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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bt.) 50/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c), d) és
h) pont já ban, az 50/A.  § (3) be kez dé sé ben, a he gesz tõk
 minõsítésérõl  szóló mi nisz te ri ren de let ki adá sá ra tör té nõ
fel ha tal ma zás ról  szóló 18/1996. (I. 31.) Korm. ren de let
1.  §-ában, a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, valamint
az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Lt.)
87.  §-ának (1) be kez dé sé ben, az atom ener gi á ról  szóló
1996. évi CXVI. tör vény (a továb biak ban: At.) 68.  §-ának
(6) és (9) be kez dé sé ben, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés
irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló
1999. évi LXXIV. tör vény 53.  §-ának a) és c) pont já ban, a
föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 56.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban, az 56.  § (2) be kez dé sé nek
e), h) és i) pont já ban, a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz -
úti Szál lí tá sá ról  szóló Euró pai Meg álla po dás ki hir de té sé -
rõl  szóló 1979. évi 19. tör vényerejû ren de let 4.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, a Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si
Egyez mény (COTIF) ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 2. tör -
vényerejû ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  § (2) be kez dé sé -
ben, az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
182.  §-ának (7) be kez dé sé ben, a köz úti köz le ke dés rõl
 szóló 1988. évi I. tör vény (a továb biak ban: Kkt.) 48.  §-a
(3) be kez dé se b) pont já nak 3. al pont já ban, a vas úti köz le -
ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör vény 88.  §-a
(2) be kez dé sé nek 10. és 12. pont já ban, a hon vé de lem rõl és 
a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
207.  §-ának (3) be kez dé sé ben, az igaz ság ügyi szak ér tõi
 tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. tör vény 31.  §-ának
(8) be kez dé sé ben, valamint a Ma gyar Ke res ke del mi En ge -
dé lye zé si Hi va tal ról  szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. ren -
de let 15.  §-ának c) és d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bá nya tér ké pek mé ret ará nyá ról és tar tal má ról  szóló
Bá nya biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló 69/1995.
(XII. 26.) IKM ren de let mel lék le te 9.  §-ának (2) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A leg utol só ál la pot nak meg fe le lõ bányatérkép-
 sorozat egy pél dá nyát csa tol ni kell a vissza ha gyott ás vány -
va gyon ról ké szí tett ki mu ta tás hoz.”

2.  §

(1) A hi tes bá nya mé rõ rõl  szóló 70/1995. (XII. 26.) IKM
ren de let (a továbbiak ban: Hbmr.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Hi tes bá nya mé rõ az a bün tet len elõ éle tû sze mély le -
het,]

„b) akit a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
(a továb biak ban: MBFH) a „Hi tes bá nya mé rõk nyil ván tar -
tás”-ába (a továb biak ban: nyil ván tar tás) fel vett.”

(2) A Hbmr. 3.  §-a (1) be kez dé sé ben az „MBH-hoz”
szö veg rész he lyé be az „MBFH-hoz” szö veg rész, a
4.  §-ának (2) be kez dé sé ben, az 5.  §-ának (1) és (3) be kez -
dé sé ben, valamint a 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „MBH” 
szö veg rész he lyé be „MBFH” szö veg, 5.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben az „MBH el nö ké hez” szö veg rész he lyé be az
„MBFH el nö ké hez” szö veg lép.

(3) A Hbmr. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

3.  §

A he gesz tõk mi nõ sí té sé rõl  szóló 6/1996. (II. 21.) IKM
ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a „Ma gyar Bá nyá sza ti Hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld -
ta ni Hi va tal” szö veg rész lép.

4.  §

A la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, valamint az el ide ge -
ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vé ny vég re haj tá sá ról  szóló 14/1996. (III. 5.)
IKM ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a „Ma gyar Bá nyá -
sza ti  Hivatal” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal” szö veg rész, az „MGSZ Ma gyar Ál la -
mi Föld ta ni In té ze te” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ál la -
mi Föld ta ni In té zet” szö veg rész, az „MGSZ Ma gyar Ál la -
mi Eöt vös Lo ránd Geo fi zi kai In té ze te” szö veg rész he lyé -
be a „Ma gyar Ál la mi Eöt vös Lo ránd Geo fi zi kai In té zet”
szö veg rész lép.
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5.  §

(1) Föld ta ni és bá nyá sza ti kö ve tel mé nyek a nuk le á ris
 létesítmények és a ra dio ak tív hul la dék el he lye zé sé re szol -
gá ló lé te sít mé nyek te le pí té sé hez és ter ve zé sé hez címû
62/1997. (XI. 26.) IKIM ren de let (a továb biak ban: Fbkr.)
5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § Az egyes ku ta tá si fá zi so kat meg ala po zó föld ta ni
ku ta tá si ter ve ket és a ku ta tá si fá zi so kat le zá ró föld ta ni ku -
ta tá si zá ró je len té se ket a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal (a továb biak ban: MBFH) hagy ja jóvá.”

(2) Az Fbkr. 14.  §-át meg elõ zõ al cím és a 14.  §-ának he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bányászati és földtani szakhatóság eljárása

14.  § (1) Az At. 19.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban
és a 21.  §-ának c) pont já ban em lí tett föld ta ni szem pon tok
ér vé nye sí té se az At. 17.  §-a (2) be kez dé sé nek a), c) és
d) pont jai, valamint a 20.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d) pont -
ja i ban fog lalt en ge dé lye zé si el já rás ban az MBFH fel ada ta.

(2) Az MBFH el nö ke az (1) be kez dés sze rinti el já rá sok -
ban az elsõ fo kon az ille té kes bá nya ka pi tány ság, másod -
fokon az MBFH út ján ér vé nye sí ti a bá nyá sza ti technoló -
giai, bá nya mû sza ki, bá nya biz ton sá gi és a föld ta ni szem -
pon to kat.

(3) A föld ta ni ku ta tá si ter ve ket és föld ta ni ku ta tá si zá ró -
je len té se ket az MBFH en ge dé lye zi, illetve hagy ja jóvá.

(4) Az en ge dé lye zé si el já rás meg in dí tá sa elõtt a ké rel -
me zõ kér he ti az MBFH elõ ze tes szak vé le mé nyét. Az így
ki adott elõ ze tes szak vé le mény díj fi ze tés-kö te les.

(5) Az MBFH az en ge dé lye zé si el já rás so rán a (4) be -
kez dés sze rint ki adott elõ ze tes szak vé le mé nyé tõl el té rõ
ha tá ro za tot ad hat ki, amennyi ben

a) az ügy ér de mi ré szét érin tõ újabb ada tok ju tot tak
 tudomására, vagy

b) a ké rel me zõ nem tett ele get az elõ ze tes szak vé le -
mény ben fog lalt ki egé szí té si, to vább ku ta tá si ja vas lat nak.”

6.  §

A táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len õr zé -
sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let 1. szá mú mel -
lék le té nek H) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„H) Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
I: Az ille té kes bá nya ka pi tány ság
II: A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
K: A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 44.  § 

(1) be kez dé sé ben fel so rolt te vé keny sé ge ket és lé te sít mé -
nye ket érin tõ ter ve zett elekt ro ni kus hír köz lé si célt szol -
gáló épít mény épí té se vagy bõ ví té se ese tén a biz ton ság kö -
ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sa cél já ból, valamint az
ás vá nyi nyers anya go kat érin tõ kér dé sek ben. Az elekt ro ni -
kus hír köz lé si célt szol gá ló épít mény föld ta ni meg ala po -
zott sá ga te kin te té ben a ha tó sá gi en ge dé lye zés so rán, ki vé -
ve, ha a te le pü lés ren de zé si ter vek vagy a he lyi épí té si sza -

bály zat meg ál la pí tá sa kor a föld ta ni kö ve tel mé nyek már
tisztá zottak.”

7.  §

Az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és meg -
szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000. (XI. 16.)
Kö ViM ren de let 1. szá mú mel lék le te V. pont já nak 2. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[V. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉ -
RIUM]

„2. Kõ olaj-, kõ olaj ter -
mék- és föld gáz szál lí -
tó ve ze ték, gáz el osz tó
ve ze ték, pro pán-bu tán 
töl tõ te lep, bá nya mû -
ve lés, ás vány va -
gyon-gaz dál ko dás
és -vé de lem és
ás vány va gyon-nyil -
ván tar tás, bá nyá sza ti
mód sze rek kel vég zett
föld alat ti te vé keny sé -
gek, to váb bá a bá nya -
vas út, ezen be lül a
bá nyá sza ti cé lo kat
szol gá ló sik ló, füg gõ -
pá lya és tá vol sá gi sza -
lag pá lya ese tén,
va la mint föld ta ni
szak ha tó sá gi kér dé -
sek ben

az ille té kes 
bá nya ka pi tány -
ság

a Ma gyar 
Bá nyá sza ti és
Föld ta ni Hi va -
tal”

8.  §

A vas úti jár mû ve ze tõk kép zé sé rõl, ha tó sá gi vizs gáz ta -
tá sá ról és szak ké pe sí té sé rõl  szóló 32/2003. (V. 20.) GKM
ren de let 2.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Ma gyar Bá nyá sza ti 
Hi va tal lal” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Bá nyá sza ti és
Föld ta ni Hi va tal lal” szö veg rész, 5.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben a „Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal” szö veg rész lép.

9.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si ága zat ka taszt ró fa vé del -
mi fel ada ta i ról  szóló 33/2003. (V. 20.) GKM ren de let
(a továb biak ban: Gkkr.) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vé de ke zé si mun ka bi zott ság ban – a ki je lölt minisz -
tériumi szak fõ osz tá lyo kon kí vül – ál lan dó tag ként a kö vet -
ke zõ ága za ti szer vek vesz nek részt:]
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„b) az Ipar i Vé de ke zé si Mun ka bi zott ság ban a Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal, a Ma gyar Bá nyá -
sza ti és Föld ta ni Hi va tal és a Ma gyar Ener gia Hi va tal.”

(2) A Gkkr. 7.  §-ának e) és g) pont já ban a „Ma gyar
 Bányászati Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Bá -
nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal” szö veg rész lép.

10.  §

A csepp fo lyós pro pán-, bu tán gá zok és ezek ele gyei tar -
tály ban vagy pa lack ban tör té nõ for gal ma zá sá nak sza bá -
lya i ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM ren de let 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bá nya ka pi tány ság a gáz for gal ma zá si te vé keny -
ség en ge dé lye zé sét tar tal ma zó ha tá ro za tát jog erõ re emel -
ke dés után nyil ván tar tás ba vé tel vé gett fel ter jesz ti a
 Magyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal hoz (a továb biak -
ban: Hi va tal). A Hi va tal a gáz for gal ma zót nyil ván tar tás ba
ve szi, és a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium
(a továb biak ban: GKM) hi va ta los lap já ban köz le mény -
ként köz zé te szi a nyil ván tar tás ba vett gáz for gal ma zó cég
ne vét, szék he lyét és a te vé keny ség meg kez dé sé nek en ge -
dé lye zett idõ pont ját.”

11.  §

(1) A föld gáz el lá tás ban mû sza ki biz ton sá gi szem pont -
ból je len tõs mun ka kö rök be töl té sé hez szük sé ges szak mai
ké pe sí tés rõl és gya kor lat ról  szóló 12/2004. (II. 13.) GKM
ren de let (a továb biak ban: Fmbr.) 3.  §-ának (6) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ab ban az eset ben, ha a vég zett sé get iga zo ló ok le -
vél bõl nem ál la pít ha tó meg egy ér tel mû en a szak irány és a
szak mai ké pe sí tés, vagy vi tat ha tó a gya kor la ti idõ, a vi tás
kér dés ben a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra Gáz- és Olaj ipa ri
Ta go zat, valamint az ille té kes szak ha tó sá gok: a Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal, illetve a Ma gyar
 Bányászati és Föld ta ni Hi va tal egy-egy de le gált tag já ból
álló, ese ten ként lét re ho zott bi zott ság jo go sult dön te ni.
A bi zott ság mû kö dé sé nek rend jét sa ját maga ha tá roz za
meg.”

(2) Az Fmbr. 6.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Ma gyar
 Bányászati Hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal hoz” szö veg rész lép.

12.  §

A nyo más tar tó és töl tõ lé te sít mé nyek mû sza ki-biz ton sá -
gi ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM
ren de let 18.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban a „Ma gyar

Bá nyá sza ti Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
 Bányászati és Föld ta ni Hi va tal” szö veg rész lép.

13.  §

(1) Az Ener gia gaz dál ko dá si cél elõ irány zat ba tör té nõ
be fi ze té sek kel kap cso lat ban el is mert költ sé gek rõl és be -
fizetésekrõl  szóló 133/2004. (XII. 14.) GKM ren de let
(a továb biak ban: Bjbr.) 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bá nya vál lal ko zó az e ren de let ben fog lal tak
figye lembe véte lével a Bt. 20.  § (3) be kez dé sé nek ba) pont -
já ban meg ha tá ro zott össze get a Bt. vég re haj tá sá ról  szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let 4.  §-a (3) bekezdé -
sének a) pont já ban fog lal tak sze rint ha von ta utal ja át a
 Magyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal nak (MBFH) a
 Magyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01031513-
00000000 szá mú „Bá nya já ra dék be fi ze tés” el ne ve zé sû
szám lá já ra.”

(2) A Bjbr. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „MBH” szö -
veg rész he lyé be az „MBFH” szö veg rész lép.

14.  §

A Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Euró pai Meg álla po dás „A” és „B” Mel lék le té nek
 kihirdetésérõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2005.
(VI. 28.) GKM ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az „A” Mel lék let ben a rob ba nó anya gok ra és tár -
gyak ra vo nat ko zó kü lön le ges elõ írásokban sze rep lõ ille té -
kes ha tó ság a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal.”

15.  §

A Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re vo -
nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek ki hir -
de té sé rõl  szóló 4/1987. (V. 13.) KM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 47/2005. (VI. 29.) GKM ren de let 2.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A RID a rob ba nó anya gok ra és tár gyak ra vo nat ko zó 
kü lön le ges elõ írásaiban sze rep lõ ille té kes ha tó ság a
 Magyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal.”

16.  §

(1) A bá nya fel ügye let ré szé re fi ze ten dõ igaz ga tá si szol -
gál ta tá si dí jak ról, valamint a fel ügye le ti díj fi ze té sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM ren de -
let (a továb biak ban: Iszdr.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(2) Az éves fel ügye le ti dí jat száz fo rint ra ke re kít ve a
Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (a továb biak ban:
MBFH) Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-
01417179-00000000 szá mú szám lá já ra kell be fi zet ni.
A fel ügye le ti dí jat vissza igé nyel ni nem le het.”

(2) Az Iszdr. 1.  §-ának (4), (5) és (6) be kez dé sé ben,
2.  §-ában, 5.  §-ának (1), (2) és (4) be kez dé sé ben az
„MBH” szö veg rész he lyé be az „MBFH” szö veg rész lép.

17.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si fõ ügye le ti rend szer lét -
re ho zá sá ról, mû kö dé sé rõl, valamint egyes be je len té si kö -
te le zett sé gek rõl  szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM ren de let
(a továb biak ban: Gkfr.) 1.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fõ ügye le ti rend szer ke re té ben]
„c) az Ener ge ti kai Fõ ügye let fel ada ta it a bá nya fel ügye -

let mû sza ki-biz ton sá gi, mun ka vé del mi ha tás kö ré be tar -
tozó ügyek ben a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal,
a vil la mos ener ge ti kai ügyek ben a MAVIR Ma gyar Vil la -
mos ener gia-ipa ri Rend szer irá nyí tó Rész vény tár sa ság”
[lát ja el.]

(2) A Gkfr. 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar
 Bányászati Hi va tal lal” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
 Bányászati és Föld ta ni Hi va tal lal” szö veg rész lép.

18.  §

(1) A szén hid ro gén szál lí tó ve ze té kek biz ton sá gi kö ve -
tel mé nye i rõl és a Szén hid ro gén Szál lí tó ve ze té kek Biz ton -
sá gi Sza bály za ta köz zé té te lé rõl  szóló 79/2005. (X. 11.)
GKM ren de let (a továb biak ban: Szkr.) 2.  §-ának (4) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Sza bály zat elõ írásai alól – egyen ér té kû bizton -
sági szin tet ered mé nye zõ mû sza ki meg ol dás ese tén – ál ta -
lá nos ér vé nyû el té rést, fel men tést a Ma gyar Bá nyá sza ti és
Föld ta ni Hi va tal (a továb biak ban: MBFH), egye di ese tek -
ben az egyes elõ írások aló li el té rést, fel men tést a te rü le ti -
leg ille té kes bá nya ka pi tány ság en ge dé lyez het.”

(2) Az Szkr. 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „MBH el nö -
ké nek” szö veg rész he lyé be az „MBFH el nö ké nek” szö -
veg rész, az „MBH” szö veg rész he lyé be az „MBFH” szö -
veg rész, (4) és (6) be kez dé sé ben az „MBH el nö ke” szö -
veg rész he lyé be az „MBFH el nö ke” szö veg rész lép.

19.  §

(1) A gáz el osz tó ve ze té kek biz ton sá gi kö ve tel mé nye i -
rõl és a Gáz el osz tó Ve ze té kek Biz ton sá gi Sza bály za ta
köz zé té te lé rõl  szóló 80/2005. (X. 11.) GKM ren de let

(a továb biak ban: Gvr.) 2.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Sza bály zat elõ írásai alól – egyen ér té kû bizton -
sági szin tet ered mé nye zõ mû sza ki meg ol dás ese tén – ál ta -
lá nos ér vé nyû el té rést, fel men tést a Ma gyar Bá nyá sza ti és
Föld ta ni Hi va tal (a továb biak ban: MBFH), egye di ese tek -
ben az egyes elõ írások aló li el té rést, fel men tést a te rü le ti -
leg ille té kes bá nya ka pi tány ság en ge dé lyez het.”

(2) A Gvr. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„MBH” szö veg rész he lyé be az „MBFH” szö veg rész,
3.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „MBH el nö ke” szö veg rész
he lyé be az „MBFH el nö ke” szö veg rész, az „MBH” szö -
veg rész he lyé be az „MBFH” szö veg rész lép.

20.  §

(1) A bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó sa já tos épít -
mé nyek re vo nat ko zó egyes épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok
sza bá lya i ról  szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM ren de let
(a továb biak ban: Bér.) 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó épí té si te vé keny ség
vég zé sé hez az e ren de let ben fel so rolt ese tek ben a bá nya -
fel ügye let en ge dé lye szük sé ges. A bá nya fel ügye let épí tés -
ügyi ha tó sá gi, ille tõ leg épí tés fel ügye le ti fel ada ta it elsõ 
 fokon a te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság, másod -
fokon a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (a továb -
biak ban: MBFH) lát ja el.”

(2) A Bér. 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 46.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „MBH” szö veg rész he lyé be az
„MBFH” szö veg rész lép.

21.  §

A rend kí vü li ál la pot fel ada ta i nak el lá tá sá hoz nél kü löz -
he tet len had kö te le sek meg ha gyá sá val kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM 
ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a „Ma gyar Bá nyá sza ti Hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „ Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld -
ta ni Hi va tal” szö veg lép.

22.  §

A bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó te vé keny ség so -
rán be kö vet ke zett sú lyos üzem za var és sú lyos munka -
baleset be je len té sé nek és vizs gá la tá nak rend jé rõl  szóló
biz ton sá gi sza bály zat köz zé té te lé rõl  szóló 89/2003.
(XII. 16.) GKM ren de let mel lék le te 2.3. pont já ban a
„ Magyar  Bányászati Hi va tal nak (a továb biak ban: MBH)”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
 Hivatalnak (a továb biak ban: MBFH)” szö veg, 2.10. pont -
já ban az „MBH” szö veg rész he lyé be az „MBFH” szö veg
lép.
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23.  §

A köz le ke dé si és ipar i te rü le te ken vég zett igaz ság ügyi
szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai
gya kor lat szak irá nyú jel le ge iga zo lá sá nak rend jé rõl és el -
já rá si sza bá lya i ról  szóló 69/2006. (IX. 27.) GKM ren de let
7.  §-ának b) pont já ban a „Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
 Hivatal” szö veg lép.

24.  §

A vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és üze mel te té -
sük el len õr zé sé rõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együt tes ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 13. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Vas úti épít mény en ge dé lye zé si el já rá sá ban köz re mû -
kö dõ szak ha tó sá gok és egyéb szer vek:]

„13. A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal te rü le tén
– elsõ fo kon: az ille té kes bá nya ka pi tány ság,
– má sod fo kon: a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

ipar i rob ban tó anyag-rak tár, bá nyá sza ti célt szol gá ló kül -
szí ni üze mi épü let, bá nya te lek ha tá rai kö zött fek võ in gat -
la non ter ve zett vas út, bá nyá sza ti (bá nya üze mi) lé te sít -
mény vé dõ tá vol sá gán (biz ton sá gi te rü le tén) be lül, kõ olaj-, 
kõ olaj ter mék- és gáz szál lí tó csõ ve ze ték, to váb bá gáz el -
osz tó-ve ze ték, valamint tar to zé kai biz ton sá gi öve ze té ben
ter ve zett vas úti épít mény épí té se, bõ ví té se és meg szün te -
té se ese té ben a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá -
sa és az ás vány va gyon meg óvá sa”
[cél já ból.]

25.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti:

a) a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, valamint az el ide -
ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vé ny vég re haj tá sá ról  szóló 14/1996. (III. 5.)
IKM ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a „Szén bá nyá sza ti
Szer ke zet át ala kí tá si Köz pont” és a „Ma gyar Ge o ló gi ai
Szol gálat” szö veg rész,

b) a föld ta ni és bá nyá sza ti kö ve tel mé nyek a nuk le á ris
lé te sít mé nyek és a ra dio ak tív hul la dék el he lye zé sé re szol -
gá ló lé te sít mé nyek te le pí té sé hez és ter ve zé sé hez  szóló
62/1997. (XI. 26.) IKIM ren de let 15.  §-ának (2) bekez -
dése,

c) a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len -
õr zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let 1. szá mú
mel lék le té nek I) pont ja,

d) az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000.
(XI. 16.) Kö ViM ren de let 1. szá mú mel lék le te V. pont
3. al pont ja,

e) a rend kí vü li ál la pot fel ada ta i nak el lá tá sá hoz nél kü -
löz he tet len had kö te le sek meg ha gyá sá val kap cso la tos kö -
ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 37/2003. (VI. 7.)
GKM ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a „Ma gyar Ge o ló -
gi ai Szol gá lat, 1143 Bu da pest, Ste fá nia út 14.” szö veg -
rész,

f) a vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és üze mel te té -
sük el len õr zé sé rõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együt tes ren de let 1. szá mú mel lék let 11. pont ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 86/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

[Mel lék let a 70/1995. (XII. 26.) IKM ren de let hez]

„MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVA TAL
1145 Bu da pest, Co lum bus utca 17–23.

Ik ta tó szám:
MINÕSÍTÉS

A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal a hi tes bá nya mé rõ rõl  szóló 70/1995. (XII. 26.) IKM ren de let alap ján

.....................................................................................-t
(szül. hely, év, hó, nap .................................................)

......................... szak te rü le ten

HITES BÁNYAMÉRÕNEK

fo gad ja el, és a „Hi tes bá nya mé rõk nyil ván tar tás”-ába .................. sor szám alatt fel vet te.

