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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
4/2007. (I. 22.) Korm.

rendelete

egyes, az egészségügyet érintõ kormányrendeleteknek
a vizitdíj és a kórházi napidíj bevezetésével

kapcsolatos módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83. §-a (2) be kez dé sé nek a) és
f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a
következõket rendeli el:

1. §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõ
5/C–5/H. §-sal és az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„Vizitdíj, kórházi napidíj

5/C. § (1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az Ebtv.
18/A. §-ában és e ren de let ben fog lal tak figye lembe véte -
lével sza bály za tá ban ha tá roz za meg a vi zit díj és kór há zi
na pi díj be fi ze té sé nek ál ta la el fo ga dott mód ját.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó jól lát ha tó hely re ki füg -
gesz ti a vi zit díj és kór há zi na pi díj fi ze té sé nek kö te le zett -
ség rõl  szóló tá jé koz ta tót, amely tar tal maz za

a) a fi ze ten dõ vi zit díj, il let ve kór há zi na pi díj mértékét,
b) a fi ze tés le het sé ges mód ja it, ide ért ve az ál ta la el fo -

ga dás ra ke rü lõ vi zit bér let azo no sí tás ra al kal mas meg -
nevezését,

c) a fi ze tés he lyét.
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(3) A vi zit dí jat – az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – az el lá tás igény be vé te lé nek meg kez dé sé ig kell
be fi zet ni. Amennyi ben a biz to sí tott ugyan azon egész ség -
ügyi szol gál ta tó nál egy nap több já ró be teg-szak el lá tást
vesz igény be, a vi zit dí jat az elsõ el lá tás igény be vé te lé nek
meg kez dé sé ig kell be fi zet ni, és a be fi ze tés rõl a nyugtát,
illetve számlát is ekkor kell kiállítani.

(4) A kór há zi na pi dí jat a fek võ be teg-gyógy in té zet bõl
tör té nõ el bo csá tás kor kell befizetni.

(5) A (3) be kez dés ben nem sza bá lyo zott ese tek ben, va -
la mint az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
3. §-ának i) pont ja sze rin ti sür gõs szük ség fenn ál lá sa ese -
tén a vi zit dí jat az el lá tás igény be vé te lét kö ve tõ en kell be fi -
zet ni, amennyi ben az az Ebtv. 18/A. §-a (6) be kez dé sé nek
f) pont ja alap ján díjfizetés nélkül nem vehetõ igénybe.

(6) Az egész ség ügyi szol gál ta tó vissza té rí ti a biz to sí tott
ré szé re a biz to sí tott ál tal elõ re be fi ze tett vi zit dí jat,
amennyi ben a biz to sí tott az el lá tást nem vette igénybe.

(7) A vi zit díj és na pi díj fi ze té si kö te le zett ség teljesít -
hetõ

a) kész pénz zel, és

b) az egész ség ügyi szol gál ta tó dön té se alap ján

ba) az 5/F. § sze rint ki bo csá tott vi zit bér let tel,

bb) az erre a cél ra rend sze re sí tett au to ma ta ál tal ki adott
vi zit díj, il let ve na pi díj be fi ze té sét iga zo ló bizonylattal,

bc) az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 2. §-ának o) pont já ban 
meg ha tá ro zott pénztári kártyával,

bd) kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel (így kü lö -
nö sen bank kár tyá val és elekt ro ni kus pénzeszközzel).

(8) Az egész ség ügyi szol gál ta tó kö te les biz to sí ta ni az
el lá tás igény be vé te lé nek he lye sze rin ti te lep he lyen tör té nõ 
díjfizetés lehetõségét.

5/D. § (1) Az Ebtv. 18/A. §-ának (9) és (11) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sá ban – a (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – egy al ka lom alatt min den, or vos és
be teg kö zött meg va ló su ló gyó gyí tó vagy di ag nosz ti kai
célú ta lál ko zást ér te ni kell.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl az Ebtv.
18/A. §-a (9) és (11) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban al ka -
lom alatt kell ér te ni az egész ség ügyi szak dol go zó ál tal a
be te gen vég zett di ag nosz ti kai célú ellátást.

(3) Nem szá mít kü lön al ka lom nak, ezért nem kell kü lön
vi zit dí jat fi zet ni az or vos ál tal rendelt

a) in jek ci ós, in fú zi ós kú rá ért,

b) kö tö zé sért,

c) für dõ gyó gyá sza ti el lá tás ré szét ké pe zõ ke ze lé sért,

d) gyógy tor na ke ze lé sért,

e) fi zi kot he rá pi ás ke ze lé sért,

amennyi ben azt nem or vos vég zi.

5/E. § (1) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg
azok nak a tar tós or vo si ke ze lé sek nek a kö rét, me lyek ré -
sze ként nyúj tott, az alap be teg ség gel össze füg gõ el lá tá so -

kért az Ebtv. 18/A. §-ának (2) be kez dé se alap ján nem kell
vi zit dí jat fi zet ni.

(2) Az Ebtv. 18/A. §-a (6) be kez dé se e) pont ja alap ján a
fek võ be teg-gyógy in té zet be tör té nõ fel vé te le kor 18. élet -
évét be nem töl tött biz to sí tott a fek võ be teg-gyógy in té ze ti
el lá tás igény be vé te le so rán a fek võ be teg-gyógy in té zet ben
töl tött el lá tá si na pok után fi ze ten dõ kór há zi na pi díj tel jes
össze gé nek fi ze té se alól men te sül ak kor is, ha a fekvõ -
beteg-gyógyintézetben történõ tartózkodása során betölti a 
18. életévét.

(3) Az Ebtv. 18/A. §-ának al kal ma zá sá ban a nap pa li
kór há zi el lá tás, az egy na pos se bé sze ti el lá tás és a kúra -
szerû el lá tás fek võ be teg-gyógy in té ze ti ellátásnak minõsül.

5/F. § (1) A fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó ki -
zá ró lag az ál ta la nyúj tott el lá tá sok igény be vé te lé re jogo -
sító vi zit bér le tet bocsáthat ki.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl bár mely jogi sze -
mély ki bo csát hat vi zit bér le tet.

(3) A (2) be kez dés alap ján ki bo csá tott bér let an nál az
egész ség ügyi szol gál ta tó nál hasz nál ha tó, ame lyik kel a
bér let ki bo csá tó ja erre vo nat ko zó an szer zõ dést kö tött. A
szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni a vi zit díj, il le tõ leg kór há -
zi na pi díj szer zõ dõ fe lek közötti elszámolásának módját és 
mértékét.

(4) A vi zit bér let a ki bo csá tá sá nak évé ben ér vé nyes.
(5) A vi zit bér let ki bo csá tó ja tá jé koz tat ni kö te les a ve võt 

ar ról, hogy a vi zit bér le tet csak az azon meg ne ve zett jo go -
sult használhatja fel.

