jármû kategóriája (c):.......................................................................................................................................
A gyártó neve és címe:........................................................................................................................................
Az összeszerelõ üzem(ek) címe(i): .....................................................................................................................

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.3.
1.7.

A JÁRMÛ ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZÕI
Fényképek és/vagy rajzok a reprezentatív jármûrõl: ..........................................................................................
A teljes jármû méretezett rajza: ..........................................................................................................................
A tengelyek és a kerekek száma: ........................................................................................................................
Ikerabronccsal szerelt keréktengelyek száma és helye: ......................................................................................
Hajtott kerekek (száma, elrendezése, más tengelyekhez való kapcsolódás):......................................................
Vezetõfülke (elõretolt vagy rendes) (z): ..............................................................................................................

3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.2.

MOTOR (q) [a mind benzinnel, gázolajjal stb., mind ezek és más üzemanyagok keverékével mûködõ jármûvek
esetében megismételendõ (+)]
Gyártó: ................................................................................................................................................................
Belsõ égésû motor:..............................................................................................................................................
Egyedi információk a motorról:..........................................................................................................................
Mûködési elv: külsõ gyújtású motor/kompressziós gyújtású motor, négyütemû/kétütemû (1): .........................
Hengerek száma és elrendezése: .........................................................................................................................
Motor hengerûrtartalma (s): ....................................................................................................................... cm3
Üzemanyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz/etanol (1): .....................................................................................

4.
4.2.
4.5.
4.5.1.
4.9.

ERÕÁTVITEL (v)
Típus (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.):
Tengelykapcsoló
Típus [kézi/automata/FVE (fokozatmentesen változtatható erõátvitel)] (1)
Differenciálzár: igen/nem/választható (1)

9.
9.1.
9.3.1.
9.10.3.
9.10.3.1.

KAROSSZÉRIA
Karosszéria típusa: ..............................................................................................................................................
Ajtók elrendezése és az ajtók száma:..................................................................................................................
Ülések
Száma:.................................................................................................................................................................

15.
15.1.
15.2.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG
A reprezentatív jármû változata:.........................................................................................................................
A reprezentatív jármû tömege karosszériával vagy a vezetõfülkés alváz tömege a karosszéria és/vagy a kapcsolószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el karosszériával és/vagy kapcsolószerkezettel (adott
esetben folyadékkal, eszközökkel, pótkerékkel) a vezetõ nélkül: ......................................................................
A reprezentatív jármû anyagainak tömege: ........................................................................................................
Az elõkezelés során figyelembe vett anyagok tömege (##): ................................................................................
A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (##): ................................................................................
A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkalmasnak ítélt anyagok
tömege (##):..........................................................................................................................................................

15.3.
15.3.1.
15.3.2.
15.3.3.
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15.4.2.
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A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra alkalmasnak ítélt anyagok
tömege (##):..........................................................................................................................................................
Anyagok szerinti bontás (##):...............................................................................................................................
Az újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege:............................................................
Az újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege: ..................................................................
Arányok
Újrafeldolgozhatósági arány „Rcyc (%)”:.............................................................................................................
Hasznosíthatósági arány „Rcov (%)”: ...................................................................................................................

III. Rész
MINTA AZ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYHOZ
Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm)
EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY
EK-típusjóváhagyó hatóság
pecsétje
A közlemény tárgya:
– EK-típusjóváhagyás (1) egy jármûtípusra vonatkozóan
– EK-típusjóváhagyás meghosszabbítása (1)
– EK-típusjóváhagyás elutasítása (1)
tekintettel a 2005/64/EK irányelvre
EK-típusjóváhagyási szám:
A meghosszabbítás indoka:
I. Szakasz
0.1.
0.2.
0.2.1.
0.3.
0.3.1.
0.4.
0.5.
0.8.
[...]

Gyártmány (gyártó kereskedelmi neve):.............................................................................................................
Típus: ..................................................................................................................................................................
Kereskedelmi név (nevek) (2): ............................................................................................................................
Típusazonosító, ha jelölték a jármûvön: .............................................................................................................
A fenti megjelölés helye: ....................................................................................................................................
A jármû kategóriája (3):.......................................................................................................................................
A gyártó neve és címe:........................................................................................................................................
Az összeszerelõ üzem(ek) neve és címe: ............................................................................................................

II. Szakasz
1.

2.
3.
1
2
3

További információk: .........................................................................................................................................
A reprezentatív jármû(vek) újrafeldolgozhatósági aránya:.................................................................................
A reprezentatív jármû(vek) hasznosíthatósági aránya: .......................................................................................
A vizsgálatok elvégzéséért felelõs mûszaki szolgálat: .......................................................................................
A vizsgálatról szóló jelentés idõpontja: ..............................................................................................................

A nem kívánt rész törlendõ.
Ha nem áll rendelkezésre az EK-típusjóváhagyás megadásakor, akkor ezt a pontot legkésõbb a jármû forgalomba hozatalakor kell kitölteni.
A 70/156/EK irányelv II. mellékletének A. részében meghatározottak szerint.
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A vizsgálatról szóló jelentés hivatkozási száma: ................................................................................................
Megjegyzések: ....................................................................................................................................................
Mellékletek: az index és a tájékoztató csomag ...................................................................................................
A jármû megfelel/nem felel meg (1) az Európai Parlament és a Tanács 2005/64/EK irányelvében meghatározott mûszaki követelményeknek:........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(hely)
(aláírás)
(dátum)
Mellékletek: ................ Tájékoztató csomag.

IV. Rész
A GYÁRTÓ ELÕZETES ÉRTÉKELÉSE
1.

E rész célja
E rész leírja az illetékes szerv által elvégzendõ elõzetes értékelést, amely biztosítja, hogy a gyártó meghozza a
szükséges intézkedéseket és létrehozza a szükséges eljárásokat.

2.

Az illetékes szerv
Az illetékes szervnek meg kell felelnie a minõségbiztosítási rendszerek tanúsítását végzõ szervek általános követelményeire vonatkozó EN 45012:1989 vagy az ISO/IEC Guide 62:1996 szabványnak a gyártó irányítási
rendszere tekintetében.

3.

Az illetékes szerv által elvégzendõ vizsgálatok

3.1.

Az illetékes szerv biztosítja, hogy a gyártó meghozza a szükséges intézkedéseket, hogy
a) összegyûjtse az ezen melléklet által megkövetelt számítások elvégzéséhez szükséges megfelelõ adatokat a teljes beszállítói láncon belül, különösen a jármûvek gyártása során alkalmazott anyagok természete és tömege
tekintetében;
b) rendelkezésre álljanak a számítási folyamathoz szükséges egyéb jármûadatok, mint például a folyadékok
térfogata stb.;
c) megfelelõ mértékben ellenõrizze a beszállítóktól érkezõ információkat;
d) kezelje az anyagok szerinti bontást;
e) képes legyen elvégezni a feldolgozhatósági és hasznosíthatósági arányokkal kapcsolatos számításokat az
ISO 22628:2002 szabvánnyal összhangban;
f) megjelölje a polimerekbõl és elasztomerekbõl készülõ alkatrészeket a rendelet 16/A. §-ában és a 7/A. mellékletben meghatározott módon;
g) ellenõrizze, hogy nem használnak fel újra az V. részben felsorolt alkatrészeket új gépjármûvek gyártása során.

3.2.

A gyártó dokumentált formában az illetékes szerv rendelkezésére bocsátja az összes vonatkozó információt.
Különösen az anyagok újrafeldolgozását és hasznosítását kell megfelelõen dokumentálni.

1

A nem kívánt rész törlendõ.
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A IV. rész függeléke
A megfelelõségi tanúsítvány mintája
MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY
A 2005/64/EK irányelv IV. MELLÉKLETÉVEL
SZÁM: [....... hivatkozási szám]
[....... az illetékes szerv]
igazolja, hogy
(gyártó): ..........................................................................................................................................................................
(a gyártó címe): ..............................................................................................................................................................
megfelel a 2005/64/EK irányelv IV. mellékletében foglaltaknak.
Az elvégzett vizsgálatok idõpontja:
A vizsgálat végzõje (az illetékes szerv neve és címe):
A jelentések száma:
Ez a tanúsítvány [..........................-ig idõpont] érvényes.
Kelt [...................................................................... hely]
[........................................................................... dátum]
[.......................................................................... aláírás]
Mellékletek: A gyártó által javasolt stratégia leírása az újrahasználat, az újrafeldolgozás és a hasznosítás területén.

V. Rész
A NEM ÚJRAFELHASZNÁLHATÓNAK MINÕSÜLÕ ALKATRÉSZEK
1.

2.

1

Bevezetés
Ez a rész az M1 és N1 kategóriába tartozó jármûvek alkatrészeire vonatkozik, amelyeket nem szabad újrafelhasználni új jármûvek gyártása során.
Az alkatrészek listája
– valamennyi légzsák1, beleértve a párnákat, pirotechnikai mûködtetõket, elektronikai vezérlõegységeket és
érzékelõket,
– biztonsági övek automata vagy nem automata egységei, beleértve a hevedereket, csatokat, övvisszahúzókat, pirotechnikai mûködtetõket,
– ülések (amennyiben a biztonsági öv rögzítéseit és/vagy a légzsákokat beépítették az ülésekbe),
– kormányzár-alkatrészek, amelyek a kormányoszloppal állnak kapcsolatban,
– indításgátlók, beleértve a jeladókat és az elektronikus vezérlõegységeket,
– kibocsátás-utókezelõ rendszerek (például katalizátorok, részecskeszûrõk),
– kipufogó hangtompítók.

Amennyiben a légzsákot a kormánykerékbe építik be, maga a kormánykerék.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
91/2006. (XII. 26.) GKM
rendelete

A környezetvédelmi megfelelõség igazolása

a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek
való megfelelõsége igazolásának részletes szabályairól

(1) A csomagolás, illetve a csomagolás-összetevõ környezetvédelmi követelményeknek való megfelelõsége a
honosított összehangolt szabványoknak való megfelelés
alapján vagy azokkal egyenértékû módon igazolható. Az
igazolás a csomagolás-összetevõ esetén annak elõállítója,
teljes csomagolás esetén a gyártó feladata.