Ez a mi nõ sí tés a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de -
let 20.  §-ában meg ha tá ro zott, illetve a bá nya tér ké pek mé ret ará nyá ra és tar tal má ra vo nat ko zó an a 69/1995. (XII. 26.)
IKM ren de let tel ha tály ba lép te tett Bá nya biz ton sá gi Sza bály zat ban elõ írt hi tes bá nya mé rõi fel ada tok el lá tá sá ra jo go sít.

Bu da pest, .................................................
MBFH

P. H.”



A gazdasági és közlekedési miniszter
87/2006. (XII. 26.) GKM

rendelete

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri

rendeletek módosításáról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban,

a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 56.  §-a 
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, (2) be kez dé sé nek f)–g) és
i) pont já ban,

az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör -
vény 7.  §-a (1)–(2) be kez dé sé ben és mel lék le té nek
„A” Ter mé kek, valamint „B” Szol gál ta tá sok pont já ban,

a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény 5.  §-a
a) pont já nak 6. és 7. al pont já ban és 113.  §-ának b) pont já -
ban,

a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény vég re haj -
tá sá ról ren del ke zõ 127/1991. (X. 9.) Korm. ren de let
15.  §-ában, 

a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-a
(3) be kez dé se b) pont já nak 21. al pont já ban és c) pont já -
ban,

a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ának a) pont já ban,

a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról  szóló 
297/2005. (XII. 23.) Korm ren de let 15.  §-ának a)–e) pont -
já ban, valamint

a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 207.  §-ának (3) be kez dé sé ben

ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az érin tett mi nisz te rek kel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

(1) A Gáz pa lack Biz ton sá gi Sza bály zat ról  szóló
14/1998. (XI. 27.) GM ren de let (a továb biak ban: Gbr.)
2.  §-ában

a) a „Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal mû -
sza ki biz ton sá gi fel ügye lõ sé ge” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ille té kes te -
rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga” szö veg,

b) a „fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti
szer ve” szö veg

lép.

(2) A Gbr. mel lék le te I. feje ze té nek 2.5. pont já ban a
„Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal mû sza ki
biz ton sá gi fel ügye lõ sé ge” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ille té kes te rü le ti mé -
rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga” szö veg lép.

2.  §

A táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len õr zé -
sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let 1. szá mú mel -
lék le te F) rész e 3. pont ja I. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Mû sza ki biz ton sá gi ügy ben:]

„I: Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ille té -
kes te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga”

3.  §

Az ipar i és me zõ gaz da sá gi gáz fo gyasz tó ké szü lé kek
meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá si, illetve jó vá ha gyá si rend jé re
és for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló
13/2004. (II. 13.) GKM ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben

a) a „Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal mû -
sza ki biz ton sá gi fel ügye lõ sé ge” szö veg rész he lyé be a
„Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ille té kes te -
rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga” szö veg,

b) a „fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti
szer ve” szö veg

lép.

4.  §

A Vil la mos mû Mû sza ki-Biz ton sá gi Kö ve tel mé nyei
Sza bály zat ha tály ba lép te té sé rõl  szóló 8/2001. (III. 30.)
GM ren de let (a továb biak ban: Vmr.) 3.  §-ában

a) a „Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal) mû sza ki biz ton sá gi fel ügye lõ sé -
ge” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé -
lye zé si Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) ille té kes te rü le ti
mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga” szö veg,

b) a „fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti
szer ve” szö veg

lép.

5.  §

(1) Az elõ mun ká la ti jo got és a ve ze ték jo got en ge dé lye -
zõ ha tó ság meg ha tá ro zá sá ról  szóló 10/2003. (III. 4.) GKM 
ren de let (a továb biak ban: Meg hatr.) 1.  §-ában a „Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal mû sza ki biz ton sá gi
fel ügye lõ sé ge” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ke res ke -
del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ille té kes te rü le ti mé rés ügyi
és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga” szö veg lép.

(2) A Meg hatr. 2.  §-ában a „fõ igaz ga tó ja” szö veg rész
he lyé be a „köz pon ti szer ve” szö veg lép.
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6.  §

(1) A gáz csat la ko zó ve ze té kek re és fo gyasz tói be ren de -
zé sek re vo nat ko zó mû sza ki-biz ton sá gi elõ írásokról  szóló
11/2004. (II. 13.) GKM ren de let (a továb biak ban: Gcsr.)
2.  §-ának (2) be kez dé sé ben

a) a „Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal te -
rü le ti mû sza ki biz ton sá gi fel ügye lõ sé ge” szö veg rész he -
lyé be a „Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal te -
rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga” szö veg,

b) a „fõ igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti
szer ve” szö veg
lép.

(2) A Gcsr. 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Hi va tal mû -
sza ki biz ton sá gi fel ügye lõ sé gé nek” szö veg rész he lyé be a
„Hi va tal mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá gá nak”
szö veg lép.

7.  §

A me zõ gaz da sá gi vegy sze rek és üzem anya gok me zõ -
gaz da sá gi von ta tó val vagy las sú jár mû vel von ta tott pót ko -
csi val tör té nõ köz úti szál lí tá sá ról  szóló 113/2004. (IX. 23.) 
GKM ren de let 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Ma gyar
 Kereskedelmi En ge dé lye zé si Hi va tal mû sza ki biz ton sá gi
fel ügye lõ sé gé nél” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ke res -
ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ille té kes te rü le ti mé rés -
ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá gá nál” szö veg lép.

8.  §

(1) Az au tó gáz töl tõ ál lo má sok épí té si mun ká i ról és épí -
tés ügyi ha tó sá gi el já rá sa i ról  szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
ren de let (a továb biak ban: Ar.) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben
a „te rü le ti leg ille té kes mû sza ki biz ton sá gi fel ügye lõ sé gei
(a továb biak ban: Fel ügye lõ ség)” szö veg rész he lyé be az
„ille té kes te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá -
gai (a továb biak ban: Ha tó ság)” szö veg lép.

(2) Az Ar. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fõ igaz ga tó ja”
szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szer ve” szö veg lép.

(3) Az Ar. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben, 7.  §-ának (5) és (6) be kez dé sé ben,
9.  §-ának (1), (4) és (5) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (2) és
(3) be kez dé sé ben, 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
17.  §-ában, 22.  §-ában, 23.  §-ának (1) be kez dé sé ben, to -
váb bá 24.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben a „Fel ügye lõ -
ség” szö veg rész he lyé be a „Ha tó ság” szö veg lép.

(4) Az Ar. 16.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fel ügye lõ -
ség tõl” szö veg rész he lyé be a Ha tó ság tól” szö veg lép.

(5) Az Ar. 23.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Fel ügye lõ sé -
get” szö veg rész he lyé be a Ha tó sá got” szö veg lép.

(6) Az Ar. 24.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Fel ügye lõ -
ség nek” szö veg rész he lyé be a „Ha tó ság nak” szö veg lép.

9.  §

(1) Az au tó gáz töl tõ ál lo más épí té sé nek és üze mel te té sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 26/2006. (V. 5.) GKM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „te rü le -
ti leg ille té kes mû sza ki-biz ton sá gi fel ügye lõ sé gei (a továb -
biak ban: Fel ügye lõ ség)” szö veg rész he lyé be az „ille té kes
te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá gai
(a továb biak ban: Ha tó ság)” szö veg lép.

(2) A R. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fõ igaz ga tó ja”
szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szer ve” szö veg lép.

(3) Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (1) és
(4) be kez dé sé ben, valamint 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
6.  §-ának (1), (3) és (4) be kez dé sé ben, 7.  §-ában a „Fel -
ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be „Ha tó ság” szö veg lép.

(4) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a Fel ügye lõ ség -
nek” szö veg rész he lyé be „a Ha tó ság nak” szö veg lép.

10.  §

(1) Az au tó gáz tar tá lyok idõ sza kos el len õr zé sé rõl  szóló
30/2006. (VI. 1.) GKM ren de let (a továb biak ban: Ren de -
let) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes mû -
sza ki-biz ton sá gi fel ügye lõ sé ge i nél (a továb biak ban: Fel -
ügye lõ ség)” szö veg rész he lyé be az „ille té kes te rü le ti mé -
rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá ga i nál (a továb biak -
ban: Ha tó ság)” szö veg lép.

(2) A Ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 4.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, valamint a 6.  §-ában és 7.  §-ában „a Fel -
ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be „a Ha tó ság” szö veg lép.

11.  §

(1) A nyo más tar tó és töl tõ lé te sít mé nyek mû sza ki-biz -
ton sá gi ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 63/2004. (IV. 27.)
GKM ren de let (a továb biak ban: Nyr.) 2.  §-ában a „fõ igaz -
ga tó ja (a továb biak ban: fõ igaz ga tó)” szö veg rész he lyé be a
„köz pon ti szerv” szö veg lép.

(2) Az Nyr. 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Hi va tal fõ -
igaz ga tó ja” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal fõ igaz ga tó ja (a továb biak ban: fõ -
igaz ga tó)” szö veg lép.

12.  §

(1) A csepp fo lyós pro pán-, bu tán gá zok és ezek ele gyei
tar tály ban vagy pa lack ban tör té nõ for gal ma zá sá nak sza bá -
lya i ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 94/2003. (XII. 18.)
GKM ren de let (a továb biak ban: CsR.) 3/A.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes mû sza ki-biz ton sá gi fel -
ügye lõ sé gei (a továb biak ban: fel ügye lõ ség)” szö veg rész
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he lyé be az „ille té kes te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki biz ton -
sá gi ha tó sá gai (a továb biak ban: ha tó ság)” szö veg lép.

(2) A CsR. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 3/A.  §-ának
(4) be kez dé sé ben, 3/B.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben a
„fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság” szö veg
lép.

(3) A CsR. 10.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „fel ügye lõ -
ség hez” szö veg rész he lyé be a „ha tó ság hoz” szö veg lép.

13.  §

A gép jár mû gu mi ab roncs nyo más-mé rõk mû sza ki kö ve -
tel mé nye i re, for ga lom ba ho za ta lá ra és üzem be he lye zé sé -
re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló 51/1999. (IX. 10.) GM
ren de let 2.  §-ának b) pont já ban az „az Or szá gos Mé rés -
ügyi Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Ma gyar Ke res ke -
del mi En ge dé lye zé si Hi va tal” szö veg lép.

14.  §

Az egyes át lag fe let ti pon tos sá gú sú lyok mû sza ki és
met ro ló gi ai kö ve tel mé nye i rõl, vizs gá la tá ról és hi te le sí té -
sé rõl  szóló 65/1999. (XII. 13.) GM ren de let 2.  §-ának
n) pont já ban az „az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal” szö veg lép.

15.  §

A szesz fok mé rõk, valamint az al ko hol-sû rû ség mé rõk
mû sza ki és met ro ló gi ai kö ve tel mé nye i rõl, vizs gá la tá ról és
hi te le sí té sé rõl  szóló 35/2000. (X. 18.) GM ren de let
2.  §-ának g) pont já ban az „az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be az „a Ma gyar Ke res ke del mi En ge -
dé lye zé si Hi va tal” szö veg lép.

16.  §

A föld gáz rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 70/2003. (X. 28.) GKM ren de let 3. szá mú mel lék le te 
2.1.18. pont já nak b) al pont já ban, valamint 5. szá mú mel -
lék le te a), b) és c) pont já ban az „az Or szá gos Mé rés ügyi
Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal” szö veg lép.

17.  §

A föld gáz köz üze mi dí jak meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let 4.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben, 16.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban, 3. szá mú

mel lék le te a), b) és c) pont já ban az „az Or szá gos Mé rés -
ügyi Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Ma gyar Ke res ke -
del mi En ge dé lye zé si Hi va tal” szö veg lép.

18.  §

A mé rõ esz kö zök re vo nat ko zó egye di elõ írásokról  szóló
8/2006. (II. 27.) GKM ren de let 13.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben az „az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal” szö veg rész he -
lyé be az „a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal”
szö veg lép.

19.  §

Az au tó gáz töl tõ ál lo más épí té sé nek és üze mel te té sé nek
sza bá lya i ról  szóló 26/2006. (V. 5.) GKM ren de let mel lék -
le té nek 3.1.4. pont já ban az „az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be az „a Ma gyar Ke res ke del mi En ge -
dé lye zé si Hi va tal” szö veg lép.

20.  §

A rend kí vü li ál la pot fel ada ta i nak el lá tá sá hoz nél kü löz -
he tet len had kö te le sek meg ha gyá sá val kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM 
ren de let 1. szá mú mel lék le te II. ka te gó ri á já ban sze rep lõ
Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal 1124 Bu da pest, Né met völ -
gyi u. 37–39.” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Ke res ke del -
mi En ge dé lye zé si Hi va tal 1024 Bu da pest, Mar git kör út
85.” szö veg lép.

21.  §

(1) A gép ko csik kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tá ról és
el len õr zé sé rõl  szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM
együt tes ren de let (a to váb bi ak ban: Együt tes R.) 8.  §-ának
(3) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal
(a továb biak ban: OMH)” szö veg rész he lyé be az „a Ma -
gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak -
ban: MKEH)” szö veg lép.

(2) Az Együt tes R. 12. szá mú mel lék le te 3.6.1. pont já -
nak b) al pont já ban, 14. szá mú mel lék le te 1.10.5.1.3. pont -
já nak elsõ, má so dik és har ma dik mon da tá ban, 14. szá mú
mel lék le te 1.10.6.1.2. pont já ban, 14. szá mú mel lék le te
2. szá mú füg ge lé ké nek 1. b) al pont já ban az „OMH” szö -
veg rész he lyé be az „MKEH” szö veg lép.

22.  §

Az ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro ló tar tá lya i ról
 szóló 11/1994. (III. 25.) IKM ren de let 2.  §-ának (1) be kez -
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dé sé ben a „fel ügye lõ sé gé hez” szö veg rész he lyé be a „ha tó -
sá gá hoz” szö veg lép.

23.  §

Az egyes ke res ke del mi te vé keny sé gek gya kor lá sá ról
 szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM ren de let 2.  §-ának (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyil ván tar tás ba vé tel re jo go sult szerv a Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak ban: Hi -
va tal). A Hi va tal e ren de let sze rin ti ha tó sá gi el já rá sa i ban
elsõ fokú ha tó ság ként a Hi va tal ille té kes te rü le ti szer ve jár
el. A Hi va tal te rü le ti szer ve ál tal ho zott elsõ fokú köz igaz -
ga tá si dön té sek ellen be nyúj tott fel leb be zé se ket má sod fo -
kon a Hi va tal köz pon ti szer ve bí rál ja el.”

24.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti:

a) a Vmr. 4.  §-ának és 5.  §-ának be ve ze tõ mon da tá ban
a „fõ igaz ga tó ja” szö veg rész,

b) az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000.
(XI. 16.) Kö ViM ren de let 1. szá mú mel lék le te V. cím alat ti 
1. pont ja,

c) a kon tin gen tált vál lal ko zá si ex port en ge dé lye zé sé -
nek rend jé rõl  szóló 53/1999. (IX. 24.) GM ren de let 8.  §-a,

d) a ke res ke del mi és a fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek
osz tály ba so ro lá sá ról, valamint a fa lu si szál lás he lyek mi -
nõ sí té sé rõl  szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let
4/A.  §-a,

e) a ven dég lá tó üz le tek ka te gó ri á ba so ro lá sá ról,
valamint ár tá jé koz ta tá sá ról  szóló 43/1998. (VI. 24.) IKIM
ren de let 2.  §-ának (6) be kez dé se.

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

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 lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
9.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján

– a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A ma gyar lég tér igény be vé te lé ért fi ze ten dõ díj ról  szóló
116/2005. (XII. 27.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.)
mel lék le té nek 8. Cik ke lye 1. pont já nak c) al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1. A kö vet ke zõ re pü lé sek men te sül nek az út vo nal-hasz -
ná la ti díj fi ze té se alól:]

„c) hi va ta los kül de tés ben lévõ ural ko dó és köz vet len
csa lád ja, ál lam-, kor mány fõ és mi nisz te rek ki zá ró la gos
szál lí tá sá ra vég re haj tott re pü lé sek. Ezt va la mennyi eset -
ben a re pü lé si terv meg jegy zés ro va tá ban a meg fe le lõ stá -
tus in di ká tor jel zé sé vel alá kell tá masz ta ni;”

2.  §

(1) Az R. mel lék le te 1. Füg ge lé ké nek Finn Köz tár sa ság
al cí met kö ve tõ ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Finn Köz tár sa ság]
„Fin land Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Fin land Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet”

(2) Az R. mel lék le te 1. Füg ge lé ké nek Nor vég Ki rály ság
al cí met kö ve tõ ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Nor vég Ki rály ság]
„Nor we gi an Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Nor we gi an Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bodo Óce á ni Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet”

3.  §

(1) Az R. mel lék le te 2. Füg ge lé ké nek 7. Zá ra dé ka he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha az adós az ese dé kes össze get nem fi ze ti meg, annak
be haj tá sá ra in téz ke dé sek te he tõk. A ké se del mes út vo nal -
díj-fi ze tés ese tén al kal ma zott ké se del mi ka mat mér té ke:
8,13%/év.”

(2) Az R. 2. Füg ge lé ké nek „2006-tól al kal ma zott egy -
ség díj sza bás” al cí me és az azt kö ve tõ díj sza bás he lyé be a
kö vet ke zõ al cím és díj sza bás lép:

„2007. január 1-jétõl alkalmazott egységdíjszabás

Egy ség díj sza bás

Bel gi um/Lu xem burg* 70,95 euró

Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság* 67,37 euró

Fran cia or szág* 60,97 euró
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Egy ség díj sza bás

Egye sült Ki rály ság 81,38 euró

Hol lan dia* 47,67 euró

Ír or szág* 24,95 euró

Svájc 71,78 euró

Por tu gá lia – Lis boa* 48,22 euró

Auszt ria* 58,05 euró

Spa nyol or szág
– szá raz föl di te rü let*
– Ka ná ri-szi ge tek*

76,64 euró
67,75 euró

Por tu gá lia – San ta Ma ria* 13,29 euró

Gö rög or szág* 44,18 euró

Tö rök or szág** 26,85 euró

Mál ta – Mal ta 34,81 euró

Olasz or szág* 67,66 euró

Cip rus 35,61 euró

Ma gyar or szág 28,09 euró

Nor vé gia 62,74 euró

Dá nia 55,11 euró

Szlo vé nia 60,77 euró

Ro má nia** 39,55 euró

Cseh Köz tár sa ság 40,91 euró

Svéd or szág 46,28 euró

Szlo vá kia 37,86 euró

Hor vát or szág 49,55 euró

Bul gá ria** 48,44 euró

Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, Ma ce dó nia 67,04 euró

Mol do vai Köz tár sa ság 42,16 euró

Finn or szág* 38,23 euró

Al bá nia 42,48 euró

Bosz nia-Her ceg ovi na 39,08 euró

 * Az Euró pai Pénz ügyi Uni ó hoz (EMU) csat la ko zott ál lam.
** Költ ség alap ju kat eu ró ban ki fe je zõ ál la mok.”

4.  §

E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
89/2006. (XII. 26.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a köz úti
köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-ának (3) be -
kez dé se b) pont já nak 12. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
2.  §-ának (4) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[(4) A ren de let al kal ma zá sá ban:]
„e) ,,kö zös sé gi jár mû”: az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség -

rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ban (a továb biak -
ban: szár ma zá si or szág) hasz ná lat ba vett, ér vé nyes for gal -
mi en ge déllyel és rendszámmal ellátott jármû,”

2.  §

Az ER. 4.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(13) A kö zös sé gi jár mû egye di for ga lom ba he lye zé si
en ge dé lyé nek ki adá sa kor – a 10.  §-ban meg ha tá ro zott for -
ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat mel lõ zé sé vel – szem le
ke re té ben kell el len õriz ni, hogy a jár mû meg fe lel-e a már
for ga lom ba he lye zett jár mû vek re vo nat ko zó köz le ke dés -
biz ton sá gi és kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek.”

3.  §

Az ER. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(3) Az idõ sza kos vizs gá lat ha tár ide jét új jár mû ese tén a 
for ga lom ba he lye zés nap já tól, hasz nált jár mû ese tén a for -
ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat nap já tól szá mí tott]

„a) az au tó busz nál, a b) pont alá be nem so rolt 3500 kg
meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get meg ha la dó gép ko -
csi nál és pót ko csi nál, valamint a sze mély ta xi nál és a sze -
mély men tõ gép ko csi nál egy év ben,

b) a mo tor ke rék pár nál, a me zõ gaz da sá gi von ta tó nál, a
3500 kg meg en ge dett leg na gyobb össz tö me get meg nem
ha la dó gép ko csi nál, a „mé hes há zas” kü lön le ges fel épít -
mé nyû gép ko csi és pót ko csi, to váb bá a mo tor ke rék pár, a
sze mély gép ko csi és a me zõ gaz da sá gi von ta tó pótkocsi -
jánál
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ba) új jár mû ese té ben négy év ben,
bb) hasz nált jár mû ese té ben az elsõ hasz ná lat ba vé tel

évét kö ve tõ há rom nap tá ri éven be lül há rom év ben, 3 nap -
tá ri éven túl két év ben,”
[kell meg ha tá roz ni. A jár mû mû sza ki ál la po ta alap ján az
a)–e) pon tok ban fog lal tak nál rö vi debb ha tár idõ is
megállapítható.]

4.  §

Az ER. 31.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„a) a Ta nács 70/156/EGK irány elve (1970. feb ru ár 6.) a
gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, valamint az azt 
mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK, 2004/3/EK,
2003/97/EK, 2005/64/EK és 2005/66/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi, to váb bá 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 bi zott sá gi
irány elv;”

5.  §

Az ER. A. Füg ge lé ke e ren de let mel lék le te sze rint mó -
do sul.

6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott ER. 2.  § (4) be -
kez dés e) pont ja, valamint a 2.  §-ával meg ál la pí tott ER.
4.  § (13) be kez dé se 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

a) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/1998. (V. 22.) KHVM ren de let 8.  §-a (2) be kez dé sé nek
az ER. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ját meg ál la pí -
tó ren del ke zé se,

b) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
125/2005. (XII. 29.) GKM ren de let 2.  §-ának az ER.
31.  §-ának a) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se,

c) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2006. (IV. 19.) GKM ren de let 4.  §-ának az ER.
31.  §-ának a) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se.

(4) 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló

5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 4.  §-ának (14) bekez -
dése;

b) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2004. (III. 30.) GKM ren de let

ba) 1.  §-ának (1) be kez dé se, valamint
bb) 2.  §-ának az ER. 4.  §-ának (13) be kez dé sét meg ál -

la pí tó ren del ke zé se;
c) a nem zet kö zi köz úti áru- és sze mély szál lí tás vég zé -

sé nek egyes fel té te le i rõl  szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM
ren de let, valamint az au tó bu szok ra vo nat ko zó mû sza ki kö -
ve tel mé nye ket meg ha tá ro zó egyes to váb bi jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról  szóló 105/2004. (IX. 11.) GKM ren de let
3.  §-a.