(6) A vi zit bér let hez tá jé koz ta tót kell mel lé kel ni, amely
tar tal maz za azon egész ség ügyi szol gál ta tók ne vét, ame -
lyek nél a vi zit bér le tet használni lehet.

(7) A vi zit bér le ten fel kell tün tet ni, hogy
a) az zal
aa) há zi or vo si el lá tást és fo gá sza ti alap el lá tást,
ab) já ró be teg-szak el lá tást vagy
ac) fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tást

le het igény be ven ni,
b) mek ko ra összeg ere jé ig le het a vi zit bér let tel vi zit -

díj-kö te les el lá tást, il let ve fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá -
tá si na pot igény be ven ni díj fi ze tés nél kül,

c) ki bo csá tot ta ki a vi zit bér le tet és a vi zit bér let egye di
azo no sí tó szá mát.

(8) A vi zit bér le ten biz to sí ta ni kell a le he tõ sé get a vi zit -
bér let jo go sult ja ne vé nek és TAJ-szá má nak fel tün te té sé -
hez, amit leg ké sõbb a vi zit bér let elsõ hasz ná la ta kor rá kell
írni a vizitbérletre.

(9) A vi zit bér let a jo go sult fel tün te té sé ig át ru ház ha tó.

5/G. § (1) A biz to sí tott az adott nap tá ri év ben ki ál lí tott
nyug tá val, il let ve szám lá val iga zol hat ja a fekvõbeteg-
 gyógyintézeti el lá tás igény be vé te le so rán, hogy az adott
nap tá ri év ben az ál ta la igény be vett fek võ be teg-szak el lá tá -
sért már húsz napnyi napidíjat fizetett.

(2) Az egész ség biz to sí tá si fi nan szí ro zás ré sze ként
 beszedett vi zit díj ról, kór há zi na pi díj ról az Ebtv.
18/A. §-ának (13) be kez dé se sze rin ti nyug tát, il let ve szám -
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lát az egész ség ügyi szol gál ta tó a (3) és (4) be kez dés sze -
rin ti mó don és tar ta lom mal az Ebtv. 1. §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pontja szerint állítja ki.

(3) A vi zit díj ról, a kór há zi na pi díj ról ki ál lí tott nyug ta,
il let ve szám la tar tal maz za legalább

a) an nak meg je lö lé sét, hogy az adott bi zony lat szám lá -
nak vagy nyug tá nak minõsül,

b) az egész ség ügyi szol gál ta tó meg ne ve zé sét, címét,
c) az egész ség ügyi szol gál ta tást igény be ve võ ne vét és

TAJ-szá mát,
d) a meg fi ze tett össze get,
e) a be fi ze tés aláb bi jog cí mé nek meg je lö lé sét:
ea) há zi or vo si vi zit díj (ide ért ve a fog or vo si alap el lá tá -

sért fi ze tett vizitdíjat),
eb) szak or vo si vi zit díj vagy
ec) kór há zi na pi díj,
f) a fi ze tés mód ját,
g) a tel je sí tés idõ pont ját,
h) a szám la, il let ve nyug ta sor szá mát.
(4) Az (1) be kez dés sze rin ti szám lát, il let ve nyug tát két

pél dány ban kéz zel vagy gép pel kell ki ál lí ta ni, a két pél -
dány ból az egyik pél dányt a biz to sí tott ré szé re kell át ad ni,
a má sik pél dány az egész ség ügyi szol gál ta tó pél dá nya. A
gép pel ki ál lí tott nyug tát, il let ve szám lát a ki ál lí tó sze mély
kéz je gyé vel el lát ja.

(5) Az 5/C. § (7) be kez dé sé nek bb) al pont ja sze rin ti
 automata a bi zony la tot két pél dány ban ál lít ja ki. A bi zony -
lat nak tar tal maz nia kell a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot -
ta kat. Amennyi ben a biz to sí tott a vi zit dí jat, il let ve kór há zi
na pi dí jat au to ma tán ke resz tül fi ze ti be, az egész ség ügyi
szol gál ta tó nem kö te les to váb bi nyug ta ki ál lí tá sá ra.

5/H. § (1) A biz to sí tott az Ebtv. 18/A. §-ának (14) be -
kez dé se alap ján a be fi ze tett – nem emelt össze gû – vi zit díj
vissza té rí té se irán ti ké rel met a la kó he lye, en nek hi á nyá ban 
tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány -
zat, a fõ vá ros ban a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ -
jé nél ter jeszt he ti elõ leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ 60 na -
pon be lül.

(2) Az Ebtv. 18/A. §-ának (14) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott 20 al kal mat há zi or vo si el lá tá sok (ide ért ve a fo gá -
sza ti alap el lá tást is) és já ró be teg-szak el lá tá sok (ide ért ve a
fo gá sza ti szak el lá tást is) te kin te té ben kü lön-kü lön kell
figye lembe ven ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez csa tol ni kell
a) az adott nap tá ri év ben igény be vett el lá tá so kért fi ze -

tett vi zit dí jak ról ki ál lí tott, a vi zit díj-vissza igény lés re fel jo -
go sí tó nyug tát, il let ve szám lát, va la mint

b) a vissza igé nyelt vi zit dí jak be fi ze té sét iga zo ló nyug -
tát, il let ve számlát.

(4) A ké re lem ben meg kell je löl ni, hogy a biz to sí tott a
vi zit díj össze gé nek vissza té rí té sét pos tai úton vagy az ille -
té kes ön kor mány zat nál tör té nõ sze mé lyes átvétel útján
igényli.

(5) Szó be li ké re lem ese tén a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) 39. §-ának (1) be kez -
dé se alap ján ké szí tett jegy zõ könyv nek a Ket. 39. §-ának

(2) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl tar tal maz nia kell a ké re -
lem hez csa tolt do ku men tu mok jegy zé két és a vissza -
igényelt összeg megjelölését.

(6) A jegy zõ a ké re lem tár gyá ban – a (8) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – 15 na pon be lül, amennyi ben a
ké re lem nek helyt ad, egy sze rû sí tett határozatban dönt.

(7) Amennyi ben a jegy zõ a (6) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõn be lül nem hoz ha tá ro za tot, a Ket. 71. §-ának (2) be -
kez dé se alap ján a biz to sí tot tat meg il le ti a ké re lem ben igé -
nyelt összeg, amit a (6) be kez dés ben meg ál la pí tott ha tár -
idõ le jár tá tól szá mí tott 15 na pon be lül a jegyzõ folyósít a
jogosult részére.