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) 56. §-ának a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – egyetértésben a környezetvédelmi
és vízügyi miniszterrel, valamint a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszterrel – a következõket rendelem el:
Értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) környezetvédelmi követelmény: a csomagolásról és a
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. mellékletének 1–3. pontjában meghatározott követelmények;
b) honosított összehangolt szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által készített, az Európai Bizottság
által a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez
(a továbbiakban: 94/62/EK irányelv) harmonizáltnak elfogadott, az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozási
számmal közzétett szabvány, amelyet a magyar eljárási
rendnek megfelelõen honosítottak és nemzeti szabványként közzétettek;
c) csomagolás-összetevõ: a csomagolás [R. 2. § (1) bekezdés a) pont] olyan része, amely kézzel vagy egyszerû
mechanikai eszközzel az egyes részek állagának sérelme
nélkül attól elválasztható;
d) regisztrált csomagolási szakértõ: a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál csomagolási szakértõként nyilvántartásba vett természetes személy.

Csomagolások alkalmazása
2. §
(1) Kizárólag olyan csomagolás hozható forgalomba,
illetve termék olyan csomagolásban helyezhetõ el, amely
tekintetében a gyártó [a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvény 3. § e) pont, illetve az R. 2. §
(1) bekezdés e) pont] az e rendeletben meghatározott módon igazolja a környezetvédelmi követelményeknek való
megfelelõséget.
(2) A környezetvédelmi követelményeknek való megfelelõség nem mentesít a csomagolásra vonatkozó, más jogszabályokban elõírt követelmények teljesítése alól.

3. §

(2) A gyártó a környezetvédelmi követelményeknek
való megfelelés igazolása céljából – a (6) bekezdésben
foglaltak kivételével – az 1. mellékletben meghatározott
tartalmú összesített gyártói megfelelõségi nyilatkozatot
köteles kiállítani.
(3) A gyártó az összesített gyártói megfelelõségi nyilatkozat elkészítéséhez az egyes csomagolás-összetevõk elõállítója által a 2. mellékletben meghatározott tartalommal
kiállított megfelelõségi igazolásokat is felhasználja.
(4) A csomagolás és az egyes csomagolás-összetevõk
környezetvédelmi követelményeknek való megfelelõsége
értékelésére az 5. § szerint kijelölt tanúsító szervezet is felkérhetõ. Az értékelés eredményérõl a tanúsító szervezet a
3. mellékletben meghatározott tartalmú megfelelõségi tanúsítványt állít ki.
(5) Az összesített gyártói megfelelõségi nyilatkozat és a
megfelelõségi igazolás elkészítéséhez regisztrált csomagolási szakértõ közremûködése is igénybe vehetõ.
(6) Az R. 6. § (4) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott anyagmennyiségeket éves felhasználásukban nem
meghaladó gyártók a csomagolás környezetvédelmi megfelelõségét a csomagolás-összetevõk elõállítója által készített, a 2. mellékletben meghatározott tartalmú megfelelõségi igazolással igazolhatják.
(7) A csomagolás-összetevõ elõállítója vagy forgalmazója nem tagadhatja meg a gyártói megfelelõségi igazolás
vagy megfelelõségi tanúsítvány kiadását, amelyet a kérelmezõnek történõ megküldéssel, vagy megfelelõ módon
(pl. elektronikus adatbázisban) történõ nyilvános elérhetõség biztosításával teljesíthet.
(8) Az Európai Unió tagállamából történõ behozatal
esetén a (2)–(4) és (6) bekezdésben meghatározott megfelelõségi dokumentumokkal egyenértékûnek kell tekinteni
az adott tagállamban a 94/62/EK irányelv szerinti lényegi
követelményeknek való megfelelõség igazolására jogszabályban elõírt megfelelõségi dokumentumok magyar nyelvû fordítását.
(9) A környezetvédelmi megfelelõséget igazoló dokumentumokat a gyártó és a csomagolás-összetevõ elõállítója köteles az utolsó tétel gyártásának napját követõen legalább négy évig megõrizni és – kérésre – a 6. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzõ hatóságnak átadni.
(10) A csomagolás kialakításának vagy a csomagolás-összetevõk alapvetõ jellemzõinek (így különösen az
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alapanyag, szerkezet, összetétel) megváltoztatása esetén, a
gyártónak és a csomagolás-összetevõ elõállítójának új
megfelelõség-igazolási eljárást kell lefolytatnia és azt a
(2), illetve (3) bekezdésben foglaltak szerint dokumentálnia.

Csomagolási Mûszaki Tanácsadó Bizottság
4. §
(1) A csomagolás környezetvédelmi megfelelõségének
igazolása során felmerülõ szakmai, eljárási kérdések országosan egységes gyakorlata érdekében a gazdasági és
közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) Csomagolási Mûszaki Tanácsadó Bizottságot (a továbbiakban:
Tanácsadó Bizottság) hoz létre.
(2) A Tanácsadó Bizottság felkérés esetén tanácsadó,
véleményezõ tevékenységet folytat az alábbi területeken:
a) a csomagolási szakértõi tevékenység szakmai feltételrendszerének megállapítása;
b) a csomagolási szakértõ-képzés tartalmi követelményeinek meghatározása;
c) szakvélemény kialakítása a megfelelõségi nyilatkozat elfogadhatóságára, valamint arra vonatkozóan, hogy
valamely termék csomagolásnak minõsül-e.
(3) A Tanácsadó Bizottság hét fõbõl áll, vezetõjét a miniszter jelöli ki. A Tanácsadó Bizottság további tagjai:
a) 1-1 tag a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
által delegált szakértõ;
b) 2 tag a miniszter által felkért szakértõ;
c) 1 tag a csomagolási érdekképviseleti szervezet képviselõje;
d) 1 tag a csomagolási hulladékhasznosítást koordináló
szervezetek képviselõje.
(4) A Tanácsadó Bizottság az ügyrendjét az alakuló ülésén maga határozza meg azzal, hogy a (2) bekezdés
c) pontja szerinti szakvéleményének kiadására legfeljebb
hatvan napot állapít meg.

Tanúsító szervezetek kijelölése
5. §
A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek
való megfelelõségét igazoló megfelelõségi tanúsítvány kiadására felhatalmazott tanúsító szervezeteket a mûszaki
termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló
4/1999. (II. 24.) GM rendeletben meghatározott feltételek
alapján, illetve eljárás keretében a miniszter jelöli ki.
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Ellenõrzés
6. §

(1) A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek
való megfelelõségét igazoló dokumentumokat az illetékes
ellenõrzõ hatóság az R. 13. §-ában foglaltak szerint ellenõrzi.
(2) Amennyiben a gyártó az összesített megfelelõségi
nyilatkozat nélkül, vagy valótlan tartalmú összesített megfelelõségi nyilatkozattal hozza forgalomba a csomagolt
terméket – az Fgytv.-ben, valamint az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenõen –
az illetékes ellenõrzõ hatóság a kijelölt tanúsító szervezet
által kiállított megfelelõségi tanúsítvány alapján összesített megfelelõségi nyilatkozat elkészítésére kötelezi a termék teljes csomagolására vonatkozóan.

Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az 1. § d) pontja és a 3. § (5) bekezdése 2007. június
30-án lép hatályba.
(3) A 2. § (1) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 4. § (1) bekezdése szerinti Tanácsadó Bizottságot
2007. március 31-éig kell létrehozni.

8. §
(1) Ez a rendelet – az R. 4. §-ával együtt – az Európai
Parlament és a Tanács 2004/12/EK (2004. február 11.),
valamint a 2005/20/EK (2005. március 9.) irányelveivel
módosított, a csomagolásról és a csomagolási hulladékról
szóló 94/62/EK (1994. december 20.) európai parlamenti
és tanácsi irányelv 9. cikke (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
8–10. cikkében elõírt eljárás szerinti egyeztetése – a
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdése alapján – megtörtént.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez
Az összesített gyártói megfelelõségi nyilatkozat tartalmi követelményei
A csomagolás (csomagolt termék) gyártójának neve és címe: ...........................................................................................
A csomagolás megnevezése és leírása: ..............................................................................................................................
A csomagolás-összetevõk megnevezése (anyagok feltüntetésével, figyelembe véve a felvitt bevonatok, feliratok anyagait is): ...............................................................................................................................................................................
A csomagolás-értékelési eredmények összesítése (csomagolás-összetevõkre vonatkozó megfelelõségi igazolások,
valamint saját értékelési eredmények és/vagy kijelölt tanúsító szervezet által adott megfelelõségi tanúsítvány alapján):

Követelmény

Értékelési módszerhez
referenciaként szolgáló
összehangolt szabvány*
jele

1. Anyagfelhasználás minimalizálása

MSZ EN 13428

2. Nehézfémtartalom határérték alatti

MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–1

3. Veszélyesanyag-tartalom minimalizálása

MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–2

4. Újrahasználat

MSZ EN 13429

5. Anyagában hasznosíthatóság

MSZ EN 13430

6. Energetikai hasznosíthatóság

MSZ EN 13431

7. Szerves hasznosíthatóság

MSZ EN 13432

Értékelés eredménye

Értékelési dokumentumok
azonosítója

* Vagy az illetékes ellenõrzõ hatóság által azzal egyenértékûnek elfogadott módszer.

A megfelelés megállapítása: ...............................................................................................................................................
(Megfelelés akkor áll fenn, ha az 1–3. pontok mindegyike, valamint az 5–7. pontok legalább egyikét tekintve az értékelés
eredménye „megfelelõ”. Ha a csomagolást újrahasználatra tervezték, a 4. pont szerint is megfelelõnek kell lennie.)
Az értékelési eredmények alapján ez a csomagolás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.

Dátum: ..........................................................