7.  §

Ez a ren de let a gép jár mû vek új ra fel hasz nál ha tó ság ra,
új ra fel dol goz ha tó ság ra és hasz no sít ha tó ság ra te kin tet tel
tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 70/156/EGK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2005. ok tó ber 26-ai
2005/64/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
VI. mel lék le té ben fog lalt ren del ke zé sek nek való meg fe le -
lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 89/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let
A. füg ge lé ké nek módosítása

1. Az ER. A. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó 1 jelû láb jegy zet a kö vet ke zõ re módosul:
„1 Ez a Füg ge lék a gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá -

ról  szóló 70/156/EGK Ta ná csi irány elv vel (1970. feb ru ár 6.), valamint az azt mó do sí tó 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 euró pai par la men ti és
ta ná csi, to váb bá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK és 2006/28/EK bi zott sá gi irány -
elvekkel meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.”
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2. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 15–15.4.2. pon tok kal egé szül ki:

„15. ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG és HASZNOSÍTHATÓSÁG

15.1. A rep re zen ta tív jár mû vál to za ta:

15.2. A rep re zen ta tív jár mû tö me ge ka rosszé ri á val vagy a ve ze tõ fül kés al váz tö me ge a ka rosszé ria és/vagy a kap -
cso ló szer ke zet nél kül, amennyi ben a gyár tó nem lát ja el ka rosszé ri á val és/vagy kap cso ló szer ke zet tel (adott
eset ben fo lya dék kal, esz kö zök kel, pótkerékkel), a vezetõ nélkül: .....................................................................

15.3. A rep re zen ta tív jár mû anya ga i nak tömege

15.3.1. Az elõ ke ze lés so rán figye lembe vett anya gok tö me ge (##): ................................................................................

15.3.2. A szét sze re lés so rán figye lembe vett anya gok tö me ge (##): ................................................................................

15.3.3. A nem fém hul la dék fel dol go zá sa so rán figye lembe vett, új ra fel dol go zás ra al kal mas nak ítélt anya gok
 tömege (##):..........................................................................................................................................................

15.3.4. A nem fém hul la dék fel dol go zá sa so rán figye lembe vett, ener ge ti kai hasz no sí tás ra al kal mas nak ítélt anya gok
tö me ge (##):..........................................................................................................................................................

15.3.5. Anya gok sze rin ti bon tás (##):...............................................................................................................................

15.3.6. A új ra fel hasz nál ha tó és/vagy új ra fel dol goz ha tó anya gok össztömege:..............................................................

15.3.7. A új ra fel hasz nál ha tó és/vagy hasz no sít ha tó anya gok össz tö me ge: ....................................................................

15.4. Ará nyok

15.4.1. Új ra fel dol goz ha tó sá gi arány „Rcyc (%)”:.............................................................................................................

15.4.2. Hasz no sít ha tó sá gi arány „Rcov (%)”: ...................................................................................................................

(##) Ezen ada to kat az ISO 22628:2002 szab vány sze rint kell meg ha tá roz ni.”

3. Az ER. A. Füg ge lék A/4. szá mú mel lék le té nek I. ré szé ben fog lalt táb lá zat a kö vet ke zõ 59. szá mú sor ral egészül ki:

[Jár mû vek tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó elõ írások fel so ro lá sa]

[Tárgy

Az MR A. Füg ge lé ke mel lék -
le tei és az azo nos sza bá lyo -

zást tar tal ma zó irány elv
szá ma

Of fi ci al Jo ur nal
hi vat ko zás

Al kal ma zá si kör

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„59. Új ra fel dol goz ha tó ság 2005/64/EK
A/59

L 310.,
25.11.2005,
10. o.

X – – X ”

4. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 1. „La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik” címû táb lá za ta a kö -
vet ke zõ 59. szá mú sorral egészül ki:

[Sor szám Tárgy

Az irány elv szá ma és 
az azo nos sza bá lyo -
zást tar tal ma zó MR
A. Füg ge lé ke mel -

lék le tei

M1 £ 2500 kg M1 > 2500 kg(1) M2 M3]

„59. Új ra fel dol goz ha tó ság 2005/64/EK
A/59.

N/A N/A ”

5. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 2. „Pán cé lo zott jár mû vek” címû táb lá za ta a kö vet ke zõ 59. szá mú sor ral 
egé szül ki:

[Sor szám Tárgy

Az irány elv szá ma és
az azo nos sza bá lyo zást

tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke

mel lék le tei

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„59. Új ra fel dol goz ha tó ság 2005/64/EK
A/59.

N/A – – N/A – – – – – –”
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6. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 3. „Egyéb kü lön le ges célú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)” címû
táb lá za ta a kö vet ke zõ 59. szá mú sor ral egé szül ki:

[Sor szám Tárgy

Az irány elv szá ma és
az azo nos sza bá lyo zást

tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke

mel lék le tei

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4]

„59. Új ra fel dol goz ha tó ság 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 gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a köz úti
köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §-ának (3) be -
kez dé se b) pont já nak 11. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.)
21.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a következõ rendel ke -
zés lép:

„(11) A (10) be kez dés má so dik mon da tá ban meg ha tá ro -
zott kor lá to zás alól a te rü le ti köz le ke dé si fel ügye let az
üzem ben tar tó ké rel mé re fel men tést ad, amennyi ben a gép -
jár mû vet ki zá ró lag olyan szál lí tás ra hasz nál ják, amely a
92.  §-ban fog lal tak alap ján men te sí tett a ta cho gráf fal való
el lá tá si kö te le zett ség alól.”

2.  §

Az MR. 66.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A meg kü lön böz te tõ lám pa fé nyé nek nap pal, a rá -
esõ nap fény ben leg alább 150 mé ter rõl, sö tét ben, tisz ta idõ -
ben pe dig – a jár mû tá vol sá gi fény szó ró já nak be kap csolt
ál la po tá ban is – leg alább 300 mé ter rõl ha tá ro zot tan fel is -
mer he tõ nek kell len nie. A meg kü lön böz te tõ lám pa kék,
vagy ki zá ró lag egy ide jû leg be kap csol ha tó kék és pi ros vil -
lo gó fényt bo csát hat ki.”

3.  §

Az MR. 106.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„106.  § (1) A jár mû ve ken szab vány sze rin ti el sõ se gély -

nyúj tó fel sze re lést kell ké szen lét ben tar ta ni:
a) ol dal ko csi nél kü li mo tor ke rék pár és mo to ros tri cik li

ese té ben „A” tí pu sú,
b) sze mély gép ko csi, te her gép ko csi, ol dal ko csis mo tor -

ke rék pár, me zõ gaz da sá gi von ta tó és las sú jár mû, valamint
a ki zá ró lag me net rend sze rû he lyi já rat ban köz le ke dõ au tó -
busz ese tén „B” tí pu sú,

c) min den egyéb jár mû ese tén, ahol a szál lít ha tó sze mé -
lyek szá ma 10 vagy an nál több, valamint a tûz ol tó jár mû
ese té ben „C” tí pu sú
ki vi tel ben.

(2) A szab vány sze rin ti el sõ se gély nyúj tó fel sze re lés – a
tar tal má nak al kal maz ha tó sá gá ra vo nat ko zó le já ra ti idõn
be lül – he lyet te sít he tõ olyan el sõ se gély nyúj tó fel sze re lés -
sel, ame lyet az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál -
la po dás ban ré szes ál lam a jár mû ka te gó ri á já hoz al kal maz -
ni ren delt, amennyi ben azt ma gyar nyel vû, vagy áb rás el -
sõ se gély nyúj tá si tá jé koz ta tó val el lát ták.”

4.  §

Az MR. 107.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ve szé lyes anya got szál lí tó jár mû vön a ve szé lyes
áruk köz úti szál lí tá sá ra vo nat ko zó jog sza bály ban elõ ír tak -
nak meg fe le lõ, de leg alább az (1) be kez dés sze rin ti tûz ol tó
ké szü lé ket kell ké szen lét ben tar ta ni.”

5.  §

Az MR. 120.  §-a a kö vet ke zõ 112. pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„112. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/64/EK

irány elve (2005. ok tó ber 26.) a gép jár mû vek új ra fel hasz -
nál ha tó ság ra, új ra fel dol goz ha tó ság ra és hasz no sít ha tó ság -



ra te kin tet tel tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 70/156/EGK 
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

6.  §

(1) Az MR. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az MR. A. Füg ge lé ke az e ren de let 2. szá mú mel lék -
le te sze rint mó do sul.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

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

a) az egyes köz le ke dé si mi nisz te ri ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 21/1998. (IX. 11.) KHVM ren de let 3.  §-a
(5) be kez dé sé nek az MR. 107.  §-ának (4) be kez dé sét meg -
ál la pí tó ren del ke zé se,

b) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
44/2001. (XII. 18.) Kö ViM ren de let 9.  §-a (1) be kez dé sé -
nek az MR. 66.  §-ának (2) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del -
ke zé se,

c) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
145/2004. (XII. 29.) GKM ren de let 1.  §-a.

8.  §

Ez a ren de let a gép jár mû vek új ra fel hasz nál ha tó ság ra,
új ra fel dol goz ha tó ság ra és hasz no sít ha tó ság ra te kin tet tel
tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 70/156/EGK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2005. ok tó ber 26-ai
2005/64/EK euró pai par la men ti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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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. szá mú mel lék let 1/A. táb lá za ta a kö vet ke zõ A/59. sor ral egé szül ki:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség(1)

füg ge lék/
mel lék let
(mû sza ki
te rü let

sor szá ma)

alap-irány -
elv

utol só
mó do sí tó
irány elv

elõ írás
mó do sí tá si

so ro zat

tí pus-jó vá -
ha gyá si

el já rás ban
M1 kate -

gória

tí pus-jó vá -
ha gyá si

el já rás ban
M2, M3, N,
O ka te gó ria

egye di
en ge dé lye -

zé si el já rás -
ban]

„A/59. 2005/64 Új ra fel hasz nál ha tó ság, új ra -
hasz no sít ha tó ság, feldolgoz -
hatóság

+ + –”

[Meg jegy zés

(1) Az al kal ma zá si kört, az al kal ma zá si kö te le zett ség hatályba lépését és az arra vo nat ko zó át me ne ti ren del ke zé se ket lásd 
az MR. meg fe le lõ mû sza ki te rü le tét sza bá lyo zó A. Füg ge lék Mel lék let ben.]
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2. számú melléklet a 90/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

Az MR. A. Füg ge lé ke a kö vet ke zõ A/59. szá mú mel lék let tel egé szül 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. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1.1. Ez a mel lék let a 2. pont ban meg ha tá ro zott jár mû vek tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó igaz ga tá si és mû sza ki ren del -
ke zé se ket ha tá roz za meg annak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy al kat ré sze ik és alap anya ga ik az I. Fe je zet ben meg ha -
tá ro zott mi ni má lis arány ban új ra fel hasz nál ha tó ak, újrafeldolgozhatóak és hasznosíthatóak legyenek.

1.2. Ez a mel lék let kü lön ren del ke zé se ket ha tá roz meg annak biz to sí tá sá ra, hogy az al kat ré szek új ra hasz ná la ta ne jár -
jon biz ton sá gi vagy kör nye zet vé del mi kockázattal.

2. A mel lék let al kal ma zá si köre

Ezen mel lék let a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb -
biak ban: ER.) A. Füg ge lé ké nek A/2. mel lék le té nek A. ré szé ben meg ha tá ro zott M1 és N1 ka te gó ri á jú jár mû vek re,
valamint az ilyen jár mû vek új, illetve új ra fel hasz nált al kat ré sze i re al kal ma zan dó.

3. Ki vé te lek

A 7. pont ban fog lalt ren del ke zé sek sé rel me nél kül, ezen mel lék let ren del ke zé sei nem al kal ma zan dó ak:

3.1. az ER. A/2. mel lék let A. ré szé nek 5. pont já ban meg ha tá ro zott kü lön le ges ren del te té sû jármûvekre;

3.2. az N1 ka te gó ri á ba tar to zó, több fá zis ban (lép csõ ben) gyár tott jár mû vek re, amennyi ben az alap jár mû meg fe lel az e
mel lék let ben fog lal tak nak;

3.3. az ER. 8. cik ke (2) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett, kis so ro zat ban gyár tott jármûvekre.

4. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok

E mel lék let al kal ma zá sa so rán:

4.1. „jár mû” a gép jár mû;

4.2. „al kat rész” a jár mû vet annak gyár tá sa kor al ko tó bár mely rész vagy azok cso port ja. A fo ga lom ma gá ban fog lal ja
az ER. A. Füg ge lé ké nek 2. cik ké ben meg ha tá ro zott al kat ré sze ket és külön mûszaki egységeket is;

4.3. „jár mû tí pus” az ER. A. Füg ge lé ké nek A/2. mel lék let B. ré szé nek 1. és 3. pont já ban meg ha tá ro zott jármûtípus;

4.4. „el hasz ná ló dott jár mû” az a jár mû, amely a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény 3.  §-ának
a) pont ja alap ján hul la dék nak minõsül;

4.5. „rep re zen ta tív jár mû” a jár mû tí pus azon vál to za ta, ame lyet a jó vá ha gyó ha tó ság a gyár tó val tör té nõ kon zul tá ció
alap ján és az I. rész ben fog lalt fel té te lek nek meg fele lõen az új ra fel hasz nál ha tó ság, az új ra fel dol goz ha tó ság és a
hasz no sít ha tó ság vonatkozásában a legproblematikusabbnak tekint;

4.6. „több fá zis ban gyár tott jár mû” a több fá zi sú gyár tá si fo lya mat ered mé nye ként lét re jött jármû;

4.7. „alap jár mû” az ER. 2. cik ké nek c) pont já ban meg ha tá ro zott jár mû, ame lyet a több fá zi sú gyár tá si fo lya mat kez de ti
fá zi sá ban használnak fel;

4.8. „több fá zi sú gyár tá si fo lya mat” azon fo lya mat, amely nek so rán a jár mû vet több fá zis ban ál lít ják elõ al kat ré szek -
nek az alap jár mû höz való hoz zá adá sá val vagy az al kat ré szek meg vál toz ta tá sá val;

1 Ez a mel lék let a gép jár mû vek új ra fel hasz nál ha tó ság ra, új ra fel dol goz ha tó ság ra és hasz no sít ha tó ság ra te kin tet tel tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a
70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/64/EK irány el vé vel (2005. ok tó ber 26.) meg egye zõ sza bá lyo zást
 tartalmaz.
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4.9. „új ra hasz ná lat” a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény 3.  §-ának i) pont já ban meg ha tá ro zott,
ere de ti cél ra tör té nõ is mé telt felhasználás;

4.10. „új ra fel dol go zás” a hul la dék anya gá nak a ter me lé si fo lya mat ban való is mé telt fel hasz ná lá sa, az ere de ti cél ra vagy 
egyéb cél ra (re cyc ling), ki vé ve azon ban az energetikai hasznosítást;

4.11. „ener ge ti kai hasz no sí tás” az ég he tõ hul la dék ége tés so rán ener gia ter me lés re való fel hasz ná lá sa, köz vet len, más
hul la dé kok kal együtt tör té nõ vagy azok nél kü li ége tés ke re té ben, de a hõ hasznosításával;

4.12. „hasz no sí tás” a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény 3.  §-ának j) pont já ban meg ha tá ro zott
mûvelet;

4.13. „új ra fel hasz nál ha tó ság” az el hasz ná ló dott jár mû bõl szár ma zó al kat ré szek új ra hasz ná la tá nak lehetõsége;

4.14. „új ra fel dol goz ha tó ság” az el hasz ná ló dott jár mû bõl szár ma zó al kat ré szek vagy anya gok új ra fel dol go zá sá nak
lehetõsége;

4.15. „hasz no sít ha tó ság” az el hasz ná ló dott jár mû bõl szár ma zó al kat ré szek vagy anya gok hasz no sí tá sá nak lehetõsége;

4.16. „a jár mû új ra fel dol goz ha tó sá gi ará nya (Rcyc)” az új jár mû új ra hasz ná lat ra és új ra fel dol go zás ra al kal mas tö me gé -
nek szá za lé kos ará nya;

4.17. „a jár mû hasz no sít ha tó sá gi ará nya (Rcov)” az új jár mû új ra hasz ná lat ra és hasz no sí tás ra al kal mas tö me gé nek szá za -
lé kos ará nya;

4.18. „stra té gia” a szét sze re lés re, be zú zás ra vagy ha son ló fo lya ma tok ra, anya gok új ra fel dol go zá sá ra és hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó össze han golt te vé keny sé gek bõl és mû sza ki in téz ke dé sek bõl álló át fo gó terv annak biz to sí tá sá ra, hogy
a ki tû zött új ra fel dol goz ha tó sá gi és hasz no sít ha tó sá gi arányok elérhetõek legyenek a jármû megtervezésének
fázisában;

4.19. „tö meg” a me net kész ál la po tú jár mû nek az ER. A. Füg ge lék A/1. mel lék le té nek 2.6. pont já ban meg ha tá ro zott tö -
me ge a ve ze tõ nél kül, aki nek becsült tömege 75 kg;

4.20. „ille té kes szerv” olyan szer ve zet, mû sza ki szol gá lat vagy egyéb szerv, ame lyet a tag ál lam a gyár tó elõ ze tes ér té -
ke lé sé nek el vég zé sé re és ar ról meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány ki adá sá ra ki je lölt. Az ille té kes szerv fel ada ta it a Ma gyar 
Köz tár sa ság te kin te té ben a Központi Közlekedési Felügyelet látja el.

5. Tí pus-jó vá ha gyá si ren del ke zé sek

5.1. EK-tí pus jó vá ha gyás, valamint ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dély azon jár mû tí pus ra ad ha tó, amely az új ra -
fel hasz nál ha tó ság, új ra fel dol goz ha tó ság és hasz no sít ha tó ság te kin te té ben meg fe lel nek az ezen mellékletben
foglalt követelményeknek.

5.2. Az 5.1. pont al kal ma zá sá ban a gyár tó nak a jó vá ha gyó ha tó ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta nia az I. rész ben em lí -
tett szá mí tá sok hoz és el len õr zé sek hez szük sé ges rész le tes mû sza ki in for má ci ó kat, ame lyek a jár mû és alkatré -
szeinek gyár tá sa so rán al kal ma zott anya gok ter mé sze té re vo nat koz nak. Amennyi ben az ilyen in for má ció szel lem i 
tu laj don jog tár gya, illetve a gyár tó vagy annak be szál lí tó ja kü lön le ges know-how-ját ké pe zi, a gyár tó nak vagy be -
szál lí tó já nak ele gen dõ in for má ci ót kell szolgáltatnia ahhoz, hogy a számításokat meg fele lõen el lehessen végezni.

5.3. Az új ra fel hasz nál ha tó ság, új ra fel dol goz ha tó ság és hasz no sít ha tó ság vo nat ko zá sá ban a jó vá ha gyó ha tó ság biz to -
sít ja, hogy a gyár tó az ezen mel lék let II. ré szé ben meg ha tá ro zott adat köz lõ lap-min tát hasz nál ja, ami kor az ER.
A. Füg ge lék 3. cik ké nek (1) be kez dé se alapján EK-típusjóváhagyási kérelmet nyújt be.

5.4. Az ER. A. Füg ge lék 4. cik ké nek (4) be kez dé se sze rin ti EK-tí pus jó vá ha gyás en ge dé lye zé se kor a tí pus jó vá ha gyó
ha tó ság az ezen mel lék let III. ré szé ben meg ha tá ro zott EK-tí pus bi zo nyít vány-min tát alkalmazza.

6. A gyár tó elõ ze tes ér té ke lé se

6.1. Az EK-tí pus jó vá ha gyás, valamint az ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dély ki adá sá nak fel té te le annak biz to sí -
tá sa, hogy a gyár tó a IV. rész 3. pont já val össz hang ban meg fe le lõ in téz ke dé se ket tesz, és el já rá so kat hoz lét re az
ezen mel lék let ha tá lya alá tar to zó va la mennyi új ra fel hasz nál ha tó sá gi, új ra fel dol goz ha tó sá gi és hasz no sít ha tó sá gi
szem pont tel je sí té se ér de ké ben. Mi u tán ezt az elõ ze tes ér té ke lést a jó vá ha gyó ha tó ság el vé gez te, a „Ta nú sít vány a 
IV. rész nek való meg fe le lés rõl” el ne ve zé sû iga zo lást ki ad ja a gyár tó nak (a továb biak ban: „meg fe le lõ sé gi tanú -
sítvány”).
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6.2. A jó vá ha gyó ha tó ság a gyár tó elõ ze tes ér té ke lé se ke re té ben biz to sít ja, hogy a jár mû tí pus gyár tá sá hoz hasz nált
anya gok meg fe lel je nek a ren de let 16/A.  §-ában meg ha tá ro zott követelményeknek.

6.3. A 6.1. be kez dés al kal ma zá sá ban a gyár tó stra té gi át ja va sol az al kat ré szek szét sze re lé se és új ra hasz ná la ta, az anya -
gok új ra fel dol go zá sa és hasz no sí tá sa biz to sí tá sá ra. A stra té gi á nak figye lembe kell ven nie a jár mû-tí pus jó vá ha -
gyás ké rel me zé sé nek idõ pont já ban el ér he tõ vagy fejlesztés alatt álló elismert technológiákat.

6.4. A jó vá ha gyó ha tó ság a IV. rész 2. pont já val össz hang ban ki ne ve zi a gyár tó elõ ze tes ér té ke lé sé nek el vég zé sé re és
a meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány ki adá sá ra ille té kes szervet.

6.5. A meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány tar tal maz za a meg fe le lõ do ku men tá ci ót, és le ír ja a gyár tó ál tal aján lott stra té gi át. Az
ille té kes szerv a IV. rész füg ge lé ké ben meg ha tá ro zott mintát alkalmazza.

6.6. A meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány a ki ál lí tá sá tól szá mí tott leg alább két évig ér vé nyes, mi e lõtt újabb vizs gá la tok
végezhetõek.

6.7. A gyár tó nak ér te sí te nie kell az ille té kes szer vet bár mely je len tõs vál to zás ról, amely ki hat hat a meg fe le lõ sé gi ta nú -
sít vány ér vé nyes sé gé re. Az ille té kes szerv a gyár tó val tör té nõ kon zul tá ci ót köve tõen ha tá roz ar ról, hogy
szükségesek-e újabb vizsgálatok.

6.8. Az ille té kes szerv a meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány ér vé nyes sé gi idõ sza ká nak vé gén – amennyi ben he lyén va ló – kiad
egy új meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt, vagy to váb bi két évre meg hosszab bít ja annak ér vé nyes sé gét. Az ille té kes szerv 
új ta nú sít ványt ad ki, ha je len tõs változásokról értesítették õt.

7. Az al kat ré szek új ra hasz ná la ta

Az V. rész ben fel so rolt al kat ré szek:
a) az új ra fel dol goz ha tó sá gi és hasz no sít ha tó sá gi ará nyok ra vo nat ko zó szá mí tá sok te kin te té ben nem új ra fel hasz -
nál ha tó nak minõsülnek;
b) az ER. A. Füg ge lék ha tá lya alá tar to zó jár mû vek gyár tá sa so rán nem hasz nál ha tó ak újra.