(8) A jegy zõ a hely ben szo ká sos mó don köz zé te szi an -
nak a ha von ta leg alább egy nap tá ri nap nak a meg je lö lé sét,
ame lyen a nála ügy fél fo ga dá si idõ ben a biz to sí tott ál tal
sze mé lye sen elõ ter jesz tett ké re lem tár gyá ban – ha az ügy -
fél ké rel mé nek tel jes egé szé ben helyt ad – azon nal dönt és
gon dos ko dik a vissza igé nyelt összeg kész pénz ben tör té nõ
azon na li ki fi ze té sé rõl, amennyiben az ügyfél fellebbezési
jogáról lemondott.

(9) Amennyi ben a biz to sí tott ké rel mé ben a vissza igé -
nyelt összeg kész pénz ben tör té nõ ki fi ze té sét kéri, úgy azt a 
jegy zõ a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott vagy ál ta la a
hely ben szo ká sos mó don köz zé tett más idõ pont ban leg -
alább ha von ta egy al ka lom mal kö te les biz to sí ta ni.

(10) A jegy zõ a ké re lem hez csa tolt nyug ták, il let ve
szám lák kö zül a vi zit díj vissza igény lé sé hez szük sé ges
összeg be fi ze té sét iga zo ló kat vissza kül di a ké rel me zõ nek.
A ké re lem alap ján vissza fi ze tett összeg be fi ze té sét iga zo ló 
nyug tá kat, il let ve szám lá kat csa tol ni kell az ügy irat hoz.

(11) A jegy zõ vi zit díj jal kap cso la tos dön té sé vel szem -
be ni fel leb be zést az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let bí -
rálja el.

(12) Az Ebtv. 18/A. §-ának (14) be kez dé sén ala pu ló
vissza igény lés re irá nyu ló el já rás il le ték- és költség -
mentes.”

2. §

Az R. 6. §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„A fog va tar tott sze mély az Ebtv.-ben meg ha tá ro zott el -
lá tá so kat vi zit díj, il let ve kór há zi na pi díj fi ze té se nél kül jo -
go sult igénybe venni.”

3. §

Az R. 22. §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Az Ebtv. 32. §-ának (1) és (6) be kez dé se sze rin ti or -
vos nak a (8) be kez dés sze rin ti ada to kat elekt ro ni kus for -
má ban kí sé rõ jegy zék kel együtt meg kell kül de nie a szol -
gál ta tás tel je sí té se he lye sze rint ille té kes MEP ré szé re. Az
Ebtv. 32. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti or vos a kö te le zett -
sé gét ne gyed éven te, az elõ zõ ne gyed év re vo nat ko zó an a
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tárgy ne gye dé vet kö ve tõ elsõ hó nap 10. nap já ig, az Ebtv.
32. §-ának (6) be kez dé se sze rin ti or vos éven te, a tárgy évet
kö ve tõ elsõ hó nap 10. nap já ig tel je sí ti.”

4. §

Az R. 25/A. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó két tanú ál tal alá írt
nyi lat ko zat tal iga zol hat ja, hogy az el szá mo lá si nyilat -
kozatot

a) a biz to sí tott – elõ ze te sen be nem je len tett – tá vo zá sa
 miatt, vagy

b) a biz to sí tott ál la po ta  miatt
nem tud ta alá írat tat ni a biz to sí tot tal, és azt a biz to sí tott he -
lyett kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint alá írás ra jo go -
sult sze mély sem írta alá.”

5. §

Az R. az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben fog lalt mel -
lék let tel egé szül ki.

6. §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kr.) 27. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Az OEP ha von ta leg fel jebb a (2) be kez dés sze rin ti
tel je sít mény mennyi ség tárgy hó na pig szá molt idõ ará nyos
ré sze és a tárgy hó na pot meg elõ zõ hó na pig el szá molt tel je -
sít mény mennyi ség kö zöt ti különbözetet számolja el.”

7. §

(1) A Kr. 6/A. szá mú mel lék le té nek az „Am bu láns adat -
lap” ré sze a kö vet ke zõ szö veg résszel egészül ki:
„

38. Vi zit díj

39. A Vizit díj fi ze té sé nek mód ja
”

(2) A Kr. 6/A. szá mú mel lék le te „Ki töl té si út mu ta tó” ré -
szé nek 37. pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egészül ki:

„30 = a biz to sí tott ál tal alá írt do ku men tum iga zol ja,
hogy nem ért egyet az el szá mo lá si nyi lat ko zat ban
foglaltakkal

40 = a biz to sí tott tá vo zá sa vagy ál la po ta  miatt nem tör -
tént meg az el szá mo lá si nyi lat ko zat aláírása”

(3) A Kr. 6/A. szá mú mel lék le té nek a „Ki töl té si útmu -
tató” ré sze a kö vet ke zõ al pon tok kal egészül ki:

„38. Vizitdíj

01 = az el lá tá sért alap össze gû vi zit díj fi ze tés történt
02 = az el lá tá sért emelt össze gû vi zit díj fi ze tés tör tént
03 = vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség 18 év alat ti biz to sí -

tott el lá tá sa okán
04 = vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség egyéb jog sza bá lyi

fel té te lek alapján
05 = az el lá tá sért vi zit díj fi ze tés nem tör tént
06 = a vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség az egész ség ügyi

szol gál ta tó dön té se alapján

39. A Vizitdíj fizetésének módja

01 = kész pénz zel
02 = vi zit bér let tel
03 = az erre a cél ra rend sze re sí tett au to ma ta ál tal ki adott 

vi zit díj be fi ze té sét iga zo ló bizonylattal
04 = az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ

pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 2. §-ának o) pont já ban 
meg ha tá ro zott pénztári kártyával

05 = kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel (így kü lö -
nö sen bank kár tyá val és elekt ro ni kus pénzeszközzel)”

8. §

A Kr. 6/B. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú 
mel lék le te lép.

9. §

(1) A Kr. 14. szá mú mel lék le té nek az „ADATLAP kór -
há zi (osz tá lyos) ápo lá si eset rõl” ré sze a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egészül ki:
„

33. Na pi díj

34. A Na pi -
díj fi ze té sé -
nek mód ja

”

(2) A Kr. 14. szá mú mel lék le te „Ki töl té si út mu ta tó ré -
szé nek 32. pont ja a kö vet ke zõ szö veg résszel egészül ki:

„30 = a biz to sí tott ál tal alá írt do ku men tum iga zol ja,
hogy nem ért egyet az el szá mo lá si nyi lat ko zat ban
foglaltakkal

40 = a biz to sí tott tá vo zá sa vagy ál la po ta  miatt nem tör -
tént meg az el szá mo lá si nyi lat ko zat aláírása”

(3) A Kr. 14. szá mú mel lék le té nek a „Ki töl té si út mu ta -
tó” ré sze a kö vet ke zõ szö veg résszel egészül ki:

„33. Napidíj

01 = alap össze gû na pi díj fi ze tés meg tör tént
02 = na pi díj fi ze tés aló li men tes ség 18 év alat ti biz to sí -

tott el lá tá sa okán
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03 = na pi díj fi ze tés aló li men tes ség egyéb jog sza bá lyi
fel té te lek alapján