................................................................
cégszerû aláírás
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2. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez
A csomagolás-összetevõre vonatkozó megfelelõségi igazolás tartalmi követelményei
A csomagolás-összetevõ gyártójának neve és címe:...........................................................................................................
A csomagolás-összetevõ megnevezése (anyagok feltüntetésével, figyelembe véve a felvitt bevonatok, feliratok anyagait
is): .......................................................................................................................................................................................
A csomagolás-összetevõre vonatkozó értékelési eredmények összesítése (saját értékelési eredmények és/vagy kijelölt
tanúsító szervezet által adott megfelelõségi tanúsítvány alapján): .....................................................................................
1. A csomagolás-összetevõre vonatkozó értékelési eredmények összesítése:
Értékelési módszerhez
referenciaként szolgáló
összehangolt szabvány*
jele

Követelmény

1. Nehézfémtartalom határérték alatti
2. Veszélyesanyag-tartalom minimalizálás
3.
4.
5.
6.

Újrahasználat
Anyagában hasznosíthatóság
Energetikai hasznosíthatóság
Szerves hasznosíthatóság

Értékelés eredménye

Értékelési dokumentumok
azonosítója

MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–1
MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–2
MSZ EN 13429
MSZ EN 13430
MSZ EN 13431
MSZ EN 13432

* Vagy illetékes ellenõrzõ hatóság által azzal egyenértékûnek elfogadott módszer.

(Megfelelés akkor áll fenn, ha az 1–2. pontok mindegyikét, valamint a 4–6. pontok legalább egyikét tekintve az értékelés
eredménye „megfelelõ”. Ha a csomagolás-összetevõt újrahasználatra tervezték, akkor a 3. pont szerinti vizsgálatot a csomagolás forgalomba hozójával együtt kell elvégezni.)
2. A megfelelés megállapítása:
Az értékelési eredmények alapján ez a csomagolás-összetevõ megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.

Dátum: ..........................................................

................................................................
cégszerû aláírás

3. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez
A megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményei
1. A tanúsító szervezet neve, címe, a kijelölési okirat száma;
2. a megrendelõ neve, címe;
3. a csomagolás rövid leírása (megnevezés, csomagolás-összetevõk, csomagolt termék, rendeltetési cél, azonosító
adatok);
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4. az alábbiak közül azon környezetvédelmi követelmények felsorolása, amelyeknek a csomagolás vagy csomagolás-összetevõ vizsgálattal igazoltan megfelel:
a) a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más azzal egyenértékû értékelési módszerben foglaltak
alapján, csak a megfelelõ, a funkciók ellátásához szükséges mennyiségû anyagból készült a csomagolás,
b) a csomagolás-összetevõkben és a teljes csomagolásban lévõ nehézfémtartalom kisebb, mint az elõírások szerint
megengedett legnagyobb mennyiség,
c) a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más azzal egyenértékû értékelési módszerben foglaltak
alapján, a veszélyesanyag-tartalom megfelel a minimalizálására vonatkozó elõírásoknak,
d) a csomagolás kielégíti a vonatkozó, honosított összehangolt szabvány, vagy más, azzal egyenértékû értékelési
módszer szerinti újrahasználhatósági követelményeket, amennyiben arra tervezték,
e) az alapanyagában történõ hasznosíthatóság megfelel a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy
más, azzal egyenértékû értékelési módszerben foglaltaknak,
f) az energetikai hasznosíthatóság megfelel a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más, azzal
egyenértékû értékelési módszerben elõírtaknak,
g) a komposztálhatóság megfelel a vonatkozó, honosított összehangolt szabványban, vagy más, azzal egyenértékû értékelési módszerben elõírtaknak;
[Megfelelés akkor áll fenn, ha a csomagolásra és a csomagolás-összetevõkre vonatkozóan külön-külön – az a)–c) pontokban elõírt követelmények mindegyikét [újrahasználható csomagolás esetén a d) pont szerint is] és az e)–g) pontokban
elõírt követelmények legalább egyikét tekintve – az értékelés eredménye megfelelõ.]
5. a vizsgálatokat végzõ (külsõ vagy belsõ) vizsgálóhelyek neve, címe, kijelölési okiratuk száma;
6. a tanúsítvány érvényességi ideje;
7. a megfelelõségi tanúsítvány azonosító száma, a kiadás dátuma, a kiállító cégszerû aláírása.

A honvédelmi miniszter, valamint
az igazságügyi és rendészeti miniszter
29/2006. (XII. 26.) HM–IRM
együttes rendelete
a katonák szabadságvesztésének, elõzetes
letartóztatásának és pártfogó felügyeletének
végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM–IM
együttes rendelet módosításáról
A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a – a legfõbb
ügyésszel és a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel egyetértésben – a következõket rendeljük el:
1. §
A katonák szabadságvesztésének, elõzetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztést a büntetés-végrehajtási intézet a bíróság rendelkezése
alapján hajtja végre. Katonai fogdában kell végrehajtani
annak a katonának a szabadságvesztését is, akinek a pénzbüntetését a bíróság szabadságvesztésre változtatta át.”

2. §
Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Ha a szabadságvesztést töltõ katonával szemben a
bíróság a büntetés hátralévõ részét a fogháznál eggyel szigorúbb végrehajtási fokozatban rendeli végrehajtani
[Btk. 46. § (1) bek. második fordulata], a katonát le kell
szerelni.”

3. §
Az R. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. § A katona elõzetes letartóztatását – a külön jogszabályban meghatározott esetet kivéve – katonai fogdában kell végrehajtani.”

4. §
Az R. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § Az elõzetesen letartóztatottat a bíróság értesítése
és az értesítésre vezetett bírói rendelkezés alapján lehet a
katonai fogdába befogadni.”
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5. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 2. §-ában, 3. §-ának (4) bekezdésében,
4. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 4/A. §-ában, 44. §-ának
(2) bekezdésében, valamint 47. §-ának (1) bekezdésében a
„katonai bv. intézetben” szövegrész helyébe a „katonai
fogdában”,
b) az R. 5. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint 40. §-ának (1) bekezdésében
a „katonai bv. intézetbe” szövegrész helyébe a „katonai
fogdába”,
c) az R. 5. §-a (5) bekezdésének elsõ mondatában,
9. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 11. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, 14. §-ának (1) és (3) bekezdésében,
15. §-ának (1) bekezdésében, III. fejezetének címében,
20. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövegében és c) pontjában, 24. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (1) bekezdésében, 28. §-ának (1) és (2) bekezdésében,
30. §-ának (1) bekezdésében, 31. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 33. §-a (1) bekezdésének elsõ francia bekezdésében, 34. §-ának (1) bekezdésében, 37. §-ában, 39. §-ában,
41. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 42. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 45. §-a (2) bekezdésének második mondatában, 46. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 54. §-ának (2) bekezdésében, 55. §-a (1) bekezdésének második és harmadik mondatában, 58. §-ának (2) bekezdésében és
61. §-ának (1) bekezdésében a „katonai bv. intézet” szövegrész helyébe a „katonai fogda”,
d) az R. 5. §-a (5) bekezdésének második mondatában a
„katonai bv. intézetet” szövegrész helyébe a „katonai fogda helye szerinti bv. intézetet”,
e) az R. 25. §-ának (2) bekezdésében a „katonai bv. intézetet” szövegrész helyébe a „katonai fogdát”,
f) az R. 33. §-ának (3) bekezdésében a „katonai bv. intézettel” szövegrész helyébe a „a katonai fogdával”,
g) az R. 35. §-ának (2) bekezdésében, 43. §-ának
(1) bekezdésében, 45. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában és 56. §-ában a „katonai bv. intézeten” szövegrész helyébe a „katonai fogdán”,
h) az R. 55. §-ának (2) bekezdésében a „katonai bv. intézetbõl” szövegrész helyébe a „katonai fogdából”,
i) az R. 45. §-ának (3) bekezdésében a „nem katonai
büntetés-végrehajtási kórházba” szövegrész helyébe a
„büntetés-végrehajtási kórházba”,
j) az R. 18. §-át megelõzõ alcímben a „katonai büntetés-végrehajtási intézetben” szövegrész helyébe a „katonai
fogdában”
szövegrész lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 42. §-a (1) bekezdésének szövegébõl az „és az
alegységparancsnok” szövegrész, valamint az R.
44. §-ának (1) bekezdése.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

Dr. Kondorosi Ferenc s. k.,

honvédelmi miniszter

igazságügyi és rendészeti
minisztériumi államtitkár
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
32/2006. (XII. 26.) IRM
rendelete
a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
kiadásáról, módosításáról szóló
20/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének b) és e) pontjaira
figyelemmel – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:
1. §
A büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl) alapító okirata helyébe az e rendelet szerinti
melléklet lép.

2. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Kondorosi Ferenc s. k.,
igazságügyi és rendészeti minisztériumi
államtitkár

Melléklet
a 32/2006. (XII. 26.) IRM rendelethez
Alapító Okirat módosítása
A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének
(Tököl) a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM
rendelettel kiadott alapító okiratát az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának (1) bekezdése és 90. §-ának (2) bekezdése alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõk szerint módosítja.
Az Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következõ szöveg
lép:
„5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése:
a) Külön kijelölés által meghatározott körben
– a fiatalkorú fogvatartottak elõzetes letartóztatásával,
– a fiatalkorú elítéltek szabadságvesztésével,
– felnõtt korú férfi elítéltek börtön fokozatú szabadságvesztésével,
– az elzárással, továbbá
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– a HIV-fertõzött nõi, férfi fogvatartottak elõzetes letartóztatásával, és
– a HIV-fertõzött nõi, férfi elítéltek fogház, börtön és
fegyház fokozatú szabadságvesztésével
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.
b) Elkülönített részén katonai fogdaként mûködik.
Ennek keretében a Büntetõ Törvénykönyv 122. §-a (1) bekezdésében meghatározott katonák, valamint a magyar
büntetõ joghatóság alá tartozó szövetséges fegyveres erõ
tagjának
– elõzetes letartóztatásával,
– elzárásával,
– szabadságvesztésével
kapcsolatos büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.”
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„6/A. § (1) A katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesztést a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében (Tököl), erre elkülönített részen kell végrehajtani.
(2) A férfiakat és a nõket egymástól el kell különíteni.”

3. §
Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A fiatalkorú elítélteket fiatalkorúak büntetésvégrehajtási intézetében kell elhelyezni.”

4. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg az R. mellékletének 24. pontja hatályát veszti.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
33/2006. (XII. 26.) IRM
rendelete

Dr. Kondorosi Ferenc s. k.,
igazságügyi és rendészeti minisztériumi
államtitkár

a büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérõl szóló
21/1994. (XII. 30.) IM rendelet módosításáról
A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a legfõbb ügyésszel
egyetértésben a következõket rendelem el:
1. §
A büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérõl szóló
21/1994. (XII. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a
és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„Az elõzetesen letartóztatottak elhelyezése
1. § (1) Az elõzetesen letartóztatottakat – ha a végrehajtást jogszabály rendelkezése alapján büntetés-végrehajtási
intézetben rendelik el – az eljáró ügyészség, illetve bíróság
székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) büntetés-végrehajtási intézetben kell elhelyezni. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka erre a célra – kivételesen – más büntetés-végrehajtási intézetet is kijelölhet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az elõzetesen letartóztatottat a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási
Intézetében (Tököl) kell elhelyezni, ha a bíróság az elõzetes letartóztatást katonai fogdában rendeli végrehajtani.”

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
34/2006. (XII. 26.) IRM
rendelete
a Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet megszüntetésérõl és az Igazságügyi
Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szerv
középirányító szervként történõ elismerésérõl,
a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl
és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak
módosításáról szóló 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet
módosításáról
A büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, illetve
35. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
3. §-a (5) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében – a pénzügyminiszterrel, továbbá az 5. § c) pontja
tekintetében a Legfõbb Ügyésszel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §
2. §
Az R. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:

A Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézetet az Áht. 90. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján 2006. december 31-i hatállyal megszüntetem.
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2. §

A megszûnõ Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
a) székhelye: 2501 Esztergom, Széchenyi tér 22.
b) felügyeleti szerve: Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
c) megszüntetõ szerve: Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.
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e) a Büntetés-végrehajtás Központi Ellátó Intézménye
megszüntetésérõl szóló 24/2005. (XI. 24.) IM rendelet 6. §
második mondata, továbbá
f) a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Pécs) alapításáról szóló 22/2006. (IX. 25.) IRM
rendelet 4. §-a.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

3. §
A Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet jogutódja a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet.

4. §
A Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet megszûnését követõen alapfeladatai közül
a) az elõzetes letartóztatással, valamint a biztonsági és
egyéb okból elhelyezett elítéltek szabadságvesztésével
kapcsolatos feladatokat a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási
Intézet végzi,
b) az elzárással összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatokat férfiak esetében a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, nõk esetében a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet látja el.

5. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti
a) a Komárom-Esztergom Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetnek a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997.
(VII. 8.) IM rendelet mellékletében kiadott alapító okirata,
b) az Igazságügyi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szerv középirányító szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl
és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak módosításáról szóló 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet 1–4. §-a,
6. § (2) bekezdése, 1. és 26. számú mellékletei,
c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére történõ egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet 10. §-a,
d) az Igazságügyi Minisztérium fejezethez tartozó költségvetési szerv középirányító szervként történõ elismerésérõl, a gazdálkodási jogosítványok megosztási rendjérõl
és a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak módosításáról szóló 32/2002. (XII. 21.) IM rendelet módosításáról szóló 2/2005. (III. 1.) IM rendelet,

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
35/2006. (XII. 26.) IRM
rendelete
az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás
végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2000. (III. 29.) IM–BM együttes rendelet
módosításáról
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
167. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §
(5) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében – a legfõbb ügyésszel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
Az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás
végrehajtásának szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.)
IM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elzárást foganatosító szerv az elzárás foganatba
vételérõl, az elzárás kitöltésérõl, illetõleg az elkövetõnek a
pénzbírság megfizetése folytán történt szabadon bocsátásáról haladéktalanul értesíti a szabálysértési hatóságot, a
bíróságot, valamint az elkövetõ lakóhelye (tartózkodási
helye) szerint illetékes pártfogó felügyelõi szolgálatot,
ha az elkövetõt más ügyben közérdekû munkára ítélték
vagy pártfogó felügyelet alatt áll.”

2. §
Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet a 35/2006. (XII. 26.) IRM rendelethez

Az elzárás végrehajtására kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek
A szabálysértési hatóság székhelye,
illetõleg az elkövetõ lakóhelye

1. Budapest fõváros és Pest megye,
Komárom-Esztergom megye
2. Baranya megye
3. Bács-Kiskun megye
4. Békés megye
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. Csongrád megye
7. Fejér megye
8. Gyõr-Moson-Sopron megye
9. Hajdú-Bihar megye
10. Heves megye
11. Nógrád megye
12. Somogy megye
13. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
14. Jász-Nagykun-Szolnok megye
15. Tolna megye
16. Vas megye
17. Veszprém megye
18. Zala megye

A kijelölt büntetés-végrehajtási intézet

férfiak: Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Baracska)
nõk: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Pálhalma)
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Pécs)
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kecskemét)
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyula)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Miskolc)
Szegedi Fegyház és Börtön (Szeged)
Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Székesfehérvár)
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Gyõr)
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Debrecen)
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Eger)
Balassagyarmati Fegyház és Börtön (Balassagyarmat)
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Kaposvár)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Nyíregyháza)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szolnok)
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szekszárd)
Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Szombathely)
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Veszprém)
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet (Zalaegerszeg)

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
36/2006. (XII. 26.) IRM
rendelete
a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetben a rendõrség
és a határõrség hivatásos állományú tagjainak
berendelésével betölthetõ beosztásokról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a
büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXVIII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõ rendeletet adom ki:
1. §
A Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetben a rendõrség
és a határõrség hivatásos állományú tagjának berendelésével betölthetõ beosztások körét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Kondorosi Ferenc s. k.,
igazságügyi és rendészeti minisztériumi államtitkár

Melléklet
a 36/2006. (XII. 26.) IRM rendelethez
Beosztás

Munkakör

igazságügyi nyomszakértõ I–LV

közalkalmazott

igazságügyi ujjnyomszakértõ I–XXXVI

közalkalmazott

igazságügyi fegyverszakértõ I–XXVIII

közalkalmazott

igazságügyi okmányszakértõ I–XL

közalkalmazott

igazságügyi írásszakértõ I–XXVI

közalkalmazott

igazságügyi vegyészszakértõ I–XX

közalkalmazott
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Az oktatási és kulturális miniszter
15/2006. (XII. 26.) OKM
rendelete
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1. §

A 2006/2007. tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.) OM
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.

a 2006/2007. tanév rendjérõl szóló
4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosításáról
2. §
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelõs
miniszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejûleg az R. 2. §
(3) bekezdésének b) pontjában a „Belügyminisztérium”
szöveg helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium” szöveg lép.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Melléklet a 15/2006. (XII. 26.) OKM rendelethez
„3. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) OM rendelethez
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése
a 2006/2007. tanévben
Határidõk

2006. 09. 14.
2006. 10. 13.
2006. 10. 31.

2006. 11. 24.

2006. 12. 08.

2006. 12. 11.
2007. 01. 12–13.

2007. 01. 19–20.
2007. 01. 26.,
14.00

Feladatok

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a Hátrányos helyzetû tanulók Arany
János Tehetséggondozó programra történõ jelentkezésrõl.
A középfokú iskolák az OM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák
tagozatkódjaikat és megküldik a Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak.
A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá
a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szervezõ középiskolák bejelentik az OKÉV-nek a felvételi eljárást megelõzõ egységes írásbelin való
részvételi szándékukat. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.
Az OKÉV közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezõ gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát
szervezõ középiskolák jegyzékét.
A tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára az egységes követelmények szerint írásbelit tartó 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, továbbá azon középiskolák egyikébe, amelyek a
nyolcadik évfolyamos tanulók számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szerveztek.
A Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó programra történõ pályázatok
benyújtása.
A Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó programba tartozó intézmények megszervezik a felvételi eljárást megelõzõ válogatást azonos szempontok és azonos feladatok alapján.
Pótfelvételi eljárás azon tanulók részére, akik a Hátrányos helyzetû tanulók Arany János
Tehetséggondozó program beválogatási eljárásában alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. A fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és
címét.
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Határidõk

2007. 01. 27.,
10.00
2007. 02. 01.,
14.00
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Feladatok

Írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szervezõ középiskolákban.
Pótló írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a
nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szervezõ középiskolákban azok számára, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2007. 02. 01.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Hátrányos helyzetû tanulók Arany János Tehetséggondozó programra benyújtott pályázatok eredményérõl értesíti az érdekelt szülõket, tanulókat és általános iskolákat.
2007. 02. 02.
Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által
fenntartott iskolákba.
2007. 02. 09.
Az írásbelit szervezõ 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelõzõ írásbeli vizsgát szervezõ középiskolák értesítik az írásbeli
eredményérõl a tanulókat.
2007. 02. 16.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül küldheti meg a jelentkezési lapot a
gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
2007. 02. 19–03. 09. Általános felvételi eljárás.
2007. 03. 13.
A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
2007. 03. 19–20.
A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.
2007. 03. 21.
Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói
adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi
Központnak.
2007. 03. 26.
A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
2007. 04. 06.
A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi
jegyzékben közzétett névsort.
2007. 04. 11.
A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ létszám, a
biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és
írásban).
2007. 04. 20.
A gyõri Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2007. 04. 25.
A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.
2007. 05. 03–16.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetõ
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2007. 05. 03.–09. 01. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2007. 05. 21.
A 2007. 05. 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója dönt a
felvételi kérelmekrõl.
2007. 05. 31.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2007. 06. 18.
Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld
a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjének.
2007. 06. 18–20.
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idõben.
2007. 08. 13–30.
Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
2007. 08. 21.
Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ iskolákba.
2007. 08. 21–22.
A tanköteles tanulók beíratása a kötelezõ felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott idõben).
2007. 09. 04.
A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezõ felvételt biztosító iskola értesíti
az illetékes jegyzõt.”
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
14/2006. (XII. 26.) ÖTM
rendelete
a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk
választása költségeinek normatíváiról, tételeirõl,
elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl szóló
4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelet módosításáról
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
153. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõt rendelem el:
1. §
A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek,
valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választása költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és
belsõ ellenõrzési rendjérõl szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésében az „az 1–3. mellékletben” szövegrész helyébe az „az
1–3. és a 11. mellékletben” szövegrész lép.

2. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdésében az „az 1–3. mellékletben” szövegrész helyébe az „az 1–3. és a 11. mellékletben”
szövegrész lép.

3. §
(1) A Rendelet 5. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az „Az 1–3. mellékletben” szövegrész helyébe az
„Az 1–3. és a 11. mellékletben” szövegrész lép.
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„A feladattípusú elszámolás határideje és a belsõ
ellenõrzés rendje”
(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A HVI vezetõje a 7. § (1) bekezdése szerinti elszámolást a szavazás napját követõ 8 naptári napon belül, a
TVI vezetõje a 7. § (3) bekezdése szerinti elszámolást
a szavazás napját követõ 15 naptári napon belül teljesíti.”
(3) A Rendelet 8. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Az (1) és (2) bekezdésben” szövegrész lép.

6. §
A Rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„9. § (1) Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium Ellenõrzési Titkárság a Hivatal, a közigazgatási hivatal, a miniszter irányítása alá tartozó közremûködõ költségvetési szerv(ek) és az egyéb szervek,
valamint a TVI belsõ ellenõrzését az ellenõrzési programban meghatározottak szerint látja el; a TVI vezetõje a HVI
belsõ ellenõrzését a rendelet 8. §-ában számára meghatározott elszámolási határidõig köteles elvégezni.
(2) A Hivatal a gazdálkodási szabályzatában foglaltak
szerint hajtja végre az e rendelet 1–3. és 11. mellékletében
nem szereplõ központi feladatokhoz kapcsolódó megrendeléseket és pénzügyi elszámolásokat.
(3) A HVI és a TVI vezetõje a választások pénzügyi
kiadásainak elszámolására és utóellenõrzésére a választási
iroda tagjának ad megbízást.
(4) A Hivatal a választás kiadásainak elszámolásához,
valamint a minisztérium a belsõ ellenõrzési feladatok végrehajtásához segítséget nyújt.
(5) A belsõ ellenõrzés során a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet
elõírásait kell alkalmazni.”

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdésének a) pontjában az
„az 1–3. melléklet” szövegrész helyébe az „az 1–3. és a
11. melléklet” szövegrész lép.

7. §

4. §

A Rendelet az e rendelet mellékletében szereplõ
11. melléklettel egészül ki.

A Rendelet 6. § (2) bekezdésében az „1–3. mellékletében” szövegrész helyébe az „az 1–3. és a 11. mellékletben”
szövegrész lép.

5. §
(1) A Rendelet 8. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ szöveg lép:

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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Melléklet a 14/2006. (XII. 26.) ÖTM rendelethez
„11. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez
2007. évi területi és országos kisebbségi önkormányzati választás
Tételek és normatívák (forintban)
Kód

Jogcím

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. Dologi kiadások
1.02.
Kiadások a szavazás napján.
1.02.01.
Kiadás a szavazás napján szavazókörökben településenként.
1.05.
Választással összefüggõ egyéb dologi kiadások kisebbségenként.
Helyben készülõ nyomtatványok elõállítása, papír költsége, eskütételi
jegyzõkönyvek, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei stb.
2. Személyi juttatások
2.01.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja.
2.01.02.
Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának
5000 Ft/fõ díja szavazókörönként [Ve. 30. §, 31. § (1) és (2) bekezdés].
Szavazás napján 05 órától 20 óráig elvégzendõ feladatok.
2.04.
HVB 3 választott tagjának 5000 Ft/fõ díja településenként.
3. Munkaadókat terhelõ járulékok
3.01.01.
Munkaadókat terhelõ járulék településnél, hatályos jogszabályok
szerint.
MEGYEI KIADÁSOK
1. Dologi kiadások
1.31.
A választás lebonyolításának területi (fõjegyzõ) szinten jelentkezõ
dologi kiadásai.
1.31.02.
TVI dologi kiadásai megyénként. A szavazásnapi mûködés biztosítása,
kapcsolattartás a településekkel (telefon, fax, papír), jogorvoslatok
elbírálása.
2. Személyi juttatások
2.31.
Helyi választási iroda vezetõinek díja. Feladatai a választási iroda létrehozása, mûködtetése, választásszakmai felügyelete, elektori jegyzék
tartalmának jogi ellenõrzése. A választás lebonyolítása, ellenõrzése.
2.34.
TVB 3 választott tagjának 10 000 Ft/fõ díja.
2.35.
TVI 5 tagjának 10 000 Ft/fõ díja. A választási iroda feladatait a
Ve. 35–39. §-ai határozzák meg. Tevékenysége a választás kitûzésétõl
a jogerõs jegyzõkönyvi eredmény megállapításáig tart.
2.37.
TVI vezetõk díja, megyénként.
3. Munkaadókat terhelõ járulékok
3.01.03.
Munkaadókat terhelõ járulékok megyénél, hatályos jogszabályok
szerint.”

Normatíva
(Ft)

1 000
750

10 000

15 000

100 000

10 000

30 000
50 000

50 000
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A pénzügyminiszter
43/2006. (XII. 26.) PM
rendelete

„3. § Az országos parancsnokság illetékessége kiterjed
a Magyar Köztársaság területére.”

egyes PM rendeleteknek a kormányzati
szervezetalakítással összefüggõ módosításáról

4. §

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 82. §-ának b) pontjában, a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény 43. §-ának
a) pontjában, illetve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 129. §-a (2) bekezdésének f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
I. Rész
1. §
(1) A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: VTVr.) 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyt kérõ exportõrnek a vámhatóság számára minden garanciát biztosítania kell, ami a termék származó helyzetének, valamint a vonatkozó rendeletekben
megfogalmazott egyéb szabályok teljesítésének igazolásához szükséges.”
(2) A VTVr. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A külön jogszabályban foglaltak, valamint jelen
rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre vonatkozó engedélyt a vámhatóság adja ki.
Amennyiben a gyártó több telephellyel rendelkezik, a telephely(ek) szerint illetékes regionális parancsnokságot az
engedélyt kiadó regionális parancsnokság a határozat egy
példányának megküldésével értesíti.”

II. Rész
2. §
A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: VPr.) 1. §-a elõtti fõcím és alcím helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„I. A VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRSÉG SZERVEINEK
ILLETÉKESSÉGE
Általános illetékességek”

3. §
A VPr. 3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

A VPr. 4. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ középfokú szerveinek illetékessége:
a) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Bács-Kiskun megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területére,
b) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Alföldi Regionális
Parancsnokságának illetékessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,
c) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Heves
megye, Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közigazgatási területére,
d) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Dunántúli Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Veszprém
megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére,
e) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi
Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed – a
h) pontban foglaltak kivételével – Budapest és Pest megye
közigazgatási, illetve a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló kormányrendelet (a továbbiakban: VPKr.) 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében a Magyar Köztársaság területére,
f) a Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúli Regionális Parancsnokságának illetékessége kiterjed Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye közigazgatási területére,
g) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális
Parancsnokságának illetékessége kiterjed Baranya megye,
Somogy megye és Tolna megye közigazgatási területére,
h) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri
Parancsnokságának illetékessége kiterjed a Ferihegyi
Nemzetközi Repülõtér zárt területére, valamint a légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére,
i) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési
Parancsnokságának illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére,
j) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési
Parancsnokságának illetékessége a jogszabályban meghatározott bûncselekmények esetén a Magyar Köztársaság
területére terjed ki,
k) Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi
Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed
Budapest és Pest megye közigazgatási területére,
l) Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Heves
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megye, Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közigazgatási területére,
m) Vám- és Pénzügyõrség Észak-Alföldi Regionális
Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,
n) Vám- és Pénzügyõrség Dél-Alföldi Regionális
Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Bács-Kiskun
megye, Békés megye és Csongrád megye közigazgatási területére,
o) Vám- és Pénzügyõrség Közép-Dunántúli Regionális
Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Veszprém
megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére,
p) Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed GyõrMoson-Sopron megye, Vas megye és Zala megye közigazgatási területére,
q) Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális
Nyomozó Hivatalának illetékessége kiterjed Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye közigazgatási területére,
r) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat
Parancsnokságának illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére,
s) a Vám- és Pénzügyõrség Számlavezetõ Parancsnokságának illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére,
t) a Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézetének
illetékessége kiterjed a Magyar Köztársaság területére,
u) a Vám- és Pénzügyõrség Jövedéki Kapcsolattartó és
Kockázatelemzési Központjának illetékessége kiterjed a
Magyar Köztársaság területére.”