8. Tí pus-jó vá ha gyá si be ve ze té si dátumok

8.1. A jó vá ha gyó ha tó ság 2006. de cem ber 15. nap ját köve tõen az ezen mel lék let kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ jár mû -
tí pu sok tekintetében:
a) nem uta sít ja el az EK-tí pus jó vá ha gyás vagy az ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dély (tí pus bi zo nyít vány)
megadását;
b) nem tilt ja meg az új jár mû for ga lom ba he lye zé sét, ér té ke sí té sét vagy üzem be helyezését.

8.2. 2008. de cem ber 15. nap ját köve tõen az ezen mel lék let kö ve tel mé nye i nek nem meg fe le lõ jár mû tí pu sok
tekintetében:
a) nem ad ha tó ki az EK-tí pus jó vá ha gyás, valamint
b) az ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dély (tí pus bi zo nyít vány).

8.3. 2010. jú li us 15. nap ját köve tõen az ezen mel lék let kö ve tel mé nye i nek nem meg fe le lõ jár mû tí pus hoz tar to zó új
jármû:
a) ,,Meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá nya” és „Mû sza ki adat lap ja” a for ga lom ba he lye zés te kin té ben ér vé nyes sé gét veszti,
b) nem he lyez he tõ for ga lom ba – ki vé ve, ha az ER. A. Füg ge lék 8. cik ke (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá -
ro zott el já rást –, to váb bá nem ér té ke sít he tõ.

8.4. A 7. pon tot 2006. de cem ber 15. nap ját köve tõen kell al kal maz ni.

A RÉSZEK JEGYZÉKE

I. rész: Kö ve tel mé nyek
II. rész: Adat köz lõ lap az EK-tí pus jó vá hag yás hoz
III. rész: Min ta az EK-tí pus bi zo nyít vány hoz
IV. rész: A gyár tó elõ ze tes ér té ke lé se

Füg ge lék: A meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány mintája
V. rész: A nem új ra fel hasz nál ha tó nak mi nõ sü lõ al kat ré szek



I. Rész

KÖVETELMÉNYEK

1. Az M1 és N1 ka te gó ri á ba tar to zó jár mû ve ket úgy kell gyár ta ni, hogy
– tö me gük sze rint leg alább 85%-ban új ra fel hasz nál ha tó ak és/vagy új ra fel dol goz ha tó ak, és
– tö me gük sze rint leg alább 95%-ban új ra fel hasz nál ha tó ak és/vagy hasz no sít ha tó ak

le gye nek az ezen rész ben meg ha tá ro zott el já rá sok szerint.

2. A gyár tó tí pus jó vá ha gyás cél já ból be nyújt egy meg fele lõen ki töl tött – az ISO 22628:2002 szab vány A. mel lék le té vel
össz hang ban el ké szí tett – adat be je len té si for ma nyom tat ványt. Az adat be je len té si lap tar tal maz za az anya gok sze rin ti bon tást.

Az adat be je len té si lap hoz csa tol ni kell a gyár tó nyi lat ko za tát a szét sze relt al kat ré szek fel so ro lá sá ról a szét sze re lés
sza ka szá ra vo nat ko zó an és az ál ta la javasolt kezelési folyamatról.

3. A gyár tó az 1. és a 2. pont al kal ma zá sa so rán iga zol ja a jó vá ha gyó ha tó ság szá má ra, hogy a rep re zen ta tív jár mû
meg fe lel a kö ve tel mé nyek nek. Az ISO 22628:2002 szab vány B. mel lék le te sze rin ti szá mí tá si mód szer al kal ma zan dó.

A gyár tó nak azon ban ké pes nek kell len nie annak iga zo lá sá ra, hogy a jár mû tí pu son be lül bár mely vál to zat meg fe lel
ezen mel lék let követelményeinek.

4. A rep re zen ta tív jár mû vek ki vá lasz tá sá nál figye lembe kell ven ni az aláb bi kri té ri u mo kat:
– a ka rosszé ria tí pu sa,
– a ren del ke zés re álló fel sze relt sé gi szin tek1,
– a ren del ke zés re álló ki egé szí tõ be ren de zé sek1, ame lye ket a gyár tó fe le lõs sé gé re szerelnek fel.

5. Amennyi ben a tí pus jó vá ha gyó ha tó ság és a gyár tó egy gép jár mû tí pu son be lül együt te sen nem azo no sít ja az új ra -
fel hasz nál ha tó ság, új ra fel dol goz ha tó ság és hasz no sít ha tó ság te kin te té ben leg prob le ma ti ku sabb nak meg ítélt vál to za tot,
ki kell választani egy reprezentatív jármûvet, mégpedig:

a) az ER. A. Füg ge lék A/2. szá mú mel lék le te III. ré szé nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott „ka rosszé ria tí pu son ként” az
M1 ka te gó ri á jú jár mû vek ese té ben;

b) ,,ka rosszé ria tí pu son ként”, pél dá ul egy te rû te her au tó, ve ze tõ fül ke, kis te her au tó az N1 ka te gó ri á jú jár mû vek ese té ben.

6. A szá mí tá sok vo nat ko zá sá ban a gu mi ab ron cso kat új ra fel dol goz ha tó nak kell tekinteni.

7. A tö me get egy ti ze des pon tos ság gal ki lo gramm ban kell ki fe jez ni. Az ará nyo kat egy ti ze des pon tos ság gal szá za lék -
ban kell ki szá mol ni, majd az aláb bi ak szerint kell kerekíteni:

a) amennyi ben a ti ze des pon tot kö ve tõ szám 0 és 4 kö zött van, le fe lé ke re kí ten dõ;
b) amennyi ben a ti ze des pon tot kö ve tõ szám 5 és 9 kö zött van, fel fe lé ke re kí ten dõ.

8. A jó vá ha gyó ha tó ság az ezen rész ben em lí tett szá mí tá sok el len õr zé se cél já ból biz to sít ja, hogy a 2. pont ban em lí tett
adat be je len té si for ma nyom tat vány össz hang ban le gyen az ezen mel lék let 6.1. pont já ban em lí tett meg fe le lé si ta nú sít -
vány hoz csatolt ajánlott stratégiával.

9. A gyár tó az al kat ré szek anya gá nak és tö me gé nek el len õr zé sé re biz to sít ja a tí pus jó vá ha gyó ha tó ság ál tal szük sé ges -
nek ítélt jár mû ve ket és alkatrészeket.

II. Rész

ADATKÖZLÕ LAP AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSHOZ

a gép jár mû vek új ra fel hasz nál ha tó ság ra, új ra fel dol goz ha tó ság ra és hasz no sít ha tó ság ra te kin tet tel tör té nõ
EK-tí pus jó vá ha gyá sá hoz az ER. A. Füg ge lé ké nek A/1. mel lék le té vel (70/156/EGK ta ná csi irány elv2 I. mellékletével)

összhangban.

Az aláb bi in for má ci ó kat há rom pél dány ban kell be nyúj ta ni, és mel lé kel ni kell egy tar ta lom jegy zé ket. A raj zo kat meg -
fe le lõ mé ret arány ban és rész le tes ség gel A4 mé ret ben vagy A4 for má tu mú ra haj to gat va kell be nyúj ta ni. Az eset le ges
fény ké pek nek elég sé ges rész le tes sé gû nek kell len ni ük.

1 Pél dá ul: bõr kár pit, au tó rá dió fel sze re lé sek, lég kon di ci o ná ló rend szer, alu mí ni um ke re kek.
2 Az ezen adat köz lõ la pon hasz nált szá mok és láb jegy ze tek meg fe lel nek a 70/156/EGK irány elv I. mel lék le té ben fog lal tak nak. Az ezen irány elv szem pont já -
ból nem re le váns té te lek nem sze re pel nek.
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1.1. Fény ké pek és/vagy raj zok a rep re zen ta tív jár mû rõl: ..........................................................................................

1.2. A tel jes jár mû mé re te zett rajz a: ..........................................................................................................................

1.3. A ten ge lyek és a ke re kek szá ma: ........................................................................................................................

1.3.1. Iker ab ronccsal sze relt ke rék ten ge lyek szá ma és he lye: ......................................................................................

1.3.3. Haj tott ke re kek (szá ma, el ren de zé se, más ten ge lyek hez való kap cso ló dás):......................................................

1.7. Ve ze tõ fül ke (elõ re tolt vagy ren des) (z): ..............................................................................................................

3. MOTOR (q) [a mind ben zin nel, gáz olaj jal stb., mind ezek és más üzem anya gok ke ve ré ké vel mû kö dõ jár mû vek 
ese té ben meg is mé te len dõ (+)]

3.1. Gyár tó: ................................................................................................................................................................

3.2. Bel sõ égé sû mo tor:..............................................................................................................................................

3.2.1. Egye di in for má ci ók a mo tor ról:..........................................................................................................................

3.2.1.1. Mû kö dé si elv: kül sõ gyúj tá sú mo tor/komp resszi ós gyúj tá sú mo tor, négy üte mû/két üte mû (1): .........................

3.2.1.2. Hen ge rek szá ma és el ren de zé se: .........................................................................................................................

3.2.1.3. Mo tor hen ger ûr tar tal ma (s): ....................................................................................................................... cm3

3.2.2. Üzem anyag: gáz olaj/ben zin/PB-gáz/föld gáz/eta nol (1): .....................................................................................

4. ERÕÁTVITEL (v)

4.2. Tí pus (me cha ni kus, hid ra u li kus, elekt ro mos stb.):

4.5. Ten gely kap cso ló

4.5.1. Tí pus [kézi/au to ma ta/FVE (fo ko zat men te sen vál toz tat ha tó erõ át vi tel)] (1)

4.9. Dif fe ren ci ál zár: igen/nem/vá laszt ha tó (1)

9. KAROSSZÉRIA

9.1. Ka rosszé ria tí pu sa: ..............................................................................................................................................

9.3.1. Aj tók el ren de zé se és az aj tók szá ma:..................................................................................................................

9.10.3. Ülé sek

9.10.3.1. Szá ma:.................................................................................................................................................................

15. ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG, ÚJRAFELDOLGOZHATÓSÁG ÉS HASZNOSÍTHATÓSÁG

15.1. A rep re zen ta tív jár mû vál to za ta: .........................................................................................................................

15.2. A rep re zen ta tív jár mû tö me ge ka rosszé ri á val vagy a ve ze tõ fül kés al váz tö me ge a ka rosszé ria és/vagy a kap -
cso ló szer ke zet nél kül, amennyi ben a gyár tó nem lát ja el ka rosszé ri á val és/vagy kap cso ló szer ke zet tel (adott
eset ben fo lya dék kal, esz kö zök kel, pót ke rék kel) a ve ze tõ nél kül: ......................................................................

15.3. A rep re zen ta tív jár mû anya ga i nak tö me ge: ........................................................................................................

15.3.1. Az elõ ke ze lés so rán figye lembe vett anya gok tö me ge (##): ................................................................................

15.3.2. A szét sze re lés so rán figye lembe vett anya gok tö me ge (##): ................................................................................

15.3.3. A nem fém hul la dék fel dol go zá sa so rán figye lembe vett, új ra fel dol go zás ra al kal mas nak ítélt anya gok
 tömege (##):..........................................................................................................................................................
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15.3.4. A nem fém hul la dék fel dol go zá sa so rán figye lembe vett, ener ge ti kai hasz no sí tás ra al kal mas nak ítélt anya gok
tö me ge (##):..........................................................................................................................................................

15.3.5. Anya gok sze rin ti bon tás (##):...............................................................................................................................

15.3.6. Az új ra fel hasz nál ha tó és/vagy új ra fel dol goz ha tó anya gok össz tö me ge: ............................................................

15.3.7. Az új ra fel hasz nál ha tó és/vagy hasz no sít ha tó anya gok össz tö me ge: ..................................................................

15.4. Ará nyok

15.4.1. Új ra fel dol goz ha tó sá gi arány „Rcyc (%)”:.............................................................................................................

15.4.2. Hasz no sít ha tó sá gi arány „Rcov (%)”: ...................................................................................................................

III. Rész

MINTA AZ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYHOZ

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm)

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

EK-tí pus jó vá ha gyó ha tó ság
pe csét je

A köz le mény tár gya:

– EK-tí pus jó vá ha gyás (1) egy jár mû tí pus ra vo nat ko zó an

– EK-tí pus jó vá ha gyás meg hosszab bí tá sa (1)

– EK-tí pus jó vá ha gyás el uta sí tá sa (1)

te kin tet tel a 2005/64/EK irány elv re

EK-tí pus jó vá ha gyá si szám:

A meg hosszab bí tás in do ka:

I. Sza kasz

0.1. Gyárt mány (gyár tó ke res ke del mi neve):.............................................................................................................

0.2. Tí pus: ..................................................................................................................................................................

0.2.1. Ke res ke del mi név (ne vek) (2): ............................................................................................................................

0.3. Tí pus azo no sí tó, ha je löl ték a jár mû vön: .............................................................................................................

0.3.1. A fen ti meg je lö lés he lye: ....................................................................................................................................

0.4. A jár mû ka te gó ri á ja (3):.......................................................................................................................................

0.5. A gyár tó neve és címe:........................................................................................................................................

0.8. Az össze sze re lõ üzem(ek) neve és címe: ............................................................................................................

[...]

II. Sza kasz

1. To váb bi in for má ci ók: .........................................................................................................................................

A rep re zen ta tív jár mû(vek) új ra fel dol goz ha tó sá gi ará nya:.................................................................................

A rep re zen ta tív jár mû(vek) hasz no sít ha tó sá gi ará nya: .......................................................................................

2. A vizs gá la tok el vég zé sé ért fe le lõs mû sza ki szol gá lat: .......................................................................................

3. A vizs gá lat ról  szóló je len tés idõ pont ja: ..............................................................................................................

1 A nem kí vánt rész tör len dõ.
2 Ha nem áll ren del ke zés re az EK-tí pus jó vá ha gyás meg adá sa kor, ak kor ezt a pon tot leg ké sõbb a jár mû for ga lom ba ho za ta la kor kell ki töl te ni.
3 A 70/156/EK irány elv II. mel lék le té nek A. ré szé ben meg ha tá ro zot tak sze rint.
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4. A vizs gá lat ról  szóló je len tés hi vat ko zá si szá ma: ................................................................................................

5. Meg jegy zé sek: ....................................................................................................................................................

6. Mel lék le tek: az in dex és a tá jé koz ta tó cso mag ...................................................................................................

7. A jár mû meg fe lel/nem fe le l meg (1) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/64/EK irány el vé ben meg ha tá ro -
zott mû sza ki kö ve tel mé nyek nek:........................................................................................................................

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

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

         (hely)          (alá írás)          (dá tum)

Mel lék le tek: ................ Tá jé koz ta tó cso mag.

IV. Rész

A GYÁRTÓ ELÕZETES ÉRTÉKELÉSE

1. E rész cél ja

E rész le ír ja az ille té kes szerv ál tal el vég zen dõ elõ ze tes ér té ke lést, amely biz to sít ja, hogy a gyár tó meg hoz za a
szük sé ges in téz ke dé se ket és lét re hoz za a szükséges eljárásokat.

2. Az ille té kes szerv

Az ille té kes szerv nek meg kell fe lel nie a mi nõ ség biz to sí tá si rend sze rek ta nú sí tá sát vég zõ szer vek ál ta lá nos kö ve -
tel mé nye i re vo nat ko zó EN 45012:1989 vagy az ISO/IEC Gu i de 62:1996 szab vány nak a gyár tó irá nyí tá si
rendszere tekintetében.

3. Az ille té kes szerv ál tal el vég zen dõ vizs gá la tok

3.1. Az ille té kes szerv biz to sít ja, hogy a gyár tó meg hoz za a szük sé ges in téz ke dé se ket, hogy

a) össze gyûjt se az ezen mel lék let ál tal meg kö ve telt szá mí tá sok el vég zé sé hez szük sé ges meg fe le lõ ada to kat a tel -
jes be szál lí tói lán con be lül, kü lö nö sen a jár mû vek gyár tá sa so rán al kal ma zott anya gok természete és tömege
tekintetében;

b) ren del ke zés re áll ja nak a szá mí tá si fo lya mat hoz szük sé ges egyéb jár mû ada tok, mint pél dá ul a fo lya dé kok
térfogata stb.;

c) meg fe le lõ mér ték ben el len õriz ze a be szál lí tók tól ér ke zõ in for má ci ó kat;

d) ke zel je az anya gok sze rin ti bon tást;

e) ké pes le gyen el vé gez ni a fel dol goz ha tó sá gi és hasz no sít ha tó sá gi ará nyok kal kap cso la tos szá mí tá so kat az
ISO 22628:2002 szabvánnyal összhangban;

f) meg je löl je a po li me rek bõl és elasz to me rek bõl ké szü lõ al kat ré sze ket a ren de let 16/A.  §-ában és a 7/A. mel lék -
let ben meghatározott mó don;

g) el len õriz ze, hogy nem hasz nál nak fel újra az V. rész ben fel so rolt al kat ré sze ket új gép jár mû vek gyár tá sa során.

3.2. A gyár tó do ku men tált for má ban az ille té kes szerv ren del ke zé sé re bo csát ja az összes vo nat ko zó in for má ci ót.
Külö nösen az anya gok új ra fel dol go zá sát és hasz no sí tá sát kell meg fele lõen dokumentálni.

1 A nem kí vánt rész tör len dõ.
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A IV. rész függeléke
A megfelelõségi tanúsítvány mintája

MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY

A 2005/64/EK irány elv IV. MELLÉKLETÉVEL

SZÁM: [....... hi vat ko zá si szám]

[....... az ille té kes szerv]

iga zol ja, hogy

(gyár tó): ..........................................................................................................................................................................

(a gyár tó címe): ..............................................................................................................................................................

meg fe lel a 2005/64/EK irány elv IV. mel lék le té ben fog lal tak nak.

Az el vég zett vizs gá la tok idõ pont ja:

A vizs gá lat vég zõ je (az ille té kes szerv neve és címe):

A je len té sek szá ma:

Ez a ta nú sít vány [..........................-ig idõ pont] ér vé nyes.

Kelt [...................................................................... hely]

[........................................................................... dá tum]

[.......................................................................... alá írás]

Mel lék le tek: A gyár tó ál tal ja va solt stra té gia le írá sa az új ra hasz ná lat, az új ra fel dol go zás és a hasz no sí tás te rü le tén.

V. Rész

A NEM ÚJRAFELHASZNÁLHATÓNAK MINÕSÜLÕ ALKATRÉSZEK

1. Be ve ze tés

Ez a rész az M1 és N1 ka te gó ri á ba tar to zó jár mû vek al kat ré sze i re vo nat ko zik, ame lye ket nem sza bad új ra fel hasz -
nál ni új jár mû vek gyár tá sa so rán.

2. Az al kat ré szek lis tá ja

– va la mennyi lég zsák1, be le ért ve a pár ná kat, pi ro tech ni kai mû köd te tõ ket, elekt ro ni kai ve zér lõ egy sé ge ket és
érzékelõket,

– biz ton sá gi övek au to ma ta vagy nem au to ma ta egy sé gei, be le ért ve a he ve de re ket, csa to kat, öv vissza hú zó kat, pi -
ro tech ni kai mûködtetõket,

– ülé sek (amennyi ben a biz ton sá gi öv rög zí té se it és/vagy a lég zsá ko kat be épí tet ték az ülésekbe),

– kor mány zár-al kat ré szek, ame lyek a kor mány osz lop pal áll nak kap cso lat ban,

– in dí tás gát lók, be le ért ve a jel adó kat és az elekt ro ni kus ve zér lõ egy sé ge ket,

– ki bo csá tás-utó ke ze lõ rend sze rek (pél dá ul ka ta li zá to rok, ré szecs ke szû rõk),

– ki pu fo gó hang tom pí tók.

1 Amennyi ben a lég zsá kot a kor mány ke rék be épí tik be, maga a kor mány ke rék.
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A gazdasági és közlekedési miniszter
91/2006. (XII. 26.) GKM

rendelete

a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek
való megfelelõsége igazolásának részletes szabályairól

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
(a továb biak ban: Fgytv.) 56.  §-ának a) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – egyet ér tés ben a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz ter rel, valamint a föld mû ve lés ügyi és
vidék fejlesztési mi nisz ter rel – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) kör nye zet vé del mi kö ve tel mény: a cso ma go lás ról és a 

cso ma go lá si hul la dék ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 
1. mel lék le té nek 1–3. pont já ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek;

b) ho no sí tott össze han golt szab vány: az euró pai szab -
vány ügyi szer ve ze tek ál tal ké szí tett, az Euró pai Bi zott ság
ál tal a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ról  szóló
94/62/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv hez
(a továb biak ban: 94/62/EK irány elv) har mo ni zált nak el fo -
ga dott, az Euró pai Unió Hi va ta los Lap já ban hi vat ko zá si
szám mal köz zé tett szab vány, ame lyet a ma gyar el já rá si
rend nek meg fele lõen ho no sí tot tak és nem ze ti szab vány -
ként köz zé tet tek;

c) cso ma go lás-össze te võ: a cso ma go lás [R. 2.  § (1) be -
kez dés a) pont] olyan rész e, amely kéz zel vagy egy sze rû
me cha ni kai esz köz zel az egyes ré szek ál la gá nak sé rel me
nél kül at tól el vá laszt ha tó;

d) re giszt rált cso ma go lá si szak ér tõ: a te rü le ti leg ille té -
kes ke res ke del mi és ipar ka ma rá nál cso ma go lá si szak ér tõ -
ként nyil ván tar tás ba vett ter mé sze tes sze mély.

Csomagolások alkalmazása

2.  §

(1) Ki zá ró lag olyan cso ma go lás hoz ha tó for ga lom ba,
illetve ter mék olyan cso ma go lás ban he lyez he tõ el, amely
te kin te té ben a gyár tó [a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló
2000. évi XLIII. tör vény 3.  § e) pont, illetve az R. 2.  §
(1) be kez dés e) pont] az e ren de let ben meg ha tá ro zott mó -
don iga zol ja a kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek való
meg fe le lõ sé get.

(2) A kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek való meg fe -
le lõ ség nem men te sít a cso ma go lás ra vo nat ko zó, más jog -
sza bá lyok ban elõ írt kö ve tel mé nyek tel je sí té se alól.

A környezetvédelmi megfelelõség igazolása

3.  §

(1) A cso ma go lás, illetve a cso ma go lás-össze te võ kör -
nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lõ sé ge a
ho no sí tott össze han golt szab vá nyok nak való meg fe le lés
alap ján vagy azok kal egyen ér té kû mó don iga zol ha tó. Az
iga zo lás a cso ma go lás-össze te võ ese tén annak elõ ál lí tó ja,
tel jes cso ma go lás ese tén a gyár tó fel ada ta.

(2) A gyár tó a kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek
való meg fe le lés iga zo lá sa cél já ból – a (6) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott
tar tal mú össze sí tett gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot
kö te les ki ál lí ta ni.

(3) A gyár tó az össze sí tett gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat -
ko zat el ké szí té sé hez az egyes cso ma go lás-össze te võk elõ -
ál lí tó ja ál tal a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal
ki ál lí tott meg fe le lõ sé gi iga zo lá so kat is fel hasz nál ja.

(4) A cso ma go lás és az egyes cso ma go lás-össze te võk
kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lõ sé ge
ér té ke lé sé re az 5.  § sze rint ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet is fel -
kér he tõ. Az ér té ke lés ered mé nyé rõl a ta nú sí tó szer ve zet a
3. mel lék let ben meg ha tá ro zott tar tal mú meg fe le lõ sé gi ta -
nú sít ványt ál lít ki.