04 = az el lá tá sért na pi díj fi ze tés nem tör tént
05 = na pi díj fi ze tés aló li men tes ség az egész ség ügyi

szol gál ta tó dön té se alapján

34. A Napidíj fizetésének módja

01 = kész pénz zel
02 = vi zit bér let tel
03 = az erre a cél ra rend sze re sí tett au to ma ta ál tal ki adott 

na pi díj be fi ze té sét iga zo ló bizonylattal
04 = az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ

pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 2. §-ának o) pont já ban 
meg ha tá ro zott pénztári kártyával

05 = kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel (így kü lö -
nö sen bank kár tyá val és elekt ro ni kus pénzeszközzel)”

10. §

A Kr. 15. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ szö veg résszel
egé szül ki:

„18. Vi zit díj
19. A Vi zit díj fi ze té sé nek mód ja”

11. §

A Kr. 20. szá mú mel lék le té nek a „Ki töl té si út mu ta tó”
ré sze a kö vet ke zõ szö veg résszel egészül ki:

„Vi zit díj
Tar tal ma:
01 = az el lá tá sért alap össze gû vi zit díj fi ze tés történt
02 = az el lá tá sért emelt össze gû vi zit díj fi ze tés tör tént
03 = vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség 18 év alat ti biz to sí -

tott el lá tá sa okán
04 = vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség egyéb jog sza bá lyi

fel té te lek alap ján
05 = az el lá tá sért vi zit díj fi ze tés nem tör tént
06 = a vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség az egész ség ügyi

szol gál ta tó dön té se alap ján

A Vi zit díj fi ze té sé nek mód ja
Tar tal ma:
01 = kész pénz zel
02 = vi zit bér let tel
03 = az erre a cél ra rend sze re sí tett au to ma ta ál tal ki adott 

vi zit díj be fi ze té sét iga zo ló bi zony lat tal
04 = az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ

pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 2. §-ának o) pont já ban 
meg ha tá ro zott pénz tá ri kár tyá val

05 = kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel (így kü lö -
nö sen bank kár tyá val és elekt ro ni kus pénz zel)”

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel – 2007. feb ru ár 15-én lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. §, a 6. §, a 9. § (2) be kez dé se, va la mint az
(5) és a (8) be kez dés e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ na pon
lép ha tály ba.

(3) A 7. § (1) és (3) be kez dé se, a 8. §, a 9. § (1) és (3) be -
kez dé se, a 10. § és a 11. § 2007. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) A 7. § (2) be kez dé se 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(5) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
319/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 7. §-ának hatályba -
lépését meg elõ zõ en ki ál lí tott hi te le zett uta zá si utal vá nyok
2007. már ci us 31-éig hasz nál ha tók fel. Az egész ség ügyi
szol gál ta tók a hi te le zett uta zá si utal vány töm bö ket kö te le -
sek 2007. ja nu ár 31-éig an nál a megyei egészségbiztosítási 
pénztárnál leadni, ahol átvették.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
11. §-ának (5) be kez dé sé ben az „a (9) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be az „a (10) be kez dés ben” szö veg rész lép.

(7) A Kr. 20. szá mú mel lék le té nek a „Há zi or vo si be teg -
for gal mi te vé keny ség té te les je len té se” ré sze a „Köz -
gyógy el lá tá si iga zol vány ér vé nyes sé gi dá tu ma” szö veg -
részt kö ve tõ en a „Vi zit díj” és a „Vi zit díj fi ze té sé nek mód -
ja” szö veg résszel egé szül ki.

(8) A 2006. no vem ber 30-ig, il let ve de cem ber 31-ig fel -
hasz nál ha tó köz gyógy el lá tá si iga zol vá nyok alap ján köz -
gyógy el lá tás jog cí men ki szol gál ta tott, az Szt. 49. § (2) be -
kez dés gyó gyá sza ti el lá tá sok 2007. feb ru ár 28-ig köz -
gyógy el lá tás jogcímen elszámolhatók.

13. §

(1) 2007. év ben a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi CXXVII. tör vény alap ján a
te le pü lé si ön kor mány za tok a ma gán sze mé lyek ál tal fi ze -
tett vi zit díj vissza té rí té sé re támogatásban részesülnek.

(2) A tá mo ga tá si igényt a te le pü lé si ön kor mány zat jegy -
zõ je az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pon

a) az R. 5/H. § (6) és (8) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat
meg ho za ta lát, vagy

b) az R. 5/H. §-ának (7) be kez dé se sze rin ti eset ben a vi -
zit díj ma gán sze mély ré szé re tör té nõ vissza fi ze té sét
kö ve tõ en, min den hó nap 10-éig, de leg ké sõbb 2007. de -
cem ber 10-éig a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti
Igaz ga tó sá gá hoz, il let ve a Bu da pes ti és Pest Me gyei
 Regionális Igaz ga tó ság hoz (a továb biak ban együtt: Igaz -
ga tó ság) meg kül di.
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(3) Amennyi ben a jegy zõ 2007. de cem ber 10-ét köve -
tõen hoz ha tá ro za tot, il let ve – a (2) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti eset ben – a ma gán sze mély ré szé re tör té nõ vissza fi ze -
tés re 2007. de cem ber 10-ét kö ve tõ en ke rül sor, úgy a tá -
mo ga tás igény lé sé re 2008. év ben kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint lesz le he tõ ség.

(4) Az R. 5/H. §-ának (7) be kez dé se sze rin ti eset ben az
ön kor mány zat csak olyan mér té kû köz pon ti költ ség ve té si
tá mo ga tást igé nyel het, amely nek vissza té rí té sé re a ma gán -
sze mély az Ebtv. 18/A. § (14) be kez dé se sze rin ti feltétel
alapján jogosult.

(5) Az igény lés hez szük sé ges csa tol ni:
a) a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben a ha tá ro za -

tot, il let ve a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
(a továb biak ban: Ket.) 73. § (3) be kez dé se al kal ma zá sa
ese tén a ki fi ze té si pénztárbizonylat másolatát,

b) a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a ma gán sze -
mély nek a Ket. 71. § (4) be kez dé se sze rint zá ra dé kolt
kérelmét.

(6) Az Igaz ga tó ság – fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B. § (3) bekezdé -
sére – öt mun ka na pon be lül meg vizs gál ja a (2)–(5) be kez -
dé sek sze rin ti igény lé sek sza bály sze rû sé gét és – hi á nyos -
ság ész le lé se ese tén – az igény lõ ön kor mány za tot hi ány -
pót lás ra szó lít ja fel. Hi ány pót lás ra a hi ány pót lá si fel szó lí -
tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há rom na pon be lül van le he -
tõ ség.