5. §
A VPr. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A Vám- és Pénzügyõrség fõvámhivatalainak
illetékessége – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a következõk:
a) Fõvámhivatal Szeged illetékessége kiterjed Csongrád megye közigazgatási területére,
b) Fõvámhivatal Békéscsaba illetékessége kiterjed Békés megye közigazgatási területére,
c) Fõvámhivatal Kecskemét illetékessége kiterjed
Bács-Kiskun megye közigazgatási területére,
d) Fõvámhivatal Székesfehérvár illetékessége kiterjed
Fejér megye közigazgatási területére,
e) Fõvámhivatal Tatabánya illetékessége kiterjed Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére,
f) Fõvámhivatal Veszprém illetékessége kiterjed
Veszprém megye közigazgatási területére,
g) Fõvámhivatal Pécs illetékessége kiterjed Baranya
megye közigazgatási területére,
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h) Fõvámhivatal Szekszárd illetékessége kiterjed Tolna megye közigazgatási területére,
i) Fõvámhivatal Kaposvár illetékessége kiterjed
Somogy megye közigazgatási területére,
j) Fõvámhivatal Miskolc illetékessége kiterjed
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére,
k) Fõvámhivatal Eger illetékessége kiterjed Heves
megye közigazgatási területére,
l) Fõvámhivatal Salgótarján illetékessége kiterjed
Nógrád megye közigazgatási területére,
m) Fõvámhivatal Debrecen illetékessége kiterjed
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére, beleértve a
Debreceni Nemzetközi Repülõtér területét is,
n) Fõvámhivatal Nyíregyháza illetékessége kiterjed
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére
az 1. számú mellékletben meghatározott eltérésekkel,
o) Fõvámhivatal Szolnok illetékessége kiterjed
Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területére,
p) Fõvámhivatal Szombathely illetékessége kiterjed
Vas megye közigazgatási területére,
q) Fõvámhivatal Zalaegerszeg illetékessége kiterjed
Zala megye közigazgatási területére, beleértve a Sármelléki Nemzetközi Repülõtér területét is,
r) Fõvámhivatal Gyõr illetékessége kiterjed GyõrMoson-Sopron megye közigazgatási területére.
(2) Az Európai Unió külsõ vámhatárán mûködõ vámhivatalok, továbbá a mélységi ellenõrzés szervezetének illetékességét az 1. számú melléklet, a budapesti és a Pest megyei fõvámhivatalok, hivatalok, továbbá a Vámáruraktár
illetékességét a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Vám- és Pénzügyõrség regionális jövedéki központjainak illetékessége a következõ:
a) Regionális Jövedéki Központ Kecskemét illetékessége kiterjed Bács-Kiskun megye, Békés megye és
Csongrád megye közigazgatási területére,
b) Regionális Jövedéki Központ Pécs illetékessége kiterjed Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye
közigazgatási területére,
c) Regionális Jövedéki Központ Nyíregyháza illetékessége kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területére,
d) Regionális Jövedéki Központ Eger illetékessége kiterjed Heves megye, Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területére,
e) Regionális Jövedéki Központ Székesfehérvár illetékessége kiterjed Veszprém megye, Fejér megye és Komárom-Esztergom megye közigazgatási területére,
f) Regionális Jövedéki Központ Budapest illetékessége
kiterjed Budapest és Pest megye közigazgatási területére,
g) Regionális Jövedéki Központ Gyõr illetékessége kiterjed Gyõr-Moson-Sopron megye, Vas megye és Zala
megye közigazgatási területére.”
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A VPr. a „Különös illetékességek” címet követõen a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az áruk vámeljárás alá vonására – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az a vámhivatal illetékes, amelynek az illetékességi területén az árukat vámeljárás alá bejelentik.
(2) Vámügyekben az engedélyezési eljárás lefolytatására – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – az a fõvámhivatal illetékes, amelynek az illetékességi területén a kérelmezett tevékenységet gyakorolni kívánják.
(3) A vámszabad területen történõ ellenõrzéseket,
valamint az ilyen területen épületek, építmények építésének, illetve az épületek szerkezetét jelentõsen megváltoztató munkálatoknak az engedélyezését az a vámhivatal
végzi, amelynek az illetékességi területén a vámszabad terület található.
(4) A vámösszegek megállapítása, valamint azok beszedése, könyvelése annak a vámhivatalnak a feladata,
amelynek illetékességi területén a vámtartozás keletkezett
vagy a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK vámkódex) 215. cikke alapján keletkezettnek kell
tekinteni.”

7. §
(1) A VPr. 16. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az egyszerûsített vámeljárások engedélyezésére
– kivéve, ha azt a gazdasági vámeljárások engedélyezésére
benyújtott kérelemben kérik, illetve a hiányos árunyilatkozattal kért egyszerûsített eljárás kivételével – a kérelmezõ
könyvelési helye szerint illetékes fõvámhivatal, Budapest
és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Fõvámhivatal, a Dél-Pest térségi Fõvámhivatal, az Észak-Pest térségi Fõvámhivatal,
illetve az 1. számú Repülõtéri Vámhivatal jogosult.”
(2) A VPr. 16. §-a a következõ (13)–(17) bekezdéssel
egészül ki:
„(13) A Vtv. 8. §-a (4) bekezdése szerinti elõzetes véleményt az országos parancsnokság adja ki.
(14) A tranzitterület – Vtv. 14. §-a (7) bekezdésben említett – felügyeletét és a belépési engedélyek érvényesítését
a nemzetközi közforgalmú repülõtér helye szerint illetékes
fõvámhivatal, Budapesten a 2. számú Repülõtéri Vámhivatal látja el.
(15) A Vtv. 38. §-ának b) pontja szerinti írásbeli árunyilatkozat benyújtása alóli könnyítést a személyek lakóhelye
vagy székhelye szerint illetékes fõvámhivatal engedélyezi.
(16) A Vtv. 59. §-ának (1) bekezdése szerinti visszatérítésre vagy a tartozás elengedésére az EK vámkódex
236–239. cikke értelmében az a vámhivatal illetékes,
amelynek területén a visszatérítendõ vagy elengedésre ke-
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rülõ összeg könyv szerinti nyilvántartásba vétele történt.
Amennyiben a visszatérítésre vagy a tartozás elengedésére
a könyv szerinti utólagos nyilvántartásba vétellel összhangban kerül sor, a visszatérítésre vagy a tartozás elengedésére az a vámhivatal illetékes, amelyik a könyv szerinti
utólagos nyilvántartásba vételt végzi.
(17) A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényben foglalt feladatok végrehajtására elsõfokú adóhatósági
jogkörben
– Pest megye és Budapest közigazgatási területét kivéve a fõvámhivatal,
– Pest megye és Budapest közigazgatási területén a
Magánforgalmi Fõvámhivatal, a Buda-térségi Fõvámhivatal, a Dél-Pest térségi Fõvámhivatal és az Észak-Pest térségi Fõvámhivatal jár el.”

8. §
A VPr. a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A VPKr. 16. § (1) bekezdése szerinti ügyben az eljárásra az adóraktárnak, az adómentes felhasználó
üzemének, a felhasználói engedélyes telephelyének, a kereskedõ üzletének, raktárának fekvése, az egyéb személy
jogosulatlan tevékenységének helye szerinti vámhatóság
az illetékes.
(2) A VPKr. 16. § (2) bekezdése szerinti ügyben az eljárásra
a) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet
székhelye,
b) székhellyel nem rendelkezõ vállalkozó esetében a
telephely, több telephely esetén az elsõként bejelentett telephely,
c) telephellyel sem rendelkezõ személy esetén a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely
szerinti vámhatóság az illetékes.
(3) Ismeretlen személy jövedéki ügyében eljárásra az a
vámhatóság illetékes, amely az ügyben az elsõ intézkedést
tette.
(4) A jövedéki adóügyben eljáró vámhatóság az országos parancsnok utasítására (engedélyével) ellenõrzést az
illetékességi területén kívül is végezhet.”

9. §
A VPr. a „Kizárólagos illetékességek” címet követõen a
következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A Vtv. 14. §-ának (7) bekezdése szerinti, a
tranzitterület létesítésére vonatkozó engedélyt az országos
parancsnokság adja ki.
(2) A Vtv. 69. §-ának (3) bekezdésében említett egyezmény alapján történõ kölcsönös segítségnyújtás és együttmûködés koordinátora az országos parancsnokság.”
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10. §

III. Rész

A VPr. 18. §-ának b), d) és i) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A 17. számú Fõvámhivatal illetékes kizárólag:]
„b) a Vtv. 54. § (1) bekezdésében meghatározott halasztott vámfizetés engedélyezésére,”
„d) az EK végrehajtási rendelet 183. Cikk (4) bekezdése
szerinti gyûjtõ árunyilatkozat elektronikus úton történõ
benyújtásának engedélyezésére,”
„i) vámszabad terület és vámszabad raktár engedélyezésére, valamint a vámszabadterületen történõ építkezésre
vonatkozó elõzetes jóváhagyás megadására,”

14. §

11. §
A VPr. 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az adójegyekkel, zárjegyekkel kapcsolatos ügyekben – az adójegy és a zárjegy felhasználásának helyszíni
ellenõrzése, elszámolása kivételével – a Pesti Jövedéki,
Adójegy és Zárjegy Hivatal jár el elsõ fokon.”

12. §
A VPr. a következõ 33. §-sal egészül ki:
„33. § Románia és Bulgária Európai Unióhoz történõ
csatlakozása következtében a Vám- és Pénzügyõrség
2007. január 1-jével megszûnõ szervei és azok jogutódjai:
a) Vámhivatal Csengersima, jogutódja Fõvámhivatal
Nyíregyháza,
b) Vámhivatal Ártánd, jogutódja Fõvámhivatal Debrecen,
c) Vámhivatal Nyírábrány, jogutódja Fõvámhivatal
Debrecen,
d) Vámhivatal Gyula, jogutódja Fõvámhivatal Békéscsaba,
e) Vámhivatal Battonya, jogutódja Fõvámhivatal
Békéscsaba,
f) Vámhivatal Lökösháza, jogutódja Fõvámhivatal
Békéscsaba,
g) Vámhivatal Nagylak, jogutódja Fõvámhivatal
Szeged.”

13. §
(1) A VPr. 1. számú mellékletének I. része az e rendelet
1. számú melléklete szerint módosul.
(2) A VPr. 3. számú melléklete az e rendelet 2. számú
melléklete szerint módosul.

Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.)
PM rendelet 6. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A jövedéki adóügynek nem minõsülõ jövedéki
üggyel, továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási feladat, illetve a
Jöt. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése és a 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel
kapcsolatos adóztatási feladat ellátására külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszerv
(a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal)
az 5. § és az e § (1)–(6) bekezdésében foglalt elõírások betartását köteles rendszeresen ellenõrizni.”

IV. Rész
15. §
A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM
rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A 3. § (1) bekezdésében meghatározott megrendelõlap formanyomtatványa a jövedéki adóügynek nem minõsülõ jövedéki üggyel, továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási
feladat, illetve a Jöt. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése és a
65. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos adóztatási feladat ellátására külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszervnél (a továbbiakban: hatósági felügyeletet
ellátó vámhivatal) és a Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága (a továbbiakban: országos parancsnokság) által kijelölt nyomtatványforgalmazóknál szerezhetõ
be, továbbá letölthetõ és kinyomtatható a vámhatóság internetes honlapjáról.”