(5) Az össze sí tett gyár tói meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat és a
meg fe le lõ sé gi iga zo lás el ké szí té sé hez re giszt rált cso ma -
go lá si szak ér tõ köz re mû kö dé se is igény be ve he tõ.

(6) Az R. 6.  § (4) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban meg ha -
tá ro zott anyag mennyi sé ge ket éves fel hasz ná lá suk ban nem 
meg ha la dó gyár tók a cso ma go lás kör nye zet vé del mi meg -
fe le lõ sé gét a cso ma go lás-össze te võk elõ ál lí tó ja ál tal ké -
szí tett, a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott tar tal mú meg fe le -
lõ sé gi iga zo lás sal iga zol hat ják.

(7) A cso ma go lás-össze te võ elõ ál lí tó ja vagy for gal ma -
zó ja nem ta gad hat ja meg a gyár tói meg fe le lõ sé gi iga zo lás
vagy meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány ki adá sát, ame lyet a ké rel -
me zõ nek tör té nõ meg kül dés sel, vagy meg fe le lõ mó don
(pl. elekt ro ni kus adat bá zis ban) tör té nõ nyil vá nos el ér he tõ -
ség biz to sí tá sá val tel je sít het.

(8) Az Euró pai Unió tag ál la má ból tör té nõ be ho za tal
ese tén a (2)–(4) és (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott meg fe -
le lõ sé gi do ku men tu mok kal egyen ér té kû nek kell te kin te ni
az adott tag ál lam ban a 94/62/EK irány elv sze rin ti lé nye gi
kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lõ ség iga zo lá sá ra jog sza -
bály ban elõ írt meg fe le lõ sé gi do ku men tu mok ma gyar nyel -
vû for dí tá sát.

(9) A kör nye zet vé del mi meg fe le lõ sé get iga zo ló do ku -
men tu mo kat a gyár tó és a cso ma go lás-össze te võ elõ ál lí tó -
ja kö te les az utol só té tel gyár tá sá nak nap ját köve tõen leg -
alább négy évig meg õriz ni és – ké rés re – a 6.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti ellen õr zõ ha tó ság nak át ad ni.

(10) A cso ma go lás ki ala kí tá sá nak vagy a cso ma go -
lás-össze te võk alap ve tõ jel lem zõ i nek (így kü lö nö sen az
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alap anyag, szer ke zet, össze té tel) meg vál toz ta tá sa ese tén, a 
gyár tó nak és a cso ma go lás-össze te võ elõ ál lí tó já nak új
meg fe le lõ ség-iga zo lá si el já rást kell le foly tat nia és azt a
(2), illetve (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint dokumen -
tálnia.

Csomagolási Mûszaki Tanácsadó Bizottság

4.  §

(1) A cso ma go lás kör nye zet vé del mi meg fe le lõ sé gé nek
iga zo lá sa so rán fel me rü lõ szak mai, el já rá si kér dé sek or -
szá go san egy sé ges gya kor la ta ér de ké ben a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) Cso ma -
go lá si Mû sza ki Ta nács adó Bi zott sá got (a továb biak ban:
Ta nács adó Bi zott ság) hoz lét re.

(2) A Ta nács adó Bi zott ság fel ké rés ese tén ta nács adó,
vé le mé nye zõ te vé keny sé get foly tat az aláb bi te rü le te ken:

a) a cso ma go lá si szak ér tõi te vé keny ség szak mai fel té -
tel rend sze ré nek meg ál la pí tá sa;

b) a cso ma go lá si szak ér tõ-kép zés tar tal mi kö ve tel mé -
nye i nek meg ha tá ro zá sa;

c) szak vé le mény ki ala kí tá sa a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat el fo gad ha tó sá gá ra, valamint arra vo nat ko zó an, hogy
va la mely ter mék cso ma go lás nak mi nõ sül-e.

(3) A Ta nács adó Bi zott ság hét fõ bõl áll, ve ze tõ jét a mi -
nisz ter je lö li ki. A Ta nács adó Bi zott ság to váb bi tag jai:

a) 1-1 tag a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
valamint a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
ál tal de le gált szak ér tõ;

b) 2 tag a mi nisz ter ál tal fel kért szak ér tõ;

c) 1 tag a cso ma go lá si ér dek kép vi se le ti szer ve zet kép -
vi se lõ je;

d) 1 tag a cso ma go lá si hul la dék hasz no sí tást ko or di ná ló 
szer ve ze tek kép vi se lõ je.

(4) A Ta nács adó Bi zott ság az ügy rend jét az ala ku ló ülé -
sén maga ha tá roz za meg az zal, hogy a (2) be kez dés
c) pont ja sze rin ti szak vé le mé nyé nek ki adá sá ra leg fel jebb
hat van na pot ál la pít meg.

Tanúsító szervezetek kijelölése

5.  §

A cso ma go lás kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek
való meg fe le lõ sé gét iga zo ló meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány ki -
adá sá ra fel ha tal ma zott ta nú sí tó szer ve ze te ket a mû sza ki
ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ellen õr zõ és ta nú sí tó
szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
4/1999. (II. 24.) GM ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek
alap ján, illetve el já rás ke re té ben a mi nisz ter je lö li ki.

Ellenõrzés

6.  §

(1) A cso ma go lás kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek 
való meg fe le lõ sé gét iga zo ló do ku men tu mo kat az ille té kes
ellen õr zõ ha tó ság az R. 13.  §-ában fog lal tak sze rint ellen -
õr zi.

(2) Amennyi ben a gyár tó az össze sí tett meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko zat nél kül, vagy va lót lan tar tal mú össze sí tett meg -
fe le lõ sé gi nyi lat ko zat tal hoz za for ga lom ba a cso ma golt
ter mé ket – az Fgytv.-ben, valamint az áruk és a szol gál ta -
tá sok biz ton sá gos sá gá ról és az ezzel kap cso la tos pi ac fel -
ügye le ti el já rás ról  szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. ren de -
let ben meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ken túl me nõ en –
az ille té kes ellen õr zõ ha tó ság a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet
ál tal ki ál lí tott meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány alap ján össze sí -
tett meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat el ké szí té sé re kö te le zi a ter -
mék tel jes cso ma go lá sá ra vo nat ko zó an.

Záró rendelkezések

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dé sek ben fog lalt ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) Az 1.  § d) pont ja és a 3.  § (5) be kez dé se 2007. jú ni us
30-án lép ha tály ba.

(3) A 2.  § (1) be kez dé se 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) A 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti Ta nács adó Bi zott sá got
2007. már ci us 31-éig kell lét re hoz ni.

8.  §

(1) Ez a ren de let – az R. 4.  §-ával együtt – az Euró pai
Par la ment és a Ta nács 2004/12/EK (2004. feb ru ár 11.),
valamint a 2005/20/EK (2005. már ci us 9.) irány el ve i vel
mó do sí tott, a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ról
 szóló 94/62/EK (1994. de cem ber 20.) euró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv 9. cik ke (1) be kez dé sé nek való meg fe -
le lést szol gál ja.

(2) E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, valamint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt el já rás sze rin ti egyez te té se – a
94/62/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 16. cik ké -
nek (2) be kez dé se alap ján – meg tör tént.

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

2006/163. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13633



1. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

Az összesített gyártói megfelelõségi nyilatkozat tartalmi követelményei

A cso ma go lás (cso ma golt ter mék) gyár tó já nak neve és címe: ...........................................................................................

A cso ma go lás meg ne ve zé se és le írá sa: ..............................................................................................................................

A cso ma go lás-össze te võk meg ne ve zé se (anya gok fel tün te té sé vel, figye lembe véve a fel vitt be vo na tok, fel ira tok anya -
gait is): ...............................................................................................................................................................................

A cso ma go lás-ér té ke lé si ered mé nyek össze sí té se (cso ma go lás-össze te võk re vo nat ko zó meg fe le lõ sé gi iga zo lá sok,
valamint sa ját ér té ke lé si ered mé nyek és/vagy ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet ál tal adott meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány alap ján):

Kö ve tel mény

Ér té ke lé si mód szer hez
re fe ren ci a ként szol gá ló
össze han golt szab vány*

jele

Ér té ke lés ered mé nye
Ér té ke lé si do ku men tu mok

azo no sí tó ja

1. Anyag fel hasz ná lás mi ni ma li zá lá sa MSZ EN 13428

2. Ne héz fém tar ta lom ha tár ér ték alat ti MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–1

3. Ve szé lyes anyag-tar ta lom mi ni ma li zá lá sa MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–2

4. Új ra hasz ná lat MSZ EN 13429

5. Anya gá ban hasz no sít ha tó ság MSZ EN 13430

6. Ener ge ti kai hasz no sít ha tó ság MSZ EN 13431

7. Szer ves hasz no sít ha tó ság MSZ EN 13432

* Vagy az il le té kes ellen õr zõ ha tó ság ál tal az zal egyen ér té kû nek el fo ga dott mód szer.

A meg fe le lés meg ál la pí tá sa: ...............................................................................................................................................

(Meg fe le lés ak kor áll fenn, ha az 1–3. pon tok mind egyi ke, valamint az 5–7. pon tok leg alább egyi két te kint ve az ér té ke lés 
ered mé nye „meg fe le lõ”. Ha a cso ma go lást új ra hasz ná lat ra ter vez ték, a 4. pont sze rint is meg fe le lõ nek kell len nie.)

Az ér té ke lé si ered mé nyek alap ján ez a cso ma go lás meg fe lel a kör nye zet vé del mi  kö ve tel mé nyek nek.

Dá tum: ..........................................................

................................................................
cég sze rû alá írás
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2. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

A csomagolás-összetevõre vonatkozó megfelelõségi igazolás tartalmi követelményei

A cso ma go lás-össze te võ gyár tó já nak neve és címe:...........................................................................................................

A cso ma go lás-össze te võ meg ne ve zé se (anya gok fel tün te té sé vel, figye lembe véve a fel vitt be vo na tok, fel ira tok anya ga it
is): .......................................................................................................................................................................................

A cso ma go lás-össze te võ re vo nat ko zó ér té ke lé si ered mé nyek össze sí té se (sa ját ér té ke lé si ered mé nyek és/vagy ki je lölt
ta nú sí tó szer ve zet ál tal adott meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány alap ján): .....................................................................................

1. A cso ma go lás-össze te võ re vo nat ko zó ér té ke lé si ered mé nyek össze sí té se:

Kö ve tel mény

Ér té ke lé si mód szer hez
re fe ren ci a ként szol gá ló
össze han golt szab vány*

jele

Ér té ke lés ered mé nye
Ér té ke lé si do ku men tu mok

azo no sí tó ja

1. Ne héz fém tar ta lom ha tár ér ték alat ti MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–1

2. Ve szé lyes anyag-tar ta lom mi ni ma li zá lás MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–2

3. Új ra hasz ná lat MSZ EN 13429

4. Anya gá ban hasz no sít ha tó ság MSZ EN 13430

5. Ener ge ti kai hasz no sít ha tó ság MSZ EN 13431

6. Szer ves hasz no sít ha tó ság MSZ EN 13432

* Vagy il le té kes ellen õr zõ ha tó ság ál tal az zal egyen ér té kû nek el fo ga dott mód szer.

(Meg fe le lés ak kor áll fenn, ha az 1–2. pon tok mind egyi két, valamint a 4–6. pon tok leg alább egyi két te kint ve az ér té ke lés
ered mé nye „meg fe le lõ”. Ha a cso ma go lás-össze te võt új ra hasz ná lat ra ter vez ték, ak kor a 3. pont sze rin ti vizs gá la tot a cso -
ma go lás for ga lom ba ho zó já val együtt kell el vé gez ni.)

2. A meg fe le lés meg ál la pí tá sa:

Az ér té ke lé si ered mé nyek alap ján ez a cso ma go lás-össze te võ meg fe lel a kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek nek.

Dá tum: ..........................................................

................................................................
cég sze rû alá írás

3. melléklet a 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelethez

A megfelelõségi tanúsítvány tartalmi követelményei

1. A ta nú sí tó szer ve zet neve, címe, a ki je lö lé si ok irat száma;

2. a meg ren de lõ neve, címe;

3. a cso ma go lás rö vid le írá sa (meg ne ve zés, cso ma go lás-össze te võk, cso ma golt ter mék, ren del te té si cél, azonosító
adatok);
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4. az aláb bi ak kö zül azon kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek fel so ro lá sa, ame lyek nek a cso ma go lás vagy cso ma go -
lás-össze te võ vizs gá lat tal igazoltan megfelel:

a) a vo nat ko zó, ho no sí tott össze han golt szab vány ban, vagy más az zal egyen ér té kû ér té ke lé si mód szer ben fog lal tak
alap ján, csak a meg fe le lõ, a funk ci ók el lá tá sá hoz szük sé ges mennyi sé gû anyagból készült a csomagolás,

b) a cso ma go lás-össze te võk ben és a tel jes cso ma go lás ban lévõ ne héz fém tar ta lom ki sebb, mint az elõ írá sok sze rint
meg en ge dett legnagyobb mennyiség,

c) a vo nat ko zó, ho no sí tott össze han golt szab vány ban, vagy más az zal egyen ér té kû ér té ke lé si mód szer ben fog lal tak
alap ján, a ve szé lyes anyag-tar ta lom meg fe lel a mi ni ma li zá lá sá ra vonatkozó elõírásoknak,

d) a cso ma go lás ki elé gí ti a vo nat ko zó, ho no sí tott össze han golt szab vány, vagy más, az zal egyen ér té kû ér té ke lé si
mód szer sze rin ti új ra hasz nál ha tó sá gi kö ve tel mé nye ket, amennyiben arra tervezték,

e) az alap anya gá ban tör té nõ hasz no sít ha tó ság meg fe lel a vo nat ko zó, ho no sí tott össze han golt szab vány ban, vagy
más, az zal egyen ér té kû ér té ke lé si módszerben  foglaltaknak,

f) az ener ge ti kai hasz no sít ha tó ság meg fe lel a vo nat ko zó, ho no sí tott össze han golt szab vány ban, vagy más, az zal
egyen ér té kû ér té ke lé si módszerben elõírtaknak,

g) a kom posz tál ha tó ság meg fe lel a vo nat ko zó, ho no sí tott össze han golt szab vány ban, vagy más, az zal egyen ér té kû ér -
té ke lé si módszerben elõírtaknak;

[Meg fe le lés ak kor áll fenn, ha a cso ma go lás ra és a cso ma go lás-össze te võk re vo nat ko zó an kü lön-kü lön – az a)–c) pon -
tok ban elõ írt kö ve tel mé nyek mind egyi két [új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ese tén a d) pont sze rint is] és az e)–g) pon tok ban
elõ írt kö ve tel mé nyek leg alább egyi két tekintve – az értékelés eredménye megfelelõ.]

5. a vizs gá la to kat vég zõ (kül sõ vagy bel sõ) vizs gá ló he lyek neve, címe, ki je lö lé si ok ira tuk száma;

6. a ta nú sít vány ér vé nyes sé gi ide je;

7. a meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány azo no sí tó szá ma, a ki adás dá tu ma, a ki ál lí tó cég sze rû aláírása.

A honvédelmi miniszter, valamint
az igazságügyi és rendészeti miniszter

29/2006. (XII. 26.) HM–IRM
együttes rendelete

a katonák szabadságvesztésének, elõ ze tes
letartóztatásának és pártfogó felügyeletének

végrehajtásáról  szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM–IM
együttes rendelet módosításáról

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let 127.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a – a leg fõbb
ügyésszel és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá -
sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let (a továb -
biakban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A ka to nai fog dá ban vég re haj tan dó sza bad ság vesz -
tést a bün te tés-vég re haj tá si in té zet a bí ró ság ren del ke zé se
alap ján hajt ja vég re. Ka to nai fog dá ban kell vég re haj ta ni
annak a ka to ná nak a sza bad ság vesz té sét is, aki nek a pénz -
bün te té sét a bí ró ság sza bad ság vesz tés re vál toz tat ta át.”

2.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § Ha a sza bad ság vesz tést töl tõ ka to ná val szem ben a
bí ró ság a bün te tés hát ra lé võ ré szét a fog ház nál eggyel szi -
go rúbb vég re haj tá si fo ko zat ban ren de li vég re haj ta ni
[ Btk. 46.  § (1) bek. má so dik for du la ta], a ka to nát le kell
 szerelni.”

3.  §

Az R. 47.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„47.  § A ka to na elõ ze tes le tar tóz ta tá sát – a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ese tet ki vé ve – ka to nai fog dá -
ban kell vég re haj ta ni.”

4.  §

Az R. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„48.  § Az elõ ze tesen le tar tóz ta tot tat a bí ró ság ér te sí té se
és az ér te sí tés re ve ze tett bí rói ren del ke zés alap ján le het a
ka to nai fog dá ba be fo gad ni.”



5.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) az R. 2.  §-ában, 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben,

4.  §-ának (1) és (4) be kez dé sé ben, 4/A.  §-ában, 44.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, valamint 47.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„ka to nai bv. in té zet ben” szö veg rész he lyé be a „ka to nai
fog dá ban”,

b) az R. 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 6.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban, valamint 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben
a „ka to nai bv. in té zet be” szö veg rész he lyé be a „ka to nai
fog dá ba”,

c) az R. 5.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban,
9.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 11.  §-a (3) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, 14.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben,
15.  §-ának (1) be kez dé sé ben, III. fe je ze té nek cí mé ben,
20.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 23.  §-a (1) be kez dé sé nek be -
ve ze tõ szö ve gé ben és c) pont já ban, 24.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, 26.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 27.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 28.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
30.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 31.  §-ának (1) és (3) be kez -
dé sé ben, 33.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ fran cia be kez dé sé -
ben, 34.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 37.  §-ában, 39.  §-ában,
41.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 42.  §-ának (1)–(3) be -
kez dé sé ben, 45.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá -
ban, 46.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 54.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 55.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik és har ma -
dik mon da tá ban, 58.  §-ának (2) be kez dé sé ben és
61.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ka to nai bv. in té zet” szö -
veg rész he lyé be a „ka to nai fog da”,

d) az R. 5.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a 
„ka to nai bv. in té ze tet” szö veg rész he lyé be a „ka to nai fog -
da he lye sze rin ti bv. in té ze tet”,

e) az R. 25.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ka to nai bv. in -
té ze tet” szö veg rész he lyé be a „ka to nai fog dát”,

f) az R. 33.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „ka to nai bv. in -
té zet tel” szö veg rész he lyé be a „a ka to nai fog dá val”,

g) az R. 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 43.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 45.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá -
ban és 56.  §-ában a „ka to nai bv. in té ze ten” szö veg rész he -
lyé be a „ka to nai fog dán”,

h) az R. 55.  §-ának (2) be kez dés ében a „ka to nai bv. in -
té zet bõl” szö veg rész he lyé be a „ka to nai fog dá ból”,

i) az R. 45.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „nem ka to nai
bün te tés-vég re haj tá si kór ház ba” szö veg rész he lyé be a
„bün te tés-vég re haj tá si kór ház ba”,

j) az R. 18.  §-át meg elõ zõ al cím ben a „ka to nai bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet ben” szö veg rész he lyé be a „ka to nai 
fog dá ban”
szö veg rész lép.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 42.  §-a (1) be kez dé sé nek szö ve gé bõl az „és az
al egy ség pa rancs nok” szö veg rész, valamint az R.
44.  §-ának (1) be kez dé se.

Dr. Sze ke res Imre s. k., Dr. Kon do ro si Ferenc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter igaz ság ügyi és ren dé sze ti

mi nisz té ri u mi államtitkár

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 ál lam ház tar tás ról  szóló, mó do sí tott 1992. évi
XXXVIII. tör vény 88.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és e) pont ja i ra
figye lemmel – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok ira ta i nak ki -
adá sá ról, mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997. (VII. 8.) IM ren de -
let mel lék le té ben a Fi a tal ko rú ak Bün te tés-vég re haj tá si In -
té ze te (Tö köl) ala pí tó ok ira ta he lyé be az e ren de let sze rin ti 
mel lék let lép.

2.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

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

államtitkár

Melléklet
a 32/2006. (XII. 26.) IRM rendelethez

Alapító Okirat módosítása

A Ma gyar Köz tár sa ság igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz te re a Fi a tal ko rú ak Bün te tés-vég re haj tá si In té ze té nek
(Tö köl) a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok ira ta i -
nak ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997. (VII. 8.) IM
ren de let tel ki adott ala pí tó ok ira tát az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 89.  §-ának (1) be kez dé -
se és 90.  §-ának (2) be kez dé se alap ján – a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja.

Az Ala pí tó Ok irat 5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„5. Ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge, ren -
del te té se:

a) Kü lön ki je lö lés ál tal meg ha tá ro zott körben
– a fi a tal ko rú fog va tar tot tak elõ ze tes le tar tóz ta tá sá val,
– a fi a tal ko rú el ítél tek sza bad ság vesz té sé vel,
– fel nõtt korú fér fi el ítél tek bör tön fo ko za tú sza bad ság -

vesz té sé vel,
– az el zá rás sal, to váb bá
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– a HIV-fer tõ zött nõi, fér fi fog va tar tot tak elõ ze tes le -
tar tóz ta tá sá val, és

– a HIV-fer tõ zött nõi, fér fi el ítél tek fog ház, bör tön és
fegy ház fo ko za tú sza bad ság vesz té sé vel
össze füg gõ bün te tés-vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sa.

b) El kü lö ní tett ré szén ka to nai fog da ként mû kö dik.
 Ennek ke re té ben a Bün te tõ Tör vény könyv 122.  §-a (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka to nák, valamint a ma gyar
bün te tõ jog ha tó ság alá tar to zó szövetséges fegyveres erõ
tagjának

– elõ ze tes le tar tóz ta tá sá val,
– el zá rá sá val,
– sza bad ság vesz té sé vel

kap cso la tos bün te tés-vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sa.”

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

rendelete

a büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérõl  szóló
21/1994. (XII. 30.) IM rendelet módosításáról

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let 127.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló
21/1994. (XII. 30.) IM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1.  §-a
és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Az elõ ze tesen letartóztatottak elhelyezése

1.  § (1) Az elõ ze tesen le tar tóz ta tot ta kat – ha a vég re haj -
tást jog sza bály ren del ke zé se alap ján bün te tés-vég re haj tá si 
in té zet ben ren de lik el – az el já ró ügyész ség, illetve bí ró ság 
szék he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet ben kell el he lyez ni. A bün te -
tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka erre a cél ra – ki vé te -
le sen – más bün te tés-vég re haj tá si in té ze tet is ki je löl het.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az elõ ze -
tesen le tar tóz ta tot tat a Fi a tal ko rú ak Bün te tés-vég re haj tá si
In té ze té ben (Tö köl) kell el he lyez ni, ha a bí ró ság az elõ ze -
tes le tar tóz ta tást ka to nai fog dá ban ren de li vég re haj ta ni.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § (1) A ka to nai fog dá ban vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz tést a Fi a tal ko rú ak Bün te tés-vég re haj tá si In té ze té -
ben (Tö köl), erre el kü lö ní tett részen kell végrehajtani.