(7) Az Igaz ga tó ság a (6) be kez dés ben fog lalt el len õr zé si 
el já rást kö ve tõ en a be ér ke zett igé nye ket min den hó nap
20-áig me gyén ként, te le pü lés so ros bon tás ban – e ren de let
4. szá mú mel lék le te sze rin ti adat la pon, elekt ro ni kus for -
má ban is – meg kül di az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: ÖTM) ré szé re.

(8) Az ÖTM az igény lé sek be ér ke zé sét kö ve tõ en so ron
kí vül in téz ke dik a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa érdekében.

(9) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a kü lön jog sza bály ban
erre fel jo go sí tott szer vek el len õr zik.

(10) A jog ta la nul igény be vett tá mo ga tást az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 64/B. §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka mat tal nö velt összeg -
ben vissza kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be.

(11) Az ön kor mány zat a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
2007. de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

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

1. számú melléklet
a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet 
a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez

Tar tós or vo si ke ze lé sek köre:
a) rossz in du la tú da ga na tos meg be te ge dé sek ben szen -

ve dõ be te gek oki és tü ne ti ke ze lé se;

b) ve se be te gek di a lí zis ke ze lé se és az az zal össze füg gõ
vizs gá la tok;

c) a vér al va dás rend sze ré nek ve le szü le tett be teg sé ge i -
ben szen ve dõk el lá tá sa;

d) vér adás sal össze füg gõ vizs gá la tok;

e) cu kor be teg ség ke ze lé se;

f) szerv- és szö vet át ül te tés re vá rók, va la mint szerv- és
szö vet át ül te té sen át eset tek gon do zá sa;

g) HIV fer tõ zés és AIDS be teg ség ke ze lé se;
h) szki zof ré nia, szki zo af fek tív pszi chó zis, sú lyos

 depresszió, sú lyos bi po lá ris szind ró ma kór ké pek ke ze lé se.”
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2. számú melléklet a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelethez

„6/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

El lá tó or vos bé lyeg zõ szá ma ........................................................................................ alá írá sa

Fogorvosi ambuláns napló

Sor szám

Dá tum

Keze lés
idõ pont ja

Kül dõ 
szol gá la ti

egy ség
kód ja

Be teg
neve

Tár sa-
da lom-

biz to sí tá si 
Azo no sí tó 

Jele

Ál lam pol -
gár ság 

Azo no sí tó 
jel tí pu sa

Szü le té si
év, hó,

nap

Lakás

A ke zelt
fog 

jel zé se

Fog fel szín 
jel zé se

Di ag nó zis Té rí té si 
ka te gó ria

Vi zit díj
Vi zit díj
fi ze té sé -

nek mód ja

Fog or vo si be avat ko zá sok kód ja

Mennyi sé ge

Meg-
jegy zés

Té rí té si ka te gó ri ák: 01. Biz to sí tott já ró be teg. 02. Me ne kült já ró be teg. 03. Ál lam kö zi szer zõ dés alap ján, sür gõs szük -
ség ese tén el lá tott já ró be teg. 04 = Egyéb, ma gyar biz to sí tás sal nem ren del ke zõ vagy más ha tá lyos ren del ke zés alap ján a
tár sa da lom biz to sí tás ter hé re el nem szá mol ha tó el lá tást igény be vevõ sze mé lyek té rí tés kö te les el lá tá sa. 05. Ma gyar biz -
to sí tás sal nem ren del ke zõ me ne dé kes. 06. Fek võ be teg ré szé re vég zett vizs gá la tok. 7. Biz to sí tott té rí tés men te sen vagy
rész le ges té rí tés el le né ben el lá tott já ró be teg, amely nek jog cí mei sze rin ti be tû je lek: 7G = gyer mek, 7I = idõs ko rú 60 év
fe let ti, 7R = rok kant nyug dí jas, 7S = sür gõs sé gi el lá tás, 7T = ter hes anya, 7K = köz gyógy el lá tott, 7U = üze mi bal ese tes
íran dók be, 7B. Egyéb alap be teg ség gel kap cso la tos fog- és száj be teg sé gek ke ze lé se. 08. Biz to sí tott el lá tá sá ra egy éven
be lü li köz úti bal eset sé rü lé se kö vet kez mé nye ként ke rült sor. 09. Költ ség ve tés bõl tá mo ga tott el lá tás (Se gí tõ Jobb).
0A. Be fo ga dott kül föl di ál lam pol gár. 0D. Me ne kült, me ne dé kes stá tuszt ké rel me zõ. 0E. El szá mo lá son ala pu ló nem zet -
kö zi szer zõ dés alap ján tör té nõ el lá tás, Kö zös sé gi sza bály alap ján tör té nõ el lá tás.

Vi zit díj:

01 = az el lá tá sért alap össze gû vi zit díj fi ze tés történt

02 = az el lá tá sért emelt össze gû vi zit díj fi ze tés tör tént

03 = vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség 18 év alat ti biz to sí tott el lá tá sa okán

04 = vi zit díj fi ze tés aló li men tes ség egyéb jog sza bá lyi fel té te lek alapján

05 = az el lá tá sért vi zit díj fi ze tés nem tör tént

A Vi zit díj fi ze té sé nek mód ja:

01 = kész pénz zel

02 = vi zitbér let tel

03 = az erre a cél ra rend sze re sí tett au to ma ta ál tal ki adott vi zit díj be fi ze té sét iga zo ló bizonylattal

04 = az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 2. §-ának o) pont já ban meg ha tá ro zott pénztári kártyával

05 = kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel (így kü lö nö sen bank kár tyá val és elekt ro ni kus pénzeszközzel)

Szol gál ta tó OEP kód ja: ....................       Szol gál ta tó neve: .........................................................
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HAVI JELENTÉS A FOGÁSZATI RENDELÉS TELJESÍTMÉNYEIRÕL

A re kord fel épí té se

(egy re kord egy te vé keny ség kó dot tar tal maz)

Meg ne ve zés

1 el szá molt idõ szak (év, hó)

2 szol gá la ti egy ség kód ja

3 kül dõ szol gá la ti egy ség kód ja

4 ke ze lést vég zõ or vos pe csét szá ma

5 nap ló sor szám

6 ke ze lés dá tu ma (év, hó, nap)

7 ke ze lés idõ pont ja (óra, perc)

8 ér vé nyes biz to sí tás or szá gá nak vagy a pá ci ens ál lam pol gár sá gá nak kódja

9 ke zelt sze mély azo no sí tó szá ma

10 sze mély azo no sí tó tí pu sa

11 ke zelt szü le té si ide je (év, hó, nap)

12 té rí té si ka te gó ria

13 Vizit díj

14 Vizit díj fi ze té sé nek mód ja

15 te vé keny ség kód (be avat ko zás kód)