V. Rész
16. §
A hordós és kannás borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól
szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A jövedéki adóügynek nem minõsülõ jövedéki
üggyel, továbbá a jövedéki adóügyek közül a hatósági felügyelet keretében végzendõ adóztatási feladat, illetve a
Jöt. 15. §-ának (1) és (2) bekezdése és a 65. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel
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kapcsolatos adóztatási feladat ellátására külön jogszabályban hatáskörrel és illetékességgel felruházott vámszerv
(a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vámhivatal) a
hivatalos zár engedély szerinti elõállítását, valamint a
3. §-ban elõírt kötelezettségek teljesítését a hivatalos zár
elõállítójánál ellenõrzi. A hivatalos zár elõállítója köteles
együttmûködni az ellenõrzést végzõkkel.”

VI. Rész
Záró rendelkezések
17. §
(1) E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a VPr.
1. §-a, 2. §-a és az elõtte lévõ cím, a 3. §-a elõtti cím, a
4. §-a elõtti cím, a 4/A–11. §-ai, a 12. §-a és az elõtte lévõ
cím, a 13. §-a elõtti cím hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a VPr. 3. számú mellékletének 1. pontjának f) alpontja, a 2. pontja elsõ
francia bekezdésének g) alpontja, és a 3. pontja elsõ francia
bekezdésének f) alpontja, a 7. pontja hatályát veszti.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet
a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelethez
A VPr. 1. számú mellékletének I. része helyébe a következõ szövegrész lép:
„Vámhivatal Hercegszántó
illetékessége a hercegszántói és a bácsalmási határátkelõhely területére terjed ki.
Vámhivatal Röszke
illetékessége a röszkei és a tiszaszigeti határátkelõhely,
valamint a Szegedi Nemzetközi Kikötõ területére terjed ki.
Vámhivatal Tompa
illetékessége a tompai és a kelebiai vasúti határátkelõhely területére terjed ki.
Vámhivatal Beregsurány
illetékessége a beregsurányi, a barabási és a lónyai határátkelõhely területére terjed ki.
Vámhivatal Tiszabecs
illetékessége a tiszabecsi határátkelõhely területére terjed ki.
Vámhivatal Záhony
illetékessége a záhonyi közúti, a vasúti személyforgalmi határátkelõhely, valamint az eperjeskei vasúti határátkelõhely területére és vámigazgatási ügyekben a következõ településekre: Eperjeske, Fényeslitke, Gyõröcske, Komoró, Mádok, Tiszabezdéd, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Záhony és Zsurk terjed ki.

13649

Vámhivatal Mohács
illetékessége a mohácsi vízi határátkelõhely területére
terjed ki.
Vámhivatal Barcs
illetékessége a barcsi határátkelõhely területére terjed ki.
Vámhivatal Drávaszabolcs
illetékessége a drávaszabolcsi határátkelõhely,
valamint a Drávaszabolcsi Nemzetközi Hajókikötõ területére terjed ki.
Vámhivatal Gyékényes
illetékessége a gyékényesi vasúti határátkelõhely és a
berzencei határátkelõhely területére terjed ki.
Vámhivatal Udvar
illetékessége az udvari és a beremendi határátkelõhely és a
magyarbólyi vasúti határátkelõhely területére terjed ki.
Vámhivatal Letenye
illetékessége a letenyei határátkelõhely és a murakeresztúri vasúti határátkelõhely területére terjed ki.”

2. számú melléklet
a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelethez
1. A VPr. 3. melléklete 2. pontjának második francia
bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép, ezzel egyidejûleg a következõ d) ponttal egészül ki:
[– ellenõrzésére, a külön jogszabályban meghatározott
feladatok alapján illetékes:]
„c) szlovén–magyar határszakaszon: Fõvámhivatal
Zalaegerszeg a rédicsi határátkelõhely tekintetében,
d) román–magyar határszakaszon: Fõvámhivatal
Szeged a nagylaki határátkelõhely, Fõvámhivatal Békéscsaba a gyulai határátkelõhely, Fõvámhivatal Debrecen az
ártándi határátkelõhely tekintetében illetékes.”
2. A VPr. 3. melléklete 3. pontjának második francia
bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép, ezzel egyidejûleg a következõ d) ponttal egészül ki:
[– a külön jogszabályban meghatározott ellenõrzési
feladatok tekintetében:]
„c) szlovén–magyar határszakaszon: Fõvámhivatal Zalaegerszeg a rédicsi határátkelõhely tekintetében,
d) román–magyar határszakaszon: Fõvámhivatal Szeged a nagylaki határátkelõhely, Fõvámhivatal Békéscsaba
a gyulai határátkelõhely, Fõvámhivatal Debrecen az ártándi határátkelõhely tekintetében illetékes.”
3. A VPr. 3. melléklete 9. pontjának c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a következõ
d) ponttal egészül ki:
[9. A nemzeti jogszabály által meghatározott és az
1–8. pontban nem említett korlátozó rendelkezések, illetve
külön jogszabályban meghatározott ellenõrzési feladatok
tekintetében]
„c) szlovén–magyar határszakaszon: Fõvámhivatal Zalaegerszeg a rédicsi határátkelõhely tekintetében,

13650

MAGYAR KÖZLÖNY

d) román–magyar határszakaszon: Fõvámhivatal Szeged a nagylaki határátkelõhely, Fõvámhivatal Békéscsaba
a gyulai határátkelõhely, Fõvámhivatal Debrecen az ártándi határátkelõhely tekintetében illetékes.”
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dr. Balás Istvánnak, a Heves Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõjének,
dr. Bércesi Ferencnek, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjének,
dr. Csíkos Zoltánnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetõjének,

III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1133/2006. (XII. 26.) Korm.
határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek
jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat
módosításáról

dr. Doba Istvánnak, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjének,
dr. Dombóvári Ottónak, a Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõjének,
dr. Dubeczné dr. Károlyi Évának, a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetõjének,
dr. Éllõ Máriának, a Veszprém Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõjének,
dr. Forgács Imrének, a Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatal vezetõjének,
dr. Gelencsér Józsefnek, a Fejér Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõjének,
dr. Hoffmanné dr. Németh Ildikónak, a Somogy Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetõjének,

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek
jegyzékérõl szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozatot (a továbbiakban: Határozat) a következõk szerint
módosítja:

dr. Kerekes Editnek, a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjének,

1. A Határozat mellékletének II. pontja az „Egészségbiztosítási Felügyelet” szövegrésszel egészül ki.

dr. Orosz Gábornak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetõjének,

2. Ez a határozat 2007. január 1. napján lép hatályba.

dr. Pataki Istvánnak, a Békés Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõjének,

Gyurcsány Ferenc s. k.,

dr. Rácz Jánosnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetõjének,

miniszterelnök

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
86/2006. (XII. 26.) ME
határozata
közigazgatási hivatal vezetõi megbízások
visszavonásáról

dr. Metzinger Évának, a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjének,
dr. Németh Évának, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Közigazgatási Hivatal vezetõjének,

dr. Szandai Lászlónak, a Nógrád Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõjének,
Tóthné dr. Menczel Zsuzsannának, a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõjének,
dr. Tömböly Tamásnak, a Vas Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetõjének
e megbízását
– 2006. december 31-ei hatállyal –
visszavonom.

A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló
– többször módosított – 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter és az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter együttes javaslatára

A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Pályázati kiírás
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
2007. évi költségvetési támogatására
A Magyar Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottsága pályázatot ír ki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozó,
2004. december 31-ig nyilvántartásba vett kulturális tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó – nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek (egyesületek) számára. Nem pályázhatnak kisebbségi önkormányzatok, alapítványok és a párttörvény hatálya alá tartozó szervezetek.
A bizottság a jelen pályázat kiírásával a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló törvényben a szervezetek 2007. évi mûködési támogatására elkülönített
110 millió forint odaítélését készíti elõ.
Mûködési támogatásnak tekintendõ: személyi juttatások; dologi kiadások: üzemeltetési kiadás (fûtési költségek, víz, áramszolgáltatás stb.), bérleti díj, telefonköltség,
postaköltség, útiköltség.
A támogatási kérelmeket kizárólag pályázati adatlapon
lehet benyújtani.
A pályázatot (adatlap + mellékletek) egy példányban
– postai úton, kizárólag tértivevényes ajánlott levélben –
(1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.) vagy személyesen
(Országgyûlés Hivatala, Postabontó 1055 Budapest
V. ker., Balassi Bálint u. 1–3.) lehet benyújtani 2007. február 15-ig az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civilés vallásügyi bizottságához „Szervezettámogatási pályázat” cím megjelölésével.
Postán történõ benyújtás esetén a postabélyegzõ, illetve
a tértivevényen feltüntetett felvétel kelte legkésõbbi idõpontja 2007. február 15., 24.00 óra lehet, személyesen
pedig a pályázatok 2007. február 15., 16.00 óráig fogadhatók el.
További információk a bizottság titkárságán (tel.:
441-5032, 441-5035, fax: 441-5986) kaphatók. A pályázati kiírás és az adatlapok átvehetõk az Országgyûlés Képviselõi Irodaháza Tudakozójában (Bp. V., Széchenyi rkp.
19.) is, illetve a pályázati adatlap kimásolható a Magyar
Közlönybõl. Letölthetõ továbbá a www.parlament.hu címen, illetve az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága honlapján!
A pályázathoz csatolni kell a szervezet alapdokumentumai közül a bírósági nyilvántartásba vétel és a bankszámlaszerzõdés fénymásolatát (melynek tartalmaznia kell a
16 vagy 24 számjegyû bankszámlaszámot), a 2006. évi tevékenység rövid leírását, igazolásokat a köztartozások
(APEH, TB) (munkaadókat terhelõ egyéb járuléktartozások, munkavállalóktól levont TB-járulék) teljesítésérõl
a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a
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„Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért”, a
„Magyarországi Cigányokért” közalapítványoktól és a különbözõ minisztériumoktól elnyert támogatásokkal a pályázat benyújtásáig elszámolt. A fent jelzett igazolásokat
és nyilatkozatokat a bizottság 2006. december 31-ei keltezésnél nem régebbi állapot szerint kéri.
Az elõzõ évi elszámolás, az igazolások és nyilatkozatok
hiánya, valamint a szervezet fennálló köztartozása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A bizottság felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy:
– fenntartja magának a jogot a pályázatban leírtak helyszínen történõ ellenõrzésére, mind az elbírálás elõtt, mind
azt követõen;
– hiánypótlásra, adatmódosításra a határidõ lejárta után
nincs lehetõség; a hiányosan vagy a megadott határidõn túl
beadott kérelmeket nem veszi figyelembe;
– a pályázati anyag teljes körû beadása nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését;
– a jelen pályázati kiírás elõtt benyújtott anyagokat
nem tudja figyelembe venni, ezért minden pályázó szervezettõl teljes dokumentációt kér;
– a beküldött pályázat visszaküldését nem tudja vállalni;
– az elnyert támogatás folyósításának feltétele, hogy a
bírósági bejegyzésrõl és a bankszámlaszerzõdésrõl (bankszámlaszámról) nyújtott információk a valóságnak megfeleljenek, amiért a szervezet elnöke viseli a felelõsséget.
Amennyiben bizonyosságot szerez a bizottság arról,
hogy a pályázatban megadott valamely információ nem felel meg a valóságnak, illetve az elnök a 2. számú mellékletben hamis nyilatkozatot tesz, az a szervezetnek a támogatásából való kizárását vonja maga után, azaz az esetlegesen megítélt támogatás nem folyósítható, illetve a már kifizetett támogatás visszafizetendõ a Magyar Államkincstár
pártok
és
társadalmi
szervezetek
támogatása
10032000-01457168 számlaszámára.
A 2007. évi költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár utalja át a támogatásban részesített szervezet részére egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot. A 3 millió
forintot meghaladó költségvetési támogatást a szervezetek
a korábbi folyósítási rend szerint továbbra is két részletben
kapják meg.
Balog Zoltán s. k.,
a bizottság elnöke