(2) A fér fi a kat és a nõ ket egy más tól el kell kü lö ní te ni.”

3.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § A fi a tal ko rú el ítél te ket fi a tal ko rú ak büntetés-

 végrehajtási in té ze té ben kell elhelyezni.”

4.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ezzel egy -
ide jû leg az R. mel lék le té nek 24. pont ja ha tá lyát veszti.

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

ál lam tit kár

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 bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban, illetve 
35.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
3.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt feladat -
körében – a pénz ügy mi nisz ter rel, to váb bá az 5.  § c) pont ja
 tekintetében a Leg fõbb Ügyésszel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si
In té ze tet az Áht. 90.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján 2006. de cem ber 31-i ha tállyal meg szün te tem.
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2.  §

A meg szû nõ Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bün te -
tés-vég re haj tá si In té zet

a) szék he lye: 2501 Esz ter gom, Szé che nyi tér 22.

b) fel ügye le ti szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztérium, 1055 Bu da pest, Kos suth tér 4.

c) meg szün te tõ szer ve: Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztérium, 1055 Bu da pest, Kos suth tér 4.

3.  §

A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si
In té zet jog utód ja a Fõ vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet.

4.  §

A Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si
In té zet meg szû né sét köve tõen alap fel ada tai kö zül

a) az elõ ze tes le tar tóz ta tás sal, valamint a biz ton sá gi és
egyéb ok ból el he lye zett el ítél tek sza bad ság vesz té sé vel
kap cso la tos fel ada to kat a Fõ vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si
In té zet vég zi,

b) az el zá rás sal össze füg gõ bün te tés-vég re haj tá si fel -
ada to kat fér fi ak ese té ben a Ba racs kai Or szá gos Bün -
tetés-végrehajtási In té zet, nõk ese té ben a Pál hal mai Or szá -
gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet lát ja el.

5.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ezzel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bün te tés-vég re haj -
tá si In té zet nek a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok -
ira ta i nak ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról  szóló 20/1997.
(VII. 8.) IM ren de let mel lék le té ben ki adott ala pí tó ok ira ta,

b) az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium fe je zet hez tar to zó költ -
ség ve té si szerv kö zép irá nyí tó szerv ként tör té nõ el is me ré -
sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá si rend jé rõl
és a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok ira ta i nak mó -
do sí tá sá ról  szóló 32/2002. (XII. 21.) IM ren de let 1–4.  §-a,
6.  § (2) be kez dé se, 1. és 26. szá mú mel lék le tei,

c) a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga ré -
szé re tör té nõ egyes bel sõ el len õr zé si jo go sít vá nyok át ru -
há zá sá ról  szóló 25/2004. (VII. 7.) IM ren de let 10.  §-a,

d) az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium fe je zet hez tar to zó költ -
ség ve té si szerv kö zép irá nyí tó szerv ként tör té nõ el is me ré -
sé rõl, a gaz dál ko dá si jo go sít vá nyok meg osz tá si rend jé rõl
és a bün te tés-vég re haj tá si szer vek ala pí tó ok ira ta i nak mó -
do sí tá sá ról  szóló 32/2002. (XII. 21.) IM ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 2/2005. (III. 1.) IM ren de let,

e) a Bün te tés-vég re haj tás Köz pon ti El lá tó In téz mé nye
meg szün te té sé rõl  szóló 24/2005. (XI. 24.) IM ren de let 6.  §
má so dik mon da ta, to váb bá

f) a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In -
té ze te (Pécs) ala pí tá sá ról  szóló 22/2006. (IX. 25.) IRM
ren de let 4.  §-a.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
35/2006. (XII. 26.) IRM

rendelete

az elzárás, ille tõ leg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás
végrehajtásának részletes szabályairól  szóló
7/2000. (III. 29.) IM–BM együttes rendelet

módosításáról

A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
167.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3. §
(5) be kez dés d) pont já ban fog lalt fel adat kör ében – a leg -
fõbb ügyésszel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

Az el zá rás, ille tõ leg a pénz bír sá got he lyet te sí tõ el zá rás
vég re haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 7/2000. (III. 29.)
IM–BM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 11.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el zá rást fo ga na to sí tó szerv az el zá rás fo ga nat ba
vé te lé rõl, az el zá rás ki töl té sé rõl, ille tõ leg az el kö ve tõ nek a 
pénz bír ság meg fi ze té se foly tán tör tént sza ba don bo csá tá -
sá ról ha la dék ta la nul ér te sí ti a sza bály sér té si ha tó sá got, a
bí ró sá got, valamint az el kö ve tõ la kó he lye (tar tóz ko dá si
he lye) sze rint ille té kes párt fo gó fel ügye lõi szol gá la tot,
ha az el kö ve tõt más ügy ben köz ér de kû mun ká ra ítél ték
vagy párt fo gó fel ügye let alatt áll.”

2.  §

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

3.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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Melléklet a 35/2006. (XII. 26.) IRM rendelethez

Az elzárás végrehajtására kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek

A sza bály sér té si ha tó ság szék he lye,
ille tõ leg az el kö ve tõ la kó he lye

A ki je lölt bün te tés-vég re haj tá si in té zet

1. Bu da pest fõ vá ros és Pest me gye,
Ko má rom-Esz ter gom me gye

fér fi ak: Ba racs kai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ba racs ka)
nõk: Pál hal mai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Pál hal ma)

2. Ba ra nya me gye Ba ra nya Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Pécs)

3. Bács-Kis kun me gye Bács-Kis kun Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Kecs ke mét)

4. Bé kés me gye Bé kés Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Gyu la)

5. Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Mis kolc)

6. Csong rád me gye Sze ge di Fegy ház és Bör tön (Sze ged)

7. Fej ér me gye Fej ér Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Szé kes fe hér vár)

8. Gyõr-Mo son-Sop ron me gye Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Gyõr)

9. Haj dú-Bi har me gye Haj dú-Bi har Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Deb re cen)

10. He ves me gye He ves Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Eger)

11. Nóg rád me gye Ba las sa gyar ma ti Fegy ház és Bör tön (Ba las sa gyar mat)

12. So mogy me gye So mogy Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Ka pos vár)

13. Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Nyír egy há za)

14. Jász-Nagy kun-Szol nok me gye Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Szol nok)

15. Tol na me gye Tol na Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Szek szárd)

16. Vas me gye Vas Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Szom bat hely)

17. Veszp rém me gye Veszp rém Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Veszp rém)

18. Za la me gye Za la Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet (Za la eger szeg)

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
36/2006. (XII. 26.) IRM

rendelete

a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetben a rend õrség
és a határõrség hivatásos állományú tagjainak

berendelésével betölthetõ beosztásokról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény és a
bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2006. évi CXVIII. tör vény 4.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le -
tet adom ki:

1.  §

A Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in té zet ben a rend õrség
és a ha tár õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag já nak be ren de lé sé -
vel be tölt he tõ be osz tá sok kö rét e ren de let mel lék le te ál la -
pít ja meg.

2.  §

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

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

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

Be osz tás Mun ka kör

igaz ság ügyi nyom szak ér tõ I–LV köz al kal ma zott

igaz ság ügyi ujj nyom szak ér tõ I–XXXVI köz al kal ma zott

igaz ság ügyi fegy ver szak ér tõ I–XXVIII köz al kal ma zott

igaz ság ügyi ok mány szak ér tõ I–XL köz al kal ma zott

igaz ság ügyi írás szak ér tõ I–XXVI köz al kal ma zott

igaz ság ügyi ve gyész szak ér tõ I–XX köz al kal ma zott



Az oktatási és kulturális miniszter
15/2006. (XII. 26.) OKM

rendelete

a 2006/2007. tanév rendjérõl  szóló
4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, valamint az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – szak kép zés te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A 2006/2007. tan év rend jé rõl  szóló 4/2006. (II. 24.) OM 
ren de let (a továbbiak ban: R.) 3. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

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

(2) E ren de let ki hir de té sé vel egy ide jû leg az R. 2.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban a „Bel ügy mi nisz té ri um”
szö veg he lyé be az „Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Minisztérium” szöveg lép.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Melléklet a 15/2006. (XII. 26.) OKM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 4/2006. (II. 24.) OM ren de let hez

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

Ha tár idõk Fel ada tok

2006. 09. 14. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium pá lyá za tot hir det a Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók Arany 
Já nos Te het ség gon do zó prog ram ra tör té nõ je lent ke zés rõl.

2006. 10. 13. A kö zép fo kú is ko lák az OM ál tal köz zé tett köz le mény ben fog lal tak sze rint meg ha tá roz zák
ta go zat kód ja i kat és meg kül dik a Fel vé te li Köz pont nak, to váb bá a fenn tar tó nak.

2006. 10. 31. A kö zép fo kú is ko lák nak fel vé te li tá jé koz ta tó ban kell nyil vá nos ság ra hoz ni uk a fel vé te li el já -
rá suk rend jét. A 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok (fenn tar tói iga zo lás be nyúj tá sá val), to váb bá 
a nyol ca dik év fo lya mok szá má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát szer ve zõ kö -
zép is ko lák be je len tik az OKÉV-nek a fel vé te li el já rást meg elõ zõ egy sé ges írás be lin való
rész vé te li szán dé ku kat. Az ál ta lá nos is ko la szó ban tá jé koz tat ja a nyol ca di kos ta nu ló kat a fel -
vé te li el já rás rendjérõl.

2006. 11. 24. Az OKÉV köz zé te szi a 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mi írás be li fel vé te lit szer ve zõ gim ná zi u -
mok, to váb bá a nyol ca dik év fo lya mok szá má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát
szer ve zõ kö zép is ko lák jegy zé két.

2006. 12. 08. A ta nu lók je lent ke zé se az írás be li fel vé te li vizs gá ra az egy sé ges kö ve tel mé nyek sze rint írás -
be lit tar tó 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok, to váb bá azon kö zép is ko lák egyi ké be, ame lyek a
nyol ca dik év fo lya mos ta nu lók szá má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát szer vez -
tek.

2006. 12. 11. A Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó prog ram ra tör té nõ pá lyá za tok
be nyúj tá sa.

2007. 01. 12–13. A Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók Arany Já nos Te het ség gon do zó prog ram ba tar to zó in téz mé -
nyek meg szer ve zik a fel vé te li el já rást meg elõ zõ vá lo ga tást azo nos szem pon tok és azo nos fel -
ada tok alap ján.

2007. 01. 19–20. Pót fel vé te li el já rás azon ta nu lók ré szé re, akik a Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók Arany Já nos
Tehet séggondozó prog ram be vá lo ga tá si el já rá sá ban ala pos ok  miatt nem tud tak részt ven ni.

2007. 01. 26.,
14.00

Írás be li fel vé te li vizs gák az érin tett 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok ban. A fõ jegy zõ meg -
küldi az ál ta lá nos is ko lá nak a kö te le zõ fel vé te li fel ada tot el lá tó kö zép fo kú is ko la ne vét és
 címét.



Ha tár idõk Fel ada tok

2007. 01. 27.,
10.00

Írás be li fel vé te li a nyol ca dik év fo lya mok szá má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs -
gát szer ve zõ kö zép is ko lák ban.

2007. 02. 01.,
14.00

Pót ló írás be li fel vé te li vizs gák az érin tett 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok ban, to váb bá a
nyol ca dik év fo lya mok szá má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát szer ve zõ kö zép -
is ko lák ban azok szá má ra, akik az elõ zõ írás be lin ala pos ok  miatt nem tud tak részt ven ni.

2007. 02. 01. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium a Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók Arany Já nos Te het ség -
gon do zó prog ram ra be nyúj tott pá lyá za tok ered mé nyé rõl ér te sí ti az ér de kelt szü lõ ket, ta nu ló -
kat és ál ta lá nos is ko lá kat.

2007. 02. 02. Je lent ke zés az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium és a Hon vé del mi Mi nisz té rium ál tal
fenn tar tott is ko lák ba.

2007. 02. 09. Az írás be lit szer ve zõ 6 és 8 év fo lya mos gim ná zi u mok, valamint a nyol ca dik év fo lya mok szá -
má ra a fel vé te li el já rást meg elõ zõ írás be li vizs gát szer ve zõ kö zép is ko lák ér te sí tik az írás be li
ered mé nyé rõl a ta nu ló kat.

2007. 02. 16. Az ál ta lá nos is ko la to váb bít ja a ta nu lói je lent ke zé si la po kat a kö zép fo kú is ko lák nak, a ta -
nulói adat la pok elsõ pél dá nyát pe dig a Fel vé te li Köz pont nak. (A 6 és 8 év fo lya mos gimná -
ziumba tör té nõ je lent ke zés rõl a ta nu ló köz vet le nül küld he ti meg a je lent ke zé si la pot a
gim ná zi um nak, a ta nu lói adat la pot a Fel vé te li Köz pont nak.)

2007. 02. 19–03. 09. Ál ta lá nos fel vé te li el já rás.
2007. 03. 13. A kö zép fo kú is ko la ed dig az idõ pon tig nyil vá nos ság ra hoz za az ide ig le nes fel vé te li jegy -

zéket.
2007. 03. 19–20. A ta nu lói adat la pok mó do sí tá sá nak le he tõ sé ge az ál ta lá nos is ko lá ban.
2007. 03. 21. Az ál ta lá nos is ko la ed dig az idõ pon tig el zár va õrzi az ere de ti, ko ráb ban be kül dött ta nu lói

adat lap má so dik pél dá nyát. A mó do sí tó ta nu lói adat la pot ek kor kell meg kül de ni a Fel vé te li
Köz pont nak.

2007. 03. 26. A Fel vé te li Köz pont elekt ro ni kus for má ban meg kül di a kö zép fo kú is ko lák nak a hoz zá juk
jelent kezettek név so rát ABC sor rend ben.

2007. 04. 06. A Fel vé te li Köz pont a mó do sí tó ta nu lói adat la pok alap ján ki egé szí ti az ide ig le nes fel vé te li
jegy zék ben köz zé tett név sort.

2007. 04. 11. A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja a vég le ges fel vé te li jegy zé ket (rang sor, fel ve he tõ lét szám, a
biz to san fel nem ve en dõk lis tá ja) meg kül di a Fel vé te li Köz pont nak (elekt ro ni kus úton és
írás ban).

2007. 04. 20. A gyõ ri Fel vé te li Köz pont egyez te ti az elekt ro ni ku san és le vél ben ér ke zett igaz ga tói dön té se -
ket, ki ala kít ja a vég ered ményt az igaz ga tói dön té sek és ta nu lói adat la pok egyez te té se alap -
ján, és el kül di azt a kö zép fo kú is ko lák nak (egyez te tett fel vé te li jegy zék).

2007. 04. 25. A fel vé telt hir de tõ kö zép fo kú is ko lák meg kül dik a fel vé tel rõl vagy az el uta sí tás ról  szóló ér te -
sí tést a je lent ke zõk nek és az ál ta lá nos is ko lák nak.

2007. 05. 03–16. Rend kí vü li fel vé te li el já rást kell tar ta ni, ha az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ke re té ben a fel ve he tõ 
lét szám 90%-ánál ke ve sebb ta nu lót vet tek fel.

2007. 05. 03.–09. 01. A kö zép fo kú is ko la igaz ga tó ja rend kí vü li fel vé te li el já rást ír hat ki.
2007. 05. 21. A 2007. 05. 16-ig meg tar tott rend kí vü li fel vé te li el já rást meg hir de tõ is ko la igaz ga tó ja dönt a

fel vé te li ké rel mek rõl.
2007. 05. 31. A be nyúj tott ké rel mek alap ján le foly ta tott jog or vos la ti el já rás be fe je zé se a fenn tar tó nál.
2007. 06. 18. Ha a tan kö te les ta nu lót nem vet ték fel kö zép fo kú is ko lá ba, az ál ta lá nos is ko la ér te sí tést küld

a ta nu ló ról a ta nu ló ál lan dó lak he lye (vagy tar tóz ko dá si he lye) sze rint ille té kes te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ jé nek.

2007. 06. 18–20. Be i rat ko zás a kö zép fo kú is ko lák ba az is ko la igaz ga tó ja ál tal meg ha tá ro zott idõ ben.
2007. 08. 13–30. Be i rat ko zás az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium ál tal fenn tar tott ren dé sze ti szak kö -

zép is ko lák ba.
2007. 08. 21. Be i rat ko zás a Hon vé del mi Mi nisz té rium ál tal fenn tar tott szak kép zõ is ko lák ba.
2007. 08. 21–22. A tan kö te les ta nu lók be íra tá sa a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko lá ba (az is ko la ál tal meg ha tá -

ro zott idõ ben).
2007. 09. 04. A tan kö te les ta nu lók be íra tá sá nak el mu lasz tá sá ról a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko la ér te sí ti 

az ille té kes jegy zõt.”
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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 vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
153.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt felhatal -
mazás alap ján a kö vet ke zõt ren de lem el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek,
valamint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk válasz -
tása költ sé ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si és
bel sõ el len õr zé si rend jé rõl  szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 2.  § (1) be kez dé sé -
ben az „az 1–3. mel lék let ben” szö veg rész he lyé be az „az
1–3. és a 11. mel lék let ben” szö veg rész lép.

2.  §

A Ren de let 3.  § (1) be kez dé sé ben az „az 1–3. mel lék let -
ben” szö veg rész he lyé be az „az 1–3. és a 11. mel lék let ben” 
szö veg rész lép.

3.  §

(1) A Ren de let 5.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben az „Az 1–3. mel lék let ben” szö veg rész he lyé be az
„Az 1–3. és a 11. mel lék let ben” szö veg rész lép.

(2) A Ren de let 5.  § (2) be kez dé sé nek a) pont jában az
„az 1–3. mel lék let” szö veg rész he lyé be az „az 1–3. és a
11. mel lék let” szö veg rész lép.

4.  §

A Ren de let 6.  § (2) be kez dé sében az „1–3. mel lék le té -
ben” szö veg rész he lyé be az „az 1–3. és a 11. mel lék let ben” 
szö veg rész lép.

5.  §

(1) A Ren de let 8.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg lép:

„A fel adat tí pu sú el szá mo lás ha tár ide je és a bel sõ
el len õr zés rend je”

(2) A Ren de let 8.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A HVI ve ze tõ je a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti el szá mo -
lást a sza va zás nap ját kö ve tõ 8 nap tá ri na pon be lül, a
TVI ve ze tõ je a 7.  § (3) be kez dé se sze rin ti el szá mo lást
a sza va zás nap ját kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül tel je sí ti.”

(3) A Ren de let 8.  § (2) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez -
dés ben” szö veg rész he lyé be az „Az (1) és (2) be kez dés -
ben” szö veg rész lép.

6.  §

A Ren de let 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„9.  § (1) Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
 Minisztérium El len õr zé si Tit kár ság a Hi va tal, a köz igaz -
ga tá si hi va tal, a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó köz re mû -
kö dõ költ ség ve té si szerv(ek) és az egyéb szer vek,
valamint a TVI bel sõ el len õr zé sét az el len õr zé si prog ram -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint lát ja el; a TVI ve ze tõ je a HVI
 belsõ el len õr zé sét a ren de let 8.  §-ában szá má ra meg ha tá ro -
zott el szá mo lá si ha tár idõ ig kö te les el vé gez ni.

(2) A Hi va tal a gaz dál ko dá si sza bály za tá ban fog lal tak
sze rint hajt ja vég re az e ren de let 1–3. és 11. mel lék le té ben
nem sze rep lõ köz pon ti fel ada tok hoz kap cso ló dó meg ren -
de lé se ket és pénz ügyi el szá mo lá so kat.

(3) A HVI és a TVI ve ze tõ je a vá lasz tá sok pénz ügyi
 kiadásainak el szá mo lá sá ra és utó el len õr zé sé re a vá lasz tá si 
iro da tag já nak ad meg bí zást.

(4) A Hi va tal a vá lasz tás ki adá sa i nak el szá mo lá sá hoz,
valamint a mi nisz té rium a bel sõ el len õr zé si fel ada tok vég -
re haj tá sá hoz se gít sé get nyújt.

(5) A bel sõ ellen õr zés so rán a költ ség ve té si szer vek bel -
sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let
elõ írásait kell al kal maz ni.”

7.  §

A Ren de let az e ren de let mel lék le té ben sze rep lõ
11. mel lék let tel egé szül ki.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 14/2006. (XII. 26.) ÖTM rendelethez

„11. mel lék let a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM ren de let hez

2007. évi területi és országos kisebbségi önkormányzati választás

Tételek és normatívák (forintban)

Kód Jog cím
Nor ma tí va

(Ft)

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

1. Do lo gi ki adá sok

1.02. Ki adá sok a sza va zás nap ján.

1.02.01. Ki adás a sza va zás nap ján sza va zó kö rök ben te le pü lé sen ként. 1 000

1.05. Vá lasz tás sal össze füg gõ egyéb do lo gi ki adá sok ki sebb sé gen ként.
Hely ben ké szü lõ nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sa, pa pír költ sé ge, es kü té te li
jegy zõ köny vek, vá lasz tá si bi zott sá gok tag ja i nak meg bí zó le ve lei stb.

750

2. Sze mé lyi jut ta tá sok

2.01. A sza va zat szám lá ló bi zott sá gok tag ja i nak és pót tag ja i nak díja.

2.01.02. Egy sza va zó kö rös te le pü lés ese tén a HVB ne gye dik és ötö dik tag já nak
5000 Ft/fõ díja sza va zó kö rön ként [Ve. 30.  §, 31.  § (1) és (2) be kez dés].
Sza va zás nap ján 05 órá tól 20 órá ig el vég zen dõ fel ada tok.

10 000

2.04. HVB 3 vá lasz tott tag já nak 5000 Ft/fõ díja te le pü lé sen ként. 15 000

3. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3.01.01. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lék te le pü lés nél, ha tá lyos jog sza bá lyok
 szerint.

MEGYEI KIADÁSOK

1. Do lo gi ki adá sok

1.31. A vá lasz tás le bo nyo lí tá sá nak te rü le ti (fõ jegy zõ) szint en je lent ke zõ
 dologi ki adá sai.

1.31.02. TVI do lo gi ki adá sai me gyén ként. A sza va zás na pi mû kö dés biz to sí tá sa, 
kap cso lat tar tás a te le pü lé sek kel (te le fon, fax, pa pír), jog or vos la tok
 elbírálása.

100 000

2. Sze mé lyi jut ta tá sok

2.31. He lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ i nek díja. Fel ada tai a vá lasz tá si iro da lét -
re ho zá sa, mû köd te té se, vá lasz tás szak mai fel ügye le te, elek to ri jegy zék
tar tal má nak jogi el len õr zé se. A vá lasz tás le bo nyo lí tá sa, el len õr zé se.

10 000

2.34. TVB 3 vá lasz tott tag já nak 10 000 Ft/fõ díja. 30 000

2.35. TVI 5 tag já nak 10 000 Ft/fõ díja. A vá lasz tá si iro da fel ada ta it a
Ve. 35–39.  §-ai ha tá roz zák meg. Te vé keny sé ge a vá lasz tás ki tû zé sé tõl
a jog erõs jegy zõ köny vi ered mény meg ál la pí tá sá ig tart.