16 ke zelt fog je lö lé se

17 ke zelt fog fel szín je lö lé se

18 azo nos te vé keny sé gek db-szá ma

19 BNO kód (di ag nó zis)

20 táp pénz be vé tel szak or vo si in dok kal (kód)

21 ke re sõ kép te len ség (kez de te-vé ge) dátuma

22 az OEP hi ba szû ré se  miatt ki zárt hiba kód ja

A file ne vét az aláb bi sza bá lyok sze rint kell ké pez ni:

1 ,,F”

2–5 „a mû köd te tõ négy je gyû OEP kód ja”

6–7 „a hó nap sor szá ma”

Dá tum: ........................................ év .................................................... hó ................... nap

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

az el lá tá sért fe le lõs or vos azo no sí tó ja és alá írá sa”

3. számú melléklet a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelethez

1 Te le pü lé si ön kor mány zat KSH azo no sí tó ja

2 Te le pü lé si ön kor mány zat neve

3 Vissza té rí tés ben ré sze sü lõk szá ma (fõ)

4 A (3) pont sze rin ti ma gán sze mé lyek ré szé re vissza té rí tett/vissza té rí ten dõ
vi zit díj össze ge

5 Igé nyelt tá mo ga tás össze ge

A tá mo ga tá si össze get szám ként kér jük fel tün tet ni, ti ze des jel és Ft be írás nél kül.
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Sor szám Az igé nyelt tá mo ga tást meg ala po zó bi zony la tok sor szá mai

Dá tum: ........................................ év .................................................... hó ................... nap

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

jegy zõ pol gár mes ter

P. H.

4. számú melléklet a 4/2007. (I. 22.) Korm. rendelethez

Az önkormányzatok által visszatérítendõ/visszatérített vizitdíj 2007. évi támogatása

Me gye neve: …………………………............………

Sor szám Ön kor mány zat KSH kód ja Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás ban ré sze sü lõk szá ma

(fõ)
Igé nyelt tá mo ga tás össze ge

1 2 3 4 6

Össze sen:

A tá mo ga tá si össze get szám ként kér jük fel tün tet ni, ti ze des jel és Ft be írás nél kül.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

5/2007. (I. 22.) FVM
rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának
és felhasználásának engedélyezésérõl,

valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról,
jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról  szóló 

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény
65.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban és (3) be kez dé sé nek 
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a (3) be kez dés 
a) pont ja vo nat ko zá sá ban az egész ség ügyi mi nisz ter rel,
va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  §

A nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let (a továbbiak -
ban: R.) 20.  §-ának (4) be kez dé se helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A be ho zan dó és a re fe ren cia nö vény vé dõ szer ak -
kor te kint he tõ azo nos nak, ha

a) a re fe ren cia és az im por tá lan dó ter mék szer for má ja
azonos,

b) az al ko tó ré szek tí pu sá ra és mennyi sé gé re vo nat ko -
zó an fel me rü lõ el té ré sek el le né re azok to vább ra is azonos
hatással bírnak,

c) a ha tó anyag nak a spe ci fi ká ci ó ja ugyan az, mint a már 
Ma gyar or szá gon en ge dé lye zett nek.”

2.  §

Az R. 45.  §-a (1) be kez dé se a) pont já nak 1. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[a) a Ta nács 1991. jú li us 15-i 91/414/EGK irány el ve a
nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá ról, va la mint az
en nek mó do sí tá sá ról  szóló,]

„1. a Ta nács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
va la mint a Bi zott ság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,

2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,
2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irány elv vel mó do sí tott 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK,
2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK,
2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/41/EK,
2006/45/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK, 2006/75/EK,
2006/76/EK és 2006/85/EK irány el vei.”

3.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré sze e ren de let mel -
lék le te sze rint mó do sul.

4.  §

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

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

a) az R. 1. szá mú mel lék le te B. ré szé nek 41. (cip ro di -
nil), 54. (dik lórp rop-P), 68. (ete fon), 94. (fo sze til),
125. (klo pi ra lid), 135. (klo ti a ni din), 158. (met ko na zol),
182. (pi ri me ta nil), 239. (trik lo pir) és 249. (trinexapak)
sora,

b) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 2/2006. (I. 18.) FVM rendelet 1.  §-ának
(3) bekezdése,

c) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 54/2006. (VII. 26.) FVM rendelet 5.  §-a,

d) a nö vény vé dõ sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel -
hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a nö vény vé dõ
sze rek cso ma go lá sá ról, je lö lé sé rõl, tá ro lá sá ról és szál lí tá -
sá ról  szóló 89/2004. (V. 15.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 74/2006. (X. 19.) FVM rendelet 1.  §-ának
(1) bekezdése.

5.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Unió kö vet ke zõ jogi ak tu sa i -
nak való meg fe le lést szolgálja:

a) a Bi zott ság 2006/41/EK irány el ve (2006. jú li us 7.) a
91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a klo ti a ni din és a pe to xa -
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mid ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ mó do sí -
tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2006/64/EK irány el ve (2006. jú li us 18.)
a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a klo pi ra lid, a cip ro di -
nil, a fo sze til és a tri ne xa pak ha tó anyag ként való fel vé te lé -
nek cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2006/74/EK irány el ve (2006. augusz -
tus 21.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a dik lórp rop-P,
a met ko na zol, a pi ri me ta nil és a trik lo pir ha tó anyag ként
való fel vé te lé nek cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2006/75/EK irány el ve (2006. szep tem -
ber 11.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a di mo xist ro -
bin ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ
módosításáról,

e) a Bi zott ság 2006/85/EK irány el ve (2006. októ -
ber 23.) a 91/414/EGK ta ná csi irány elv nek a fe na mi fosz és 
az ete fon ha tó anyag ként való fel vé te le cél já ból tör té nõ
módosításáról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet az 5/2007. (I. 22.) FVM rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A. ré sze a kö vet ke zõ 128–140. so rok kal egé szül ki:

[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„128. 123 klo ti a ni din CAS-szám:
210880-
92-5
CIPAC-
szám: 738

(E)-1-
(2-klór-1,3-
ti a zol-
5-il me til)-
3-me til-
2-nit ro-
gu a ni din

≥960 g/kg 2006. 08. 01. 2007. 02. 01. 2008. 01. 31. 2016. 07. 31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag ro var ölõ szer ként
való hasz ná la ta en ge dé lye -
zett.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a klo ti -
a ni din ról  szóló, az Élel mi -
szer lánc- és
Ál lat egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ál tal 2006. ja nu ár
27-én vég le ge sí tett fe lül vizs -
gá la ti je len tés nek és kü lö nö -
sen an nak I. és 
II. füg ge lé ké nek 
a kö vet kez te té se it. Az át fo gó
ér té ke lés so rán az engedé -
lyezõ ha tó ság nak

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a ta laj víz vé del mé re,
amennyi ben a ha tó anya got
ér zé keny ta laj, il let ve ég haj -
la ti adott sá gú te rü le te ken al -
kal maz zák,

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a mag evõ ma da ra kat
és az em lõ sö ket fe nye ge tõ
koc ká zat ra, amennyi ben a
ha tó anya got ve tõ mag csá vá -
zás ra hasz nál ják.
Az al kal ma zás fel té te lei kö -
zött szük ség ese tén
koc ká zat csök ken tõ in téz ke -
dé sek nek is sze re pel ni ük
kell.