A bizottság egyhangú határozatával (19i) elfogadta a
2006. december 14-ei ülésén és 2006. december 21-én
(a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló
törvényjavaslat elfogadását követõen) közzé teszi a Magyar Közlönyben és a kisebbségi lapokban.
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1. számú melléklet
Kitöltendõ!

Nemzetiség:
...................................

ADATLAP
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatásához
I.
A SZERVEZET ADATAI
(2006. december 31-i állapot szerint)
1. A szervezet neve (hiteles bírósági végzés szerint):
.......................................................................................................................................................................................
Székhelye:
.......................................................................................................................................................................................
Telefon/faxszáma:
.......................................................................................................................................................................................
Számlaszáma (16 vagy 24 karakteres) és megnevezése
Szla.sz.:
.......................................................................................................................................................................................
Számlavezetõ pénzintézet neve:
.......................................................................................................................................................................................
Címe:
.......................................................................................................................................................................................
A szervezet adószáma:
.......................................................................................................................................................................................
2. A szervezet képviseletére jogosult személy(ek) neve:
.......................................................................................................................................................................................
Tisztsége:
.......................................................................................................................................................................................
Címe:
.......................................................................................................................................................................................
Telefon/faxszáma:
.......................................................................................................................................................................................
3. Érvényes bírósági végzés
száma (Pl. 7Pk.68.255/3.): ...........................................................................................................................................
kelte: ............................................................................................................................................................................
4. Nyilvántartott tagok száma 2006. december 31-én: ......... fõ
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II.
A SZERVEZET PÉNZÜGYI HELYZETE
(2006. december 31-i állapot szerint)
5. Összes mûködési kiadás:
– személyi juttatás:

.................................................................................................................................. E Ft

......................................................................................................................................... E Ft

– munkaadókat terhelõ járulékok:

.................................................................................................................. E Ft

– dologi kiadás (üzemeltetési: fûtési költségek, víz-, áramszolgáltatási),
bérleti díj, telefon-, postaköltség, útiköltség stb.: ......................................................................................... E Ft
6. Összes bevétel:

................................................................................................................................................. E Ft

Ebbõl:
A 2006. évben kapott támogatások:
– Országgyûléstõl:

.......................................................................................................................................... E Ft

– Más költségvetési forrásból (MEH, minisztériumok, települési önkormányzatok stb.):
......................................................................................................................................................................... E Ft
......................................................................................................................................................................... E Ft
......................................................................................................................................................................... E Ft
......................................................................................................................................................................... E Ft
– Közalapítványtól, alapítványtól, egyéb támogatótól:
......................................................................................................................................................................... E Ft
......................................................................................................................................................................... E Ft
......................................................................................................................................................................... E Ft
......................................................................................................................................................................... E Ft
– Országos kisebbségi önkormányzattól:
......................................................................................................................................................................... E Ft
– a szervezet vállalkozásból eredõ bevételei:
– tagdíjbevétel:

.................................................................................................. E Ft

............................................................................................................................................... E Ft

– elõzõ évi pénzmaradvány:

........................................................................................................................... E Ft

III.
AZ ORSZÁGGYÛLÉSTÕL 2006-BAN KAPOTT MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA
7. Összesen: ............................................................................................................................................................ E Ft
Ebbõl:
– személyi juttatások:

...................................................................................................................................... E Ft

– munkaadókat terhelõ járulékok:
– dologi kiadások:

................................................................................................................... E Ft

........................................................................................................................................... E Ft

– programokra fordított kiadások:

................................................................................................................... E Ft
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IV.
A SZERVEZET TÁMOGATÁSI IGÉNYE 2007. ÉVRE
8. Az Országgyûléstõl igényelt támogatás 2007. évre:
............................................................................................................................................................................. E Ft
9. A szervezet 2007. évi költségvetési terve:
.............................................................................................................................................................................
Tervezett mûködési kiadások összesen: ...........................................................................................................
rendszeres személyi juttatások:
.............................................................................................................................................................................
nem rendszeres személyi juttatások:
.............................................................................................................................................................................
dologi kiadások:
– üzemeltetési kiadások (fûtési költségek,
víz-, áramszolgáltatás stb.):
..................................................
– bérleti díj:
..................................................
– telefonköltség:
..................................................
– postaköltség:
..................................................
– útiköltség stb.:
..................................................
Tervezett bevétel összesen:
Ebbõl:
– 2007-ben várható összes támogatás:
– a szervezet vállalkozásból eredõ bevételei:
– a tárgyévre már meglévõ saját forrás (tagdíj, maradvány stb.):

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

.................................................. E Ft
.................................................. E Ft
.................................................. E Ft
.................................................. E Ft

10. A szervezet 2007. évi tevékenységi és költségvetési tervérõl, állami költségvetési támogatási igényérõl
a ............................................................ (testület, közgyûlés) ............................................................-n megtartott összejövetelén döntött. Tudomásul veszem, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 57. §-a alapján a támogatási összeg felhasználását az Állami Számvevõszék ellenõrizheti.
11. 2007. évre tervezett kiemelkedõen fontos egyedi programok
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................., 2007. .............................
...........................................................
a szervezet elnökének
(a pályázatért felelõs személynek)
aláírása
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Csatolt mellékletek (kérjük a benyújtott melléklet megjelölését):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Érvényes bírósági végzés
Bankszámlaszerzõdés (bankszámlaszám!)
A 2006. évi rendszeres tevékenység (max.: 2 oldal)
Igazolások a köztartozások (APEH, TB) teljesítésérõl
Nyilatkozat a Közalapítványoktól, valamint különbözõ minisztériumoktól elnyert támogatások elszámolásáról
(Lásd 2. számú melléklet)
A 2006. évben az Országgyûlés támogatásában részesült szervezetek pénzügyi elszámolása
A pályázat benyújtásával egyidejûleg!
Az Adatlapon és külön, a szervezet elnöke, vagy a pályázat benyújtásáért felelõs személy aláírásával hitelesített, illetve a testület és a közgyûlés által elfogadott, összesített pénzügyi beszámoló, amely tételesen kitér – számlamásolatokkal együtt – az Országgyûlés által nyújtott pénzügyi támogatás 2006. évi
felhasználására.

2. számú melléklet
Valamennyi kisebbségi szervezet által kitöltendõ!
NYILATKOZAT
Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt ..........................................
................................................................................................................ nevû kisebbségi szervezet a Magyarországi
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól, a Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól és a különbözõ
minisztériumoktól kapott támogatásokkal a pályázat benyújtásáig maradéktalanul elszámolt.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatom nem felel meg a valóságnak, a szervezet pályázatát nem lehet
figyelembe venni, illetve az esetlegesen megítélt támogatás nem folyósítható számára.
..................................., 2007. ........................................
.........................................................
a szervezet elnökének
(a pályázatért felelõs személynek)
aláírása
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
Magyar Közlöny
Hivatalos Értesítõ
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Jogtanácsadó

(Az árak az áfát tartalmazzák.)
99 792 Ft/év Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
15 372 Ft/év Közlekedési Értesítõ
22 932 Ft/év Kulturális Közlöny
5 544 Ft/év Külgazdasági Értesítõ
18 900 Ft/év Munkaügyi Közlöny
4 788 Ft/év Oktatási Közlöny
25 452 Ft/év Pénzügyi Közlöny
22 176 Ft/év Sportértesítõ
27 720 Ft/év Statisztikai Közlöny
3 528 Ft/év Szociális Közlöny
18 396 Ft/év Turisztikai Értesítõ
23 436 Ft/év Ügyészségi Közlöny
6 552 Ft/év Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele
18 648 Ft/év Pénzügyi Szemle
15 876 Ft/év L'udové noviny
6 804 Ft/év Neue Zeitung

15 120 Ft/év
24 696 Ft/év
18 900 Ft/év
20 160 Ft/év
15 372 Ft/év
21 924 Ft/év
30 492 Ft/év
5 040 Ft/év
13 104 Ft/év
15 624 Ft/év
11 844 Ft/év
6 552 Ft/év
5 040 Ft/év
19 908 Ft/év
3 780 Ft/év
4 788 Ft/év

Cégközlöny CD
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl
szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.
Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.
Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja
(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat
72 000 Ft
25 munkahelyes hálózati változat
5 munkahelyes hálózati változat
130 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
160 000 Ft 100 munkahelyes hálózati változat

260 000 Ft
340 000 Ft
590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.
Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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