50 000

2.37. TVI ve ze tõk díja, me gyén ként. 50 000

3. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok

3.01.03. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok me gyé nél, ha tá lyos jog sza bá lyok
 szerint.”
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A pénzügyminiszter
43/2006. (XII. 26.) PM

rendelete

egyes PM rendeleteknek a kormányzati
szervezetalakítással összefüggõ módosításáról

A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 82.  §-ának b) pont já ban, a Vám- és Pénz -
ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör vény 43.  §-ának
a) pont já ban, illetve a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé -
kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény 129.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de lem el:

I. Rész

1.  §

(1) A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 15/2004. (IV. 5.) PM ren de let (a továb biak -
ban: VTVr.) 17.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az en ge délyt kérõ ex por tõr nek a vám ha tó ság szá -
má ra min den ga ran ci át biz to sí ta nia kell, ami a ter mék szár -
ma zó hely ze té nek, valamint a vo nat ko zó ren de le tek ben
meg fo gal ma zott egyéb sza bá lyok tel je sí té sé nek iga zo lá sá -
hoz szük sé ges.”

(2) A VTVr. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kü lön jog sza bály ban fog lal tak, valamint je len
ren del ke zé sek be tar tá sá val a köny ve lés sze rin ti el kü lö ní -
tés re vo nat ko zó en ge délyt a vám ha tó ság adja ki.
Amennyi ben a gyár tó több te lep hellyel ren del ke zik, a te -
lep hely(ek) sze rint ille té kes re gi o ná lis pa rancs nok sá got az 
en ge délyt ki adó re gi o ná lis pa rancs nok ság a ha tá ro zat egy
pél dá nyá nak meg kül dé sé vel ér te sí ti.”

II. Rész

2.  §

A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló tör vény vég re haj tá -
sá ról  szóló 24/2004. (IV. 23.) PM ren de let (a továb biak -
ban: VPr.) 1.  §-a elõt ti fõ cím és al cím he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„I. A VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRSÉG SZERVEINEK
ILLETÉKESSÉGE

Általános illetékességek”

3.  §

A VPr. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § Az or szá gos pa rancs nok ság ille té kessége ki ter jed
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re.”

4.  §

A VPr. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség ha tó sá gi jog kör rel ren -

del ke zõ kö zép fo kú szer ve i nek ille té kessége:
a) a Vám- és Pénz ügy õr ség Dél-Al föl di Re gi o ná lis Pa -

rancs nok sá gá nak ille té kessége ki ter jed Bács-Kis kun me -
gye, Bé kés me gye és Csong rád me gye köz igaz ga tá si te rü -
le té re,

b) a Vám- és Pénz ügy õr ség Észak-Al föl di Re gi o ná lis
Pa rancs nok sá gá nak ille té kessége ki ter jed Jász-Nagy -
kun-Szol nok me gye, Haj dú-Bi har me gye és Sza -
bolcs-Szat már-Be reg me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

c) a Vám- és Pénz ügy õr ség Észak-Ma gyar or szá gi Re -
gi o ná lis Pa rancs nok sá gá nak ille té kessége ki ter jed He ves
me gye, Nóg rád me gye és Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
köz igaz ga tá si te rü le té re,

d) a Vám- és Pénz ügy õr ség Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná -
lis Pa rancs nok sá gá nak ille té kessége ki ter jed Veszp rém
me gye, Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye köz -
igaz ga tá si te rü le té re,

e) a Vám- és Pénz ügy õr ség Kö zép-Ma gyar or szá gi
Regio nális Pa rancs nok sá gá nak ille té kessége ki ter jed – a
h) pont ban fog lal tak ki vé te lé vel – Bu da pest és Pest me gye
köz igaz ga tá si, illetve a Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té -
rõl, valamint egyes szer vek ki je lö lé sé rõl  szóló kor mány -
ren de let (a továb biak ban: VPKr.) 5.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott fel ada tok te kin te té ben a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té re,

f) a Vám- és Pénz ügy õr ség Nyu gat-Du nán tú li Re gi o -
ná lis Pa rancs nok sá gá nak ille té kessége ki ter jed Gyõr-Mo -
son-Sop ron me gye, Vas me gye és Zala me gye köz igaz ga -
tá si te rü le té re,

g) a Vám- és Pénz ügy õr ség Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis
Pa rancs nok sá gá nak ille té kessége ki ter jed Ba ra nya me gye, 
So mogy me gye és Tol na me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

h) a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Re pü lõ té ri
Parancs nokságának illeté kessége ki ter jed a Fe ri he gyi
Nem zet kö zi Re pü lõ tér zárt te rü le té re, valamint a légi for -
ga lom te kin te té ben Pest me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

i) a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti El len õr zé si
Parancs nokságának illeté kessége ki ter jed a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té re,

j) a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Bûn ül dö zé si
Parancs nokságának illeté kessége a jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott bûn cse lek mé nyek ese tén a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le té re ter jed ki,

k) Vám- és Pénz ügy õr ség Kö zép-Ma gyar or szá gi
Regio nális Nyo mo zó Hi va ta lá nak ille té kessége ki ter jed
Bu da pest és Pest me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

l) Vám- és Pénz ügy õr ség Észak-Ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis Nyo mo zó Hi va ta lá nak ille té kessége ki ter jed He ves
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me gye, Nóg rád me gye és Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
köz igaz ga tá si te rü le té re,

m) Vám- és Pénz ügy õr ség Észak-Al föl di Re gi o ná lis
Nyo mo zó Hi va ta lá nak ille té kessége ki ter jed Jász-Nagy -
kun-Szol nok me gye, Haj dú-Bi har me gye és Sza -
bolcs-Szat már-Be reg me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

n) Vám- és Pénz ügy õr ség Dél-Al föl di Re gi o ná lis
 Nyomozó Hi va ta lá nak ille té kessége ki ter jed Bács-Kis kun
me gye, Bé kés me gye és Csong rád me gye köz igaz ga tá si te -
rü le té re,

o) Vám- és Pénz ügy õr ség Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis 
Nyo mo zó Hi va ta lá nak ille té kessége ki ter jed Veszp rém
me gye, Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye köz -
igaz ga tá si te rü le té re,

p) Vám- és Pénz ügy õr ség Nyu gat-Du nán tú li Re gi o ná -
lis Nyo mo zó Hi va ta lá nak ille té kessége ki ter jed Gyõr-
 Moson-Sopron me gye, Vas me gye és Zala me gye köz igaz -
ga tá si te rü le té re,

q) Vám- és Pénz ügy õr ség Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis
Nyo mo zó Hi va ta lá nak ille té kessége ki ter jed Ba ra nya me -
gye, So mogy me gye és Tol na me gye köz igaz ga tá si te rü le -
té re,

r) a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Jár õr szol gá lat
 Parancsnokságának ille té kessége ki ter jed a Ma gyar Köz -
tár sa ság te rü le té re,

s) a Vám- és Pénz ügy õr ség Szám la ve ze tõ Pa rancs nok -
sá gá nak ille té kessége ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le té re,

t) a Vám- és Pénz ügy õr ség Vegy vizs gá ló In té ze té nek
ille té kessége ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re,

u) a Vám- és Pénz ügy õr ség Jö ve dé ki Kap cso lat tar tó és
Koc ká zat elem zé si Köz pont já nak ille té kessége ki ter jed a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re.”

5.  §

A VPr. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A Vám- és Pénz ügy õr ség fõ vám hi va ta la i nak

ille té kessége – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ki vé te -
lé vel – a kö vet ke zõk:

a) Fõ vám hi va tal Sze ged ille té kessége ki ter jed Csong -
rád me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

b) Fõ vám hi va tal Bé kés csa ba ille té kessége ki ter jed Bé -
kés me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

c) Fõ vám hi va tal Kecs ke mét ille té kessége ki ter jed
Bács-Kis kun me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

d) Fõ vám hi va tal Szé kes fe hér vár ille té kessége ki ter jed
Fej ér me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

e) Fõ vám hi va tal Ta ta bá nya ille té kessége ki ter jed Ko -
má rom-Esz ter gom me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

f) Fõ vám hi va tal Veszp rém ille té kessége ki ter jed
Veszp rém me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

g) Fõ vám hi va tal Pécs ille té kessége ki ter jed Ba ra nya
me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

h) Fõ vám hi va tal Szek szárd ille té kessége ki ter jed Tol -
na me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

i) Fõ vám hi va tal Ka pos vár ille té kessége ki ter jed
 Somogy me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

j) Fõ vám hi va tal Mis kolc ille té kessége ki ter jed
 Borsod-Abaúj-Zemplén me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

k) Fõ vám hi va tal Eger ille té kessége ki ter jed He ves
 megye köz igaz ga tá si te rü le té re,

l) Fõ vám hi va tal Sal gó tar ján ille té kessége ki ter jed
Nóg rád me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

m) Fõ vám hi va tal Deb re cen ille té kessége ki ter jed
 Hajdú-Bihar me gye köz igaz ga tá si te rü le té re, be le ért ve a
Deb re ce ni Nem zet kö zi Re pü lõ tér te rü le tét is,

n) Fõ vám hi va tal Nyír egy há za ille té kessége ki ter jed
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye köz igaz ga tá si te rü le té re
az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel,

o) Fõ vám hi va tal Szol nok ille té kessége ki ter jed
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

p) Fõ vám hi va tal Szom bat hely ille té kessége ki ter jed
Vas me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

q) Fõ vám hi va tal Za la eger szeg ille té kessége ki ter jed
Zala me gye köz igaz ga tá si te rü le té re, be le ért ve a Sár mel lé -
ki Nem zet kö zi Re pü lõ tér te rü le tét is,

r) Fõ vám hi va tal Gyõr ille té kessége ki ter jed Gyõr-
 Moson-Sopron me gye köz igaz ga tá si te rü le té re.

(2) Az Euró pai Unió kül sõ vám ha tá rán mû kö dõ vám hi -
va ta lok, to váb bá a mély sé gi ellen õr zés szer ve ze té nek ille -
té kességét az 1. szá mú mel lék let, a bu da pes ti és a Pest me -
gyei fõ vám hi va ta lok, hi va ta lok, to váb bá a Vám áru rak tár
il le té kes sé gét a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) A Vám- és Pénz ügy õr ség re gi o ná lis jö ve dé ki köz -
pont ja i nak ille té kessége a kö vet ke zõ:

a) Re gi o ná lis Jö ve dé ki Köz pont Kecs ke mét ille té -
kessége ki ter jed Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye és
Csong rád me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

b) Re gi o ná lis Jö ve dé ki Köz pont Pécs ille té kessége ki -
ter jed Ba ra nya me gye, So mogy me gye és Tol na me gye
köz igaz ga tá si te rü le té re,

c) Re gi o ná lis Jö ve dé ki Köz pont Nyír egy há za ille té -
kessége ki ter jed Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Haj -
dú-Bi har me gye és Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye köz -
igaz ga tá si te rü le té re,

d) Re gi o ná lis Jö ve dé ki Köz pont Eger ille té kessége ki -
ter jed He ves me gye, Nóg rád me gye és Bor sod-Aba -
új-Zemp lén me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

e) Re gi o ná lis Jö ve dé ki Köz pont Szé kes fe hér vár ille té -
kessége ki ter jed Veszp rém me gye, Fej ér me gye és Ko má -
rom-Esz ter gom me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

f) Re gi o ná lis Jö ve dé ki Köz pont Bu da pest ille té kessége 
ki ter jed Bu da pest és Pest me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

g) Re gi o ná lis Jö ve dé ki Köz pont Gyõr ille té kessége ki -
ter jed Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye és Zala
me gye köz igaz ga tá si te rü le té re.”
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6.  §

A VPr. a „Kü lö nös ille té kességek” cí met köve tõen a kö -
vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:

„13/A.  § (1) Az áruk vám eljá rás alá vo ná sá ra – ha jog -
sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – az a vám hiva tal ille té -
kes, amely nek az ille té kességi te rü le tén az áru kat vám eljá -
rás alá be je len tik.

(2) Vám ügyek ben az en ge dé lye zé si el já rás le foly ta tá sá -
ra – ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – az a fõ vám -
hi va tal ille té kes, amely nek az il le té kes sé gi te rü le tén a ké -
rel me zett te vé keny sé get gya ko rol ni kí ván ják.

(3) A vám sza bad te rü le ten tör té nõ el len õr zé se ket,
valamint az ilyen te rü le ten épü le tek, épít mé nyek épí té sé -
nek, illetve az épü le tek szer ke ze tét je len tõ sen meg vál toz -
ta tó mun ká la tok nak az en ge dé lye zé sét az a vám hiva tal
vég zi, amely nek az ille té kességi te rü le tén a vám sza bad te -
rü let ta lál ha tó.

(4) A vám össze gek meg ál la pí tá sa, valamint azok be sze -
dé se, köny ve lé se annak a vám hi va tal nak a fel ada ta,
amely nek ille té kességi te rü le tén a vám tar to zás ke let ke zett
vagy a Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról  szóló 1992.
ok tó ber 12-i 2913/92/EGK ta ná csi ren de let (a továb biak -
ban: EK vám kó dex) 215. cik ke alap ján ke let ke zett nek kell
te kin te ni.”

7.  §

(1) A VPr. 16.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az egy sze rû sí tett vám eljá rások en ge dé lye zé sé re
– ki vé ve, ha azt a gaz da sá gi vám eljá rások en ge dé lye zé sé re 
be nyúj tott ké re lem ben ké rik, illetve a hi á nyos áru nyi lat ko -
zat tal kért egy sze rû sí tett el já rás ki vé te lé vel – a ké rel me zõ
köny ve lé si he lye sze rint ille té kes fõ vám hi va tal, Bu da pest
és Pest me gye köz igaz ga tá si te rü le tén – ille té kességi te rü -
le tén be lül – a Bu da-tér sé gi Fõ vám hi va tal, a Dél-Pest tér -
sé gi Fõ vám hi va tal, az Észak-Pest tér sé gi Fõ vám hi va tal,
illetve az 1. szá mú Re pü lõ té ri Vám hiva tal jo go sult.”

(2) A VPr. 16.  §-a a kö vet ke zõ (13)–(17) be kez dés sel
egé szül ki:

„(13) A Vtv. 8.  §-a (4) be kez dé se sze rin ti elõ ze tes vé le -
ményt az or szá gos pa rancs nok ság adja ki.

(14) A tran zit te rü let – Vtv. 14.  §-a (7) be kez dés ben em -
lí tett – fel ügye le tét és a be lé pé si en ge dé lyek ér vé nye sí té sét 
a nem zet kö zi köz for gal mú re pü lõ tér he lye sze rint ille té kes 
fõ vám hi va tal, Bu da pes ten a 2. szá mú Re pü lõ té ri Vám -
hiva tal lát ja el.

(15) A Vtv. 38.  §-ának b) pont ja sze rin ti írás be li áru nyi -
lat ko zat be nyúj tá sa aló li könnyí tést a sze mé lyek la kó he lye 
vagy szék he lye sze rint illeté kes fõ vám hi va tal en ge dé lye zi.

(16) A Vtv. 59.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti vissza té rí -
tés re vagy a tar to zás el en ge dé sé re az EK vám kó dex
236–239. cik ke ér tel mé ben az a vám hiva tal ille té kes,
amely nek te rü le tén a vissza té rí ten dõ vagy el en ge dés re ke -

rü lõ összeg könyv sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te le tör tént.
Amennyi ben a vissza té rí tés re vagy a tar to zás el en ge dé sé re 
a könyv sze rin ti utó la gos nyil ván tar tás ba vé tel lel össz -
hang ban ke rül sor, a vissza té rí tés re vagy a tar to zás el en ge -
dé sé re az a vám hiva tal ille té kes, ame lyik a könyv sze rin ti
utó la gos nyil ván tar tás ba vé telt vég zi.

(17) A re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény -
ben fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ra el sõ fo kú adó ha tó sá gi
jog kör ben

– Pest me gye és Bu da pest köz igaz ga tá si te rü le tét ki vé -
ve a fõ vám hi va tal,

– Pest me gye és Bu da pest köz igaz ga tá si te rü le tén a
Ma gán for gal mi Fõ vám hi va tal, a Bu da-tér sé gi Fõ vám hi va -
tal, a Dél-Pest tér sé gi Fõ vám hi va tal és az Észak-Pest tér sé -
gi Fõ vám hi va tal jár el.”

8.  §

A VPr. a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal egé szül ki:

„16/A.  § (1) A VPKr. 16.  § (1) be kez dé se sze rin ti ügy -
ben az el já rás ra az adó rak tár nak, az adó men tes fel hasz ná ló 
üze mé nek, a fel hasz ná lói en ge dé lyes te lep he lyé nek, a ke -
res ke dõ üz le té nek, rak tá rá nak fek vé se, az egyéb sze mély
jo go su lat lan te vé keny sé gé nek he lye sze rin ti vám ha tó ság
az ille té kes.

(2) A VPKr. 16.  § (2) be kez dé se sze rin ti ügy ben az el já -
rás ra

a) a jogi sze mély, a jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet
szék he lye,

b) szék hellyel nem ren del ke zõ vál lal ko zó ese té ben a
te lep hely, több te lep hely ese tén az el sõ ként be je len tett te -
lep hely,

c) te lep hellyel sem ren del ke zõ sze mély ese tén a la kó -
hely, en nek hi á nyá ban a tar tóz ko dá si hely

sze rin ti vám ha tó ság az ille té kes.

(3) Is me ret len sze mély jö ve dé ki ügyé ben el já rás ra az a
vám ha tó ság ille té kes, amely az ügy ben az elsõ in téz ke dést
tet te.

(4) A jö ve dé ki adó ügy ben el já ró vám ha tó ság az or szá -
gos pa rancs nok uta sí tá sá ra (en ge dé lyé vel) el len õr zést az
ille té kességi te rü le tén kí vül is vé gez het.”

9.  §

A VPr. a „Ki zá ró la gos ille té kességek” cí met köve tõen a 
kö vet ke zõ 17/A.  §-sal egé szül ki:

„17/A.  § (1) A Vtv. 14.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti, a
tran zit te rü let lé te sí té sé re vo nat ko zó en ge délyt az or szá gos
pa rancs nok ság adja ki.

(2) A Vtv. 69.  §-ának (3) be kez dé sé ben em lí tett egyez -
mény alap ján tör té nõ köl csö nös se gít ség nyúj tás és együtt -
mû kö dés ko or di ná to ra az or szá gos pa rancs nok ság.”

2006/163. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13647



10.  §

A VPr. 18.  §-ának b), d) és i) pont jai he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A 17. szá mú Fõ vám hi va tal ille té kes ki zá ró lag:]

„b) a Vtv. 54.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha lasz -
tott vám fi ze tés en ge dé lye zé sé re,”

„d) az EK vég re haj tá si ren de let 183. Cikk (4) be kez dé se 
sze rin ti gyûj tõ áru nyi lat ko zat elekt ro ni kus úton tör té nõ
be nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé re,”

„i) vám sza bad te rü let és vám sza bad rak tár en ge dé lye zé -
sé re, valamint a vám sza bad te rü le ten tör té nõ épít ke zés re
vo nat ko zó elõ ze tes jó vá ha gyás meg adá sá ra,”

11.  §

A VPr. 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az adó je gyek kel, zár je gyek kel kap cso la tos ügyek -
ben – az adó jegy és a zár jegy fel hasz ná lá sá nak hely szí ni
el len õr zé se, el szá mo lá sa ki vé te lé vel – a Pes ti Jö ve dé ki,
Adó jegy és Zár jegy Hi va tal jár el elsõ fo kon.”

12.  §

A VPr. a kö vet ke zõ 33.  §-sal egé szül ki:

„33.  § Ro má nia és Bul gá ria Euró pai Uni ó hoz tör té nõ
csat la ko zá sa kö vet kez té ben a Vám- és Pénz ügy õr ség
2007. ja nu ár 1-jé vel meg szû nõ szer vei és azok jog utód jai:

a) Vám hiva tal Csen ger si ma, jog utód ja Fõ vám hi va tal
Nyír egy há za,

b) Vám hiva tal Ár tánd, jog utód ja Fõ vám hi va tal Deb -
recen,

c) Vám hiva tal Nyír áb rány, jog utód ja Fõ vám hi va tal
Deb re cen,

d) Vám hiva tal Gyu la, jog utód ja Fõ vám hi va tal Bé kés -
csa ba,

e) Vám hiva tal Bat to nya, jog utód ja Fõ vám hi va tal
 Békéscsaba,

f) Vám hiva tal Lö kös há za, jog utód ja Fõ vám hi va tal
 Békéscsaba,

g) Vám hiva tal Nagy lak, jog utód ja Fõ vám hi va tal
 Szeged.”

13.  §

(1) A VPr. 1. szá mú mel lék le té nek I. rész e az e ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) A VPr. 3. szá mú mel lék le te az e ren de let 2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

III. Rész

14.  §

Az adó jegy igény lé sé re, vissza vé te lé re, al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 14/1998. (IV. 30.)
PM ren de let 6.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A jö ve dé ki adó ügy nek nem mi nõ sü lõ jö ve dé ki
üggyel, to váb bá a jö ve dé ki adó ügyek kö zül a ha tó sá gi fel -
ügye let ke re té ben vég zen dõ adóz ta tá si fel adat, illetve a
Jöt. 15.  §-ának (1) és (2) be kez dé se és a 65.  §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont ja sze rin ti adó fi ze té si kö te le zett ség gel
kap cso la tos adóz ta tá si fel adat el lá tá sá ra kü lön jog sza bály -
ban ha tás kör rel és ille té kességgel fel ru há zott vám szerv
(a továb biak ban: ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal)
az 5.  § és az e § (1)–(6) be kez dé sé ben fog lalt elõ írá sok be -
tar tá sát kö te les rend sze re sen el len õriz ni.”

IV. Rész

15.  §

A zár jegy al kal ma zá sá nak, a zár jeggyel való el szá mo -
lás nak a rész le tes sza bá lya i ról  szóló 36/1997. (XI. 26.) PM 
ren de let 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § A 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott meg ren de -
lõ lap for ma nyom tat vá nya a jö ve dé ki adó ügy nek nem mi -
nõ sü lõ jö ve dé ki üggyel, to váb bá a jö ve dé ki adó ügyek kö -
zül a ha tó sá gi fel ügye let ke re té ben vég zen dõ adóz ta tá si
fel adat, illetve a Jöt. 15.  §-ának (1) és (2) be kez dé se és a
65.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti adó fi ze té si kö -
te le zett ség gel kap cso la tos adóz ta tá si fel adat el lá tá sá ra kü -
lön jog sza bály ban ha tás kör rel és ille té kességgel fel ru há -
zott vám szerv nél (a továb biak ban: ha tó sá gi fel ügye le tet
el lá tó vám hiva tal) és a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos
Pa rancs nok sá ga (a továb biak ban: or szá gos pa rancs nok -
ság) ál tal ki je lölt nyom tat vány for gal ma zók nál sze rez he tõ
be, to váb bá le tölt he tõ és ki nyom tat ha tó a vám ha tó ság in -
ter ne tes hon lap já ról.”