[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

129. 124 pe to xa mid CAS-szám:
106700-
29-2
CIPAC-
szám: 655

2-klór-N-
(2-eto xi-
etil)-N-
(2-me til-1-
fe nil-
prop-
1-enil)
acet amid

≥940 g/kg 2006. 08. 01. 2007. 02. 01. 2008. 01. 31. 2016. 07. 31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként
való hasz ná la ta en ge dé lye -
zett.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a pe to -
xa mid ról  szóló, az Élel mi -
szer lánc- és Ál lat-
egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ál tal 2006. ja nu ár
27-én vég le ge sí tett fe lül vizs -
gá la ti je len tés nek és kü lö nö -
sen an nak I. és II.
füg ge lé ké nek a következte -
téseit.
Az át fo gó ér té ke lés so rán az
en ge dé lye zõ ha tó ság nak

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a ta laj víz vé del mé re,
amennyi ben a ha tó anya got
ér zé keny ta laj-, il let ve ég haj -
la ti adott sá gú te rü le te ken al -
kal maz zák,

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a vízi kör nye zet, kü -
lö nö sen a ma ga sabb ren dû
ví zi nö vé nyek vé del mé re.
Az al kal ma zás fel té te lei kö -
zött szük ség ese tén koc ká zat -
csök ken tõ in téz ke dé sek nek is 
sze re pel ni ük kell.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Az en ge dé lye zõ ha tó ság a
Tv. 22.  §-ának (4) be kez dé -
sé vel, il let ve e ren de let
39.  §-ának c) pont já ban fog -
lal tak kal össz hang ban tá jé -
koz tat ja a Bi zott sá got a
ke res ke del mi forgalomba
hozatalra gyártott technikai
anyag specifikációjáról.

130. 130 di mo xist ro bin CAS-szám:
149961-
52-4
CIPAC-
szám: 739

(E)-o-(2,5-
di me til fe no -
xi me til)-
2-me to xi-
imi no-
N-me til fe nil -
acet amid

≥980 g/kg 2006. 10. 01. 2007. 04. 01. 2008. 03. 31. 2016. 09. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gom ba ölõ szer ként 
való hasz ná la ta en ge dé lye -
zett.

B. RÉSZ
A di mo xist ro bint tar tal ma zó
nö vény vé dõ sze rek zárt té ri
hasz ná la tá ra vo nat ko zó en ge -
dé lye zé si ké rel me i nek el bí rá -
lá sa so rán az en ge dé lye zõ
ha tó ság nak kü lö nös fi gyel -
met kell szen tel nie a Tv.
14.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pontjá ra, va la mint 
e ren de let 16.  §-a (1) be kez -
dé sé nek c)–e) pont ja i ban
meg ha tá ro zott kri té ri u mok ra, 
és biz to sí ta nia kell, hogy 
az en ge dély oda íté lé se elõtt
va la mennyi szük sé ges adat
és in for má ció ren del ke zés re
álljon.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a di -
mo xist ro bin ról  szóló, az Élel -
mi szer lánc- és Ál lat-
egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ál tal 2006. ja nu ár
27-én vég le ge sí tett fe lül vizs -
gá la ti je len tés kö vet kez te té -
se it és kü lö nö sen az 
I. és II. füg ge lé két.
Az át fo gó ér té ke lés so rán az
en ge dé lye zõ ha tó ság nak
– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a ta laj víz vé del mé re,
amennyi ben a ha tó anya got
olyan te rü le te ken al kal maz -
zák, ahol a nö vé nyi kul tú ra
ha tó anyag-fel ve võ ka pa ci tá sa 
ala csony, vagy amely ér zé -
keny ta laj-, il let ve ég haj la ti
adott ság gal ren del ke zik,
– kü lö nös fi gyel met kell 
for dí ta nia a vízi élõlények
védelmére.
Az alkalmazás feltételei
között szükség esetén
kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

131. 131 klo pi ra lid CAS-szám:
1702-17-6
CIPAC-

szám: 455

3,6-dik lo ro pi -
ri din-2-

kar bo xil sav

≥950 g/kg 2007. 05. 01. 2007. 11. 01. 2011. 04. 30. 2017. 04. 30. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag
gyom ir tó szer ként en ge dé -
lyez he tõ.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó -
ság olyan ké rel met bí rál el,
amely arra irá nyul, hogy en -
ge dé lyez ze a klo pi ra li dot tar -
tal ma zó nö vény vé dõ
sze rek nek ta vasszal tör té nõ
al kal ma zá sán kí vü li fel hasz -
ná lá sát, kü lö nös fi gyel met
kell for dí ta nia a Tv. 14.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ra, 
va la mint e ren de let 16.  §-a
(1) be kez dé sé nek c)–e) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott kri té-
ri u mok ra, és mi e lõtt ilyen 
en ge délyt ad ki, meg kell
gyõ zõd nie róla, hogy az
összes szükséges adat és
információ rendelkezésre áll.

A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a klo -
pi ra lid ról  szóló, az Élel mi -
szer lánc- és Ál lat-
egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ál tal 2006. áp ri lis
4-én vég le ge sí tett fe lül vizs -
gá la ti je len tés nek és kü lö nö -
sen an nak I. és II.  füg ge-
 lékének a kö vet kez te té se it.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Ezen át fo gó ér té ke lés ben az
en ge dé lye zõ ha tó ság nak kü -
lö nös fi gyel met kell for dí ta -
nia a kö vet ke zõk re:
– a nem cél zott nö vé nyek és
az ér zé keny egyen sú lyi hely -
zet ben lévõ ta laj víz védel -
mére.
Az en ge dé lye zés egyik
fel té te lé ül kell szab ni, hogy
koc ká zat csök ken tõ in téz ke -
dé se ket hoz za nak, a ve szé -
lyez te tett övezetekben pedig
szükség esetén monitoring
programba kell kezdeni az
esetleges talajvízszennyezés
igazolására.