V. Rész

16.  §

A hor dós és kan nás bor ra elõ írt hi va ta los zár al kal ma zá -
sá nak, valamint el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 41/2002. (XII. 6.) PM ren de let 4.  §-ának (4) be kez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A jö ve dé ki adó ügy nek nem mi nõ sü lõ jö ve dé ki
üggyel, to váb bá a jö ve dé ki adó ügyek kö zül a ha tó sá gi fel -
ügye let ke re té ben vég zen dõ adóz ta tá si fel adat, illetve a
Jöt. 15.  §-ának (1) és (2) be kez dé se és a 65.  §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont ja sze rin ti adó fi ze té si kö te le zett ség gel
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kap cso la tos adóz ta tá si fel adat el lá tá sá ra kü lön jog sza bály -
ban ha tás kör rel és ille té kességgel fel ru há zott vám szerv
(a továb biak ban: ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal) a 
hi va ta los zár en ge dély sze rin ti elõ ál lí tá sát, valamint a
3.  §-ban elõ írt kö te le zett sé gek tel je sí té sét a hi va ta los zár
elõ ál lí tó já nál ellen õr zi. A hi va ta los zár elõ ál lí tó ja kö te les
együtt mû köd ni az el len õr zést vég zõk kel.”

VI. Rész

Záró rendelkezések

17.  §

(1) E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a VPr.
1.  §-a, 2.  §-a és az elõt te lévõ cím, a 3.  §-a elõt ti cím, a
4.  §-a elõt ti cím, a 4/A–11.  §-ai, a 12.  §-a és az elõt te lévõ
cím, a 13.  §-a elõt ti cím ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a VPr. 3. szá -
mú mel lék le té nek 1. pont já nak f) al pont ja, a 2. pont ja elsõ
fran cia be kez dé sé nek g) al pont ja, és a 3. pont ja elsõ fran cia
be kez dé sé nek f) al pont ja, a 7. pont ja ha tá lyát vesz ti.

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

1. számú melléklet
a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelethez

A VPr. 1. szá mú mel lék le té nek I. rész e he lyé be a kö vet -
ke zõ szö veg rész lép:

„Vám hiva tal Her ceg szán tó
ille té kessége a her ceg szán tói és a bá csal má si ha tár át ke -

lõ hely te rü le té re terjed ki.
Vám hiva tal Rösz ke
ille té kessége a rösz kei és a ti sza szi ge ti ha tár át ke lõ hely,

valamint a Sze ge di Nem zet kö zi Ki kö tõ te rü le té re terjed ki.
Vám hiva tal Tom pa
ille té kessége a tom pai és a kel ebi ai vas úti ha tár át ke lõ -

hely te rü le té re terjed ki.
Vám hiva tal Be reg su rány
ille té kessége a be reg su rá nyi, a ba ra bá si és a ló nyai ha -

tár át ke lõ hely te rü le té re terjed ki.
Vám hiva tal Ti sza becs
ille té kessége a ti sza be csi ha tár át ke lõ hely te rü le té re ter -

jed ki.
Vám hiva tal Zá hony
ille té kessége a zá ho nyi köz úti, a vas úti sze mély for gal -

mi ha tár át ke lõ hely, valamint az eper jes kei vas úti ha tár át -
ke lõ hely te rü le té re és vám igaz ga tá si ügyek ben a kö vet ke -
zõ te le pü lé sek re: Eper jes ke, Fé nyes lit ke, Gyõ röcs ke, Ko -
mo ró, Má dok, Ti sza bez déd, Ti sza szent már ton, Tor nyos -
pál ca, Tu zsér, Zá hony és Zsurk ter jed ki.

Vám hiva tal Mo hács
ille té kessége a mo há csi vízi ha tár át ke lõ hely te rü le té re

ter jed ki.
Vám hiva tal Barcs
ille té kessége a bar csi ha tár át ke lõ hely te rü le té re ter jed ki.
Vám hiva tal Drá va sza bolcs
ille té kessége a drá va sza bol csi ha tár át ke lõ hely,

valamint a Drá va sza bol csi Nem zet kö zi Ha jó ki kö tõ te rü le -
té re ter jed ki.

Vám hiva tal Gyé ké nyes
ille té kessége a gyé kény esi vas úti ha tár át ke lõ hely és a

ber zen cei ha tár át ke lõ hely te rü le té re ter jed ki.
Vám hiva tal Ud var
ille té kessége az ud va ri és a be re men di ha tár át ke lõ hely és a 

ma gyar bó lyi vas úti ha tár át ke lõ hely te rü le té re ter jed ki.
Vám hiva tal Le te nye
ille té kessége a le te nyei ha tár át ke lõ hely és a mu ra ke -

resz tú ri vas úti ha tár át ke lõ hely te rü le té re ter jed ki.”

2. számú melléklet
a 43/2006. (XII. 26.) PM rendelethez

1. A VPr. 3. mel lék le te 2. pont já nak má so dik fran cia
be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, ezzel egy ide jû leg a kö vet ke zõ d) ponttal egészül ki:

[– el len õr zé sé re, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
fel ada tok alap ján illeté kes:]

„c) szlo vén–ma gyar ha tár sza ka szon: Fõ vám hi va tal
 Zalaegerszeg a ré di csi ha tár át ke lõ hely te kin te té ben,

d) ro mán–ma gyar ha tár sza ka szon: Fõ vám hi va tal
 Szeged a nagy la ki ha tár át ke lõ hely, Fõ vám hi va tal Bé kés -
csa ba a gyu lai ha tár át ke lõ hely, Fõ vám hi va tal Deb re cen az
ár tán di ha tár át ke lõ hely te kin te té ben ille té kes.”

2. A VPr. 3. mel lék le te 3. pont já nak má so dik fran cia
be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, ezzel egy ide jû leg a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el len õr zé si
fel ada tok te kin te té ben:]

„c) szlo vén–ma gyar ha tár sza ka szon: Fõ vám hi va tal Za -
la eger szeg a ré di csi ha tár át ke lõ hely te kin te té ben,

d) ro mán–ma gyar ha tár sza ka szon: Fõ vám hi va tal Sze -
ged a nagy la ki ha tár át ke lõ hely, Fõ vám hi va tal Bé kés csa ba
a gyu lai ha tár át ke lõ hely, Fõ vám hi va tal Deb re cen az ár tán -
di ha tár át ke lõ hely te kin te té ben ille té kes.”

3. A VPr. 3. mel lék le te 9. pont já nak c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, ezzel egy ide jû leg a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[9. A nem ze ti jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott és az
1–8. pont ban nem em lí tett kor lá to zó ren del ke zé sek, illetve
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el len õr zé si fel ada tok
te kin te té ben]

„c) szlo vén–ma gyar ha tár sza ka szon: Fõ vám hi va tal Za -
la eger szeg a ré di csi ha tár át ke lõ hely te kin te té ben,
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d) ro mán–ma gyar ha tár sza ka szon: Fõ vám hi va tal Sze -
ged a nagy la ki ha tár át ke lõ hely, Fõ vám hi va tal Bé kés csa ba
a gyu lai ha tár át ke lõ hely, Fõ vám hi va tal Deb re cen az ár tán -
di ha tár át ke lõ hely tekintetében ille té kes.”

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1133/2006. (XII. 26.) Korm.

határozata

a köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény hatálya alá tartozó szervek

jegyzékérõl  szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat

módosításáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 73.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer vek
jegy zé ké rõl  szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határo -
zatot (a továb biak ban: Ha tá ro zat) a kö vet ke zõk sze rint
mó do sít ja:

1. A Ha tá ro zat mel lék le té nek II. pont ja az „Egész ség -
biz to sí tá si Fel ügye let” szö veg résszel egé szül ki.

2. Ez a ha tá ro zat 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
86/2006. (XII. 26.) ME

határozata

közigazgatási hivatal vezetõi megbízások
visszavonásáról

A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok ról szóló
– több ször mó do sí tott – 191/1996. (XII. 17.) Korm. ren de -
let 3. § (2) be kez dé se alap ján, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
 vezetõ mi nisz ter és az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra

dr. Ba lás Ist ván nak, a He ves Me gyei Köz igaz ga tá si
 Hivatal ve ze tõ jé nek,

dr. Bérc esi Fe renc nek, a Ba ra nya Me gyei Köz igaz ga tá -
si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Csí kos Zol tán nak, a Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Doba Ist ván nak, a Zala Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va -
tal ve ze tõ jé nek,

dr. Dom bó vá ri Ot tó nak, a Pest Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Du becz né dr. Ká ro lyi Évá nak, a Csong rád Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Éllõ Má ri á nak, a Veszp rém Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. For gács Im ré nek, a Bu da pest Fõ vá ros Köz igaz ga tá -
si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Ge len csér Jó zsef nek, a Fej ér Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Hoff man né dr. Né meth Il di kó nak, a So mogy Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Ke re kes Edit nek, a Haj dú-Bi har Me gyei Köz igaz ga -
tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Met zin ger Évá nak, a Bács-Kis kun Me gyei Köz igaz -
ga tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Né meth Évá nak, a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Orosz Gá bor nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Pa ta ki Ist ván nak, a Bé kés Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Rácz Já nos nak, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Sza ndai Lász ló nak, a Nóg rád Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ jé nek,

Tóth né dr. Men czel Zsu zsan ná nak, a Ko má rom-Esz ter -
gom Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ jé nek,

dr. Töm böly Ta más nak, a Vas Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ jé nek 

e meg bí zá sát

– 2006. de cem ber 31-ei ha tállyal –

vissza vo nom.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Pályázati kiírás
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek

 2007. évi költségvetési támogatására

A Ma gyar Or szág gyû lés Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci vil-
és val lás ügyi bi zott sá ga pá lyá za tot ír ki a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó,
2004. de cem ber 31-ig nyil ván tar tás ba vett kul tu rá lis te vé -
keny sé get foly ta tó és/vagy ér dek kép vi se le tet el lá tó – nem -
ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek (egye sü le tek) szá -
má ra. Nem pá lyáz hat nak ki sebb sé gi ön kor mány za tok, ala -
pít vá nyok és a párttör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek.

A bi zott ság a je len pá lyá zat ki írá sá val a Ma gyar Köz tár -
sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény ben a szer -
ve ze tek 2007. évi mû kö dé si tá mo ga tá sá ra el kü lö ní tett
110 mil lió fo rint oda íté lé sét ké szí ti elõ.

Mû kö dé si tá mo ga tás nak te kin ten dõ: sze mé lyi jut ta tá -
sok; do lo gi ki adá sok: üze mel te té si ki adás (fû té si költ sé -
gek, víz, áram szol gál ta tás stb.), bér le ti díj, te le fon költ ség,
pos ta költ ség, úti költ ség.

A tá mo ga tá si ké rel me ket ki zá ró lag pá lyá za ti adat la pon
le het be nyúj ta ni.

A pá lyá za tot (adat lap + mel lék le tek) egy pél dány ban
– pos tai úton, ki zá ró lag tér ti ve vé nyes aján lott le vél ben –
(1358 Bu da pest, Szé che nyi rkp. 19.) vagy sze mé lye sen
(Or szág gyû lés Hi va ta la, Pos ta bon tó 1055 Bu da pest
V. ker., Ba las si Bál int u. 1–3.) le het be nyúj ta ni 2007. feb -
ru ár 15-ig az Or szág gyû lés Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci vil-
és val lás ügyi bi zott sá gá hoz „Szer ve zet tá mo ga tá si pá lyá -
zat” cím meg je lö lé sé vel.

Pos tán tör té nõ be nyúj tás ese tén a pos ta bé lyeg zõ, illetve
a tér ti ve vé nyen fel tün te tett fel vé tel kel te leg ké sõb bi idõ -
pont ja 2007. feb ru ár 15., 24.00 óra le het, sze mé lye sen
 pedig a pá lyá za tok 2007. feb ru ár 15., 16.00 órá ig fo gad ha -
tók el.

To váb bi in for má ci ók a bi zott ság tit kár sá gán (tel.:
441-5032, 441-5035, fax: 441-5986) kap ha tók. A pá lyá za -
ti ki írás és az adat la pok át ve he tõk az Or szág gyû lés Kép vi -
se lõi Iro da há za Tu da ko zó já ban (Bp. V., Szé che nyi rkp.
19.) is, illetve a pá lyá za ti adat lap ki má sol ha tó a Ma gyar
Köz löny bõl. Le tölt he tõ to váb bá a www.par la ment.hu cí -
men, illetve az Or szág gyû lés Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci -
vil- és val lás ügyi bi zott sá ga hon lap ján!

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a szer ve zet alap do ku men tu -
mai kö zül a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel és a bank szám -
la szer zõ dés fény má so la tát (mely nek tar tal maz nia kell a
16 vagy 24 szám je gyû bank szám la szá mot), a 2006. évi te -
vé keny ség rö vid le írá sát, iga zo lá so kat a köz tar to zá sok
(APEH, TB) (mun ka adó kat ter he lõ egyéb já ru lék tar to zá -
sok, mun ka vál la lók tól le vont TB-já ru lék) tel je sí té sé rõl
a 2. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy a

„Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért”, a
„Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért” köz ala pít vá nyok tól és a kü -
lön bö zõ mi nisz té ri u mok tól el nyert tá mo ga tá sok kal a pá -
lyá zat be nyúj tá sá ig el szá molt. A fent jel zett iga zo lá so kat
és nyi lat ko za to kat a bi zott ság 2006. de cem ber 31-ei kel te -
zés nél nem ré geb bi ál la pot sze rint kéri.

Az elõ zõ évi el szá mo lás, az iga zo lá sok és nyi lat ko za tok
hi á nya, valamint a szer ve zet fenn ál ló köz tar to zá sa a pá lyá -
zat ér vény te len sé gét von ja maga után.

A bi zott ság fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét arra, hogy:

– fenn tart ja ma gá nak a jo got a pá lyá zat ban le ír tak hely -
szí nen tör té nõ el len õr zé sé re, mind az el bí rá lás elõtt, mind
azt köve tõen;

– hi ány pót lás ra, adat mó do sí tás ra a ha tár idõ le jár ta után 
nincs le he tõ ség; a hi á nyo san vagy a meg adott ha tár idõn túl 
be adott ké rel me ket nem ve szi figye lembe;

– a pá lyá za ti anyag tel jes körû be adá sa nem je len ti a tá -
mo ga tás au to ma ti kus el nye ré sét;

– a je len pá lyá za ti ki írás elõtt be nyúj tott anya go kat
nem tud ja figye lembe ven ni, ezért min den pá lyá zó szer ve -
zet tõl tel jes do ku men tá ci ót kér;

– a be kül dött pá lyá zat vissza kül dé sét nem tud ja vál lal -
ni;

– az el nyert tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le, hogy a
bí ró sá gi be jegy zés rõl és a bank szám la szer zõ dés rõl (bank -
szám la szám ról) nyúj tott in for má ci ók a va ló ság nak meg fe -
lel je nek, ami ért a szer ve zet el nö ke vi se li a fe le lõs sé get.

Amennyi ben bi zo nyos sá got sze rez a bi zott ság ar ról,
hogy a pá lyá zat ban meg adott va la mely in for má ció nem fe -
le l meg a va ló ság nak, illetve az el nök a 2. szá mú mel lék let -
ben ha mis nyi lat ko za tot tesz, az a szer ve zet nek a tá mo ga -
tá sá ból való ki zá rá sát von ja maga után, azaz az eset le ge -
sen meg ítélt tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó, illetve a már ki fi -
ze tett tá mo ga tás vissza fi ze ten dõ a Ma gyar Ál lam kincs tár
pár tok és tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
10032000-01457168 szám la szá má ra.

A 2007. évi költ ség ve té si tá mo ga tást a Ma gyar Ál lam -
kincs tár utal ja át a tá mo ga tás ban ré sze sí tett szer ve zet ré -
szé re egy összeg ben, amennyi ben az érin tett szer ve zet tá -
mo ga tá sa nem ha lad ja meg a 3 mil lió fo rin tot. A 3 mil lió
fo rin tot meg ha la dó költ ség ve té si tá mo ga tást a szer ve ze tek 
a ko ráb bi fo lyó sí tá si rend sze rint to vább ra is két rész let ben 
kap ják meg.

Ba log Zol tán s. k.,

a bi zott ság el nö ke

A bi zott ság egy han gú ha tá ro za tá val (19i) el fo gad ta a
2006. de cem ber 14-ei ülé sén és 2006. de cem ber 21-én
(a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
tör vényjavaslat el fo ga dá sát köve tõen) köz zé te szi a Ma -
gyar Köz löny ben és a ki sebb sé gi la pok ban.
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1. számú melléklet

Ki töl ten dõ!

 Nem ze ti ség:     

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

ADATLAP

a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatásához

I.

A SZERVEZET ADATAI

(2006. december 31-i állapot szerint)

1. A szer ve zet neve (hi te les bí ró sá gi vég zés sze rint):

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

  Szék he lye:

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

  Te le fon/fax szá ma:

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

  Szám la szá ma (16 vagy 24 ka rak te res) és meg ne ve zé se

  Szla.sz.: - -

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

  Szám la ve ze tõ pénz in té zet neve:

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

  Címe:

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

  A szer ve zet adó szá ma:

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

2. A szer ve zet kép vi se le té re jo go sult sze mély(ek) neve:

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

  Tiszt sé ge:

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

  Címe:

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

  Te le fon/fax szá ma:

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

3. Ér vé nyes bí ró sá gi vég zés

  szá ma (Pl. 7Pk.68.255/3.): ...........................................................................................................................................

  kel te: ............................................................................................................................................................................

4. Nyil ván tar tott ta gok szá ma 2006. de cem ber 31-én: ......... fõ
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II.

A SZERVEZET PÉNZÜGYI HELYZETE

(2006. december 31-i állapot szerint)

5. Összes mû kö dé si ki adás: .................................................................................................................................. E Ft

  – sze mé lyi jut ta tás: ......................................................................................................................................... E Ft

  – mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok: .................................................................................................................. E Ft

  – do lo gi ki adás (üze mel te té si: fû té si költ sé gek, víz-, áram szol gál ta tá si),
   bér le ti díj, te le fon-, pos ta költ ség, úti költ ség stb.: ......................................................................................... E Ft

6. Összes be vé tel: ................................................................................................................................................. E Ft

  Eb bõl:

  A 2006. év ben ka pott tá mo ga tá sok:

  – Or szág gyû lés tõl: .......................................................................................................................................... E Ft

  – Más költ ség ve té si for rás ból (MEH, mi nisz té riu mok, te le pü lé si ön kor mány za tok stb.):

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

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

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

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

  – Köz ala pít vány tól, ala pít vány tól, egyéb tá mo ga tó tól:

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

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

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

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

  – Or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat tól:

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

  – a szer ve zet vál lal ko zás ból ere dõ be vé te lei: .................................................................................................. E Ft

  – tag díj be vé tel: ............................................................................................................................................... E Ft

  – elõ zõ évi pénz ma rad vány: ........................................................................................................................... E Ft

III.

AZ ORSZÁGGYÛLÉSTÕL 2006-BAN KAPOTT MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA

7. Össze sen: ............................................................................................................................................................ E Ft

 Eb bõl:

  – sze mé lyi jut ta tá sok: ...................................................................................................................................... E Ft

  – mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok: ................................................................................................................... E Ft

  – do lo gi ki adá sok: ........................................................................................................................................... E Ft

  – prog ra mok ra for dí tott ki adá sok: ................................................................................................................... E Ft
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IV.

A SZERVEZET TÁMOGATÁSI IGÉNYE 2007. ÉVRE

8. Az Or szág gyû lés tõl igé nyelt tá mo ga tás 2007. évre:
  ............................................................................................................................................................................. E Ft

9. A szer ve zet 2007. évi költ ség ve té si terv e:
  ............................................................................................................................................................................. E Ft
  Ter ve zett mû kö dé si ki adá sok össze sen: ........................................................................................................... E Ft
  rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok:
  ............................................................................................................................................................................. E Ft
  nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok:
  ............................................................................................................................................................................. E Ft
  do lo gi ki adá sok:

– üze mel te té si ki adá sok (fû té si költ sé gek,
 víz-, áram szol gál ta tás stb.): .................................................. E Ft
– bér le ti díj: .................................................. E Ft
– te le fon költ ség: .................................................. E Ft
– pos ta költ ség: .................................................. E Ft
– úti költ ség stb.: .................................................. E Ft

Ter ve zett be vé tel össze sen: .................................................. E Ft
  Eb bõl:

– 2007-ben vár ha tó összes tá mo ga tás: .................................................. E Ft
– a szer ve zet vál lal ko zás ból ere dõ be vé te lei: .................................................. E Ft
– a tárgy év re már meg lé võ sa ját for rás (tag díj, ma rad vány stb.): .................................................. E Ft

10. A szer ve zet 2007. évi te vé keny sé gi és költ ség ve té si ter vé rõl, ál lam i költ ség ve té si tá mo ga tá si igé nyé rõl
  a ............................................................ (tes tü let, köz gyû lés) ............................................................-n meg-
   tartott össze jö ve te lén dön tött. Tu do má sul ve szem, hogy a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról szóló 1993. évi
  LXXVII. tör vé ny 57.  §-a alap ján a tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék el len õriz he ti.

11. 2007. évre ter ve zett ki e mel ke dõ en fon tos egye di prog ra mok
  .....................................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................................

........................., 2007. .............................

...........................................................
a szer ve zet el nö ké nek

(a pá lyá za tért fe le lõs sze mély nek)
alá írá sa
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Csa tolt mel lék le tek (kér jük a be nyúj tott mel lék let meg je lö lé sét):

 1.  Ér vé nyes bí ró sá gi vég zés
 2.  Bank szám la szer zõ dés (bank szám la szám!)
 3.  A 2006. évi rend sze res te vé keny ség (max.: 2 ol dal)
 4.  Iga zo lá sok a köz tar to zá sok (APEH, TB) tel je sí té sé rõl
 5.  Nyi lat ko zat a Köz ala pít vá nyok tól, valamint kü lön bö zõ mi nisz té ri u mok tól el nyert tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról
    (Lásd 2. szá mú mel lék let)
 6.  A 2006. év ben az Or szág gyû lés tá mo ga tá sá ban ré sze sült szer ve ze tek pénz ügyi el szá mo lá sa
    A pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg!

Az Adat la pon és kü lön, a szer ve zet el nö ke, vagy a pá lyá zat be nyúj tá sá ért fe le lõs sze mély alá írá sá val hi -
te le sí tett, illetve a tes tü let és a köz gyû lés ál tal el fo ga dott, össze sí tett pénz ügyi be szá mo ló, amely té te le -
sen ki tér – szám la má so la tok kal együtt – az Or szág gyû lés ál tal nyúj tott pénz ügyi tá mo ga tás 2006. évi
fel hasz ná lá sá ra.

2. számú melléklet

Va la mennyi ki sebb sé gi szer ve zet ál tal ki töl ten dõ!

NYILATKOZAT

Alul írott bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt ..........................................
................................................................................................................ nevû ki sebb sé gi szer ve zet a Magyar országi
Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít vány tól, a Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány tól és a  különbözõ
mi nisz té ri u mok tól ka pott tá mo ga tá sok kal a pá lyá zat be nyúj tá sá ig ma ra dék ta la nul el szá molt.
Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben je len nyi lat ko za tom nem fe le l meg a va ló ság nak, a szer ve zet pá lyá za tát nem  lehet
figye lembe ven ni, illetve az eset le ge sen meg ítélt tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó szá má ra.

..................................., 2007. ........................................

.........................................................
a szer ve zet el nö ké nek

(a pá lyá za tért fe le lõs sze mély nek)
alá írá sa
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

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

HU ISSN 0076—2407

06.4148 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

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 szívesked-
jenek 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. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 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
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 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.