132. 132 cip ro di nil CAS-szám:
121522-
61-2
CIPAC-
szám: 511

(4-cik lop ro -
pil-6-me til-
pi ri mi din-
2-il)-fe nil-
amin

≥980 g/kg 2007. 05. 01. 2007. 11. 01. 2011. 04. 30. 2017. 04. 30. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ 
szer ként engedélyez hetõ.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a cip -
ro di nil rõl  szóló, az Élel mi -
szer lánc- és
Ál lat egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ál tal 2006. áp ri lis
4-én vég le ge sí tett fe lül vizs -
gá la ti je len tés nek és kü lö nö -
sen an nak I. és II.
füg ge lé ké nek a következte -
téseit.
Eb ben az át fo gó ér té ke lés ben 
az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a szert ke ze lõ sze mé -
lyek biz ton sá gá ra, és
gon dos kod nia kell ar ról,
hogy a fel hasz ná lás fel té te lei
kö zött sze re pel jen a meg fe le -
lõ egyé ni vé dõ esz köz al kal -
ma zá sá ra vonat kozó
kö ve tel mény,

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a ma da rak, az em lõ -
sök és a vízi élõ lé nyek
vé del mé re.
Az en ge dé lye zés fel té te lei
kö zött a koc ká zat csök ken té -
sé re, pél dá ul puf fer zó nák ki -
ala kí tá sá ra irá nyu ló
in téz ke dé sek nek is sze re pel -
ni ük kell.

133. 133 fo sze til CAS-szám:
15845-66-6
CIPAC-
szám: 384

etil-hid ro gén -
fosz fo nát

>960 g/kg
(fo sze til
Al-ban ki fe -
jez ve)

2007. 05. 01. 2007. 11. 01. 2011. 04. 30. 2017. 04. 30. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa csak gom ba ölõ 
szer ként engedélyez hetõ.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a fo -
sze til rõl  szóló, az Élel mi szer -
lánc- és Ál lat egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2006. 
áp ri lis 4-én vég le ge sí tett fe -
lül vizs gá la ti je len tés nek és
kü lö nö sen an nak I. és II. füg -
ge lé ké nek a kö vet kez te té se it.
Eb ben az át fo gó ér té ke lés ben 
az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a ma da rak, az em lõ -
sök, a vízi szer ve ze tek és a
nem cél zott ízelt lá bú ak vé -
del mé re.
Az en ge dé lye zés fel té te lei
kö zött szük ség ese tén a koc -
ká zat csök ken té sé re, pél dá ul
puf fer zó nák ki ala kí tá sá ra irá -
nyu ló intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

134. 134 tri ne xa pak CAS-szám:
104903-73-6
CIPAC-

szám: 732

4-(cik lop ro -
pil hid ro xi-
me ti lén)-
3,5-di o xo-
cik lo he xán -
kar bo xil sav

>940 g/kg
(tri ne xa pak-
etil-ben ki fe -
jez ve)

2007. 05. 01. 2007. 11. 01. 2011. 04. 30. 2017. 04. 30. A. RÉSZ
Ki zá ró lag a nö ve ke dés sza bá -
lyo zó ként való hasz ná lat en -
ge dé lye zett.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek ér vé nye sí té se ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a tri ne -
xa pak ról  szóló, az Élel mi -
szer lánc- és Ál lat-
egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ál tal 2006. áp ri lis
4-én vég le ge sí tett felül -
vizsgálati je len tés nek és
 különösen an nak I. és II. füg -
ge lé ké nek a kö vet kez te té se it.
Eb ben az át fo gó ér té ke lés ben 
az en ge dé lye zõ ha tó ság nak

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a ma da rak és az em -
lõ sök vé del mé re.
Az en ge dé lye zés fel té te lei
kö zött szük ség sze rint a koc -
ká zat csök ken té sé re irá nyu ló
in téz ke dé sek nek is sze re pel -
ni ük kell.

2
0

0
7

/6
. szám

M
 A

 G
 Y

 A
 R

   K
 Ö

 Z
 L

 Ö
 N

 Y
1

9
5



[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

135. 135 dik lórp rop-P CAS-szám:
15165-67-0
CIPAC-
szám: 476

(R)-2-(2,4-
di klór-fe no xi) 
pro pán sav

≥900 g/kg 2007. 06. 01. 2007. 12. 01. 2011. 05. 31. 2017. 05. 31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként
való hasz ná la ta en ge dé lyez -
he tõ.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek vég re haj tá sa ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a dik -
lórp rop-P-rõl  szóló, az Élel -
mi szer lánc- és Ál lat-
egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ál tal 2006. má jus
23-án vég le ge sí tett fe lül vizs -
gá la ti je len tés nek és kü lö nö -
sen an nak I. és II. füg ge-
lé ké nek a kö vet kez te té se it.
Eb ben az át fo gó ér té ke lés ben 
az en ge dé lye zõ ha tó ság nak

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a ma da rak, az em lõ -
sök, a vízi élõ szer ve ze tek
és a nem cél zott nö vé nyek
vé del mé re.
Az en ge dé lye zés fel té te lei
kö zött szük ség sze rint koc ká -
zat csök ken tõ in téz ke dé sek -
nek is sze re pel ni ük kell.

136. 136 met ko na zol CAS-szám:
125116-23-6
(meg ne ve zet -
len szte reo-
ké mia)
CIPAC-

szám: 706

(1RS,5RS:
1RS,5SR)-
5-(4-klór ben -
zil)-2,2-di me -
til-1-(1H-1,2,
4-tri a zol-1-
il me til) cik lo -
pen ta nol

≥940 g/kg
(cisz- és
transz-izo me -
rek össze sen)

2007. 06. 01. 2007. 12. 01. 2011. 05. 31. 2017. 05. 31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gom -
ba ölõ szer ként engedélyez -
hetõ.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek vég re haj tá sa ér de ké ben
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

figye lembe kell ven ni a met -
ko na zol ról  szóló, az Élel mi -
szer lánc- és Ál lat egész-
sé gü gyi Ál lan dó Bi zott ság
ál tal 2006. má jus 23-án vég -
le ge sí tett fe lül vizs gá la ti je -
len tés nek és kü lö nö sen an nak 
I. és II. füg ge lé ké nek a
következ tetéseit.
Eb ben az át fo gó értéke lésben
– az en ge dé lye zõ ha tó ság nak 
kü lö nös fi gyel met kell for dí -
ta nia a vízi élõ szer ve ze tek, a 
ma da rak és az em lõ sök vé -
del mé re, az en ge dé lye zés fel -
té te lei kö zött szük ség sze rint
koc ká zat csök ken tõ in téz ke -
dé sek nek is sze re pel ni ük
kell,

– az en ge dé lye zõ ha tó ság nak 
kü lö nös fi gyel met kell for dí -
ta nia a szer rel fog lal ko zók
biz ton sá gá ra, az en ge dé lye -
zés fel té te lei kö zött szük ség
sze rint vé dõ in téz ke dé sek nek
is szerepelniük kell.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

137. 137 pi ri me ta nil CAS-szám:
53112-28-0
CIPAC-

szám nincs.

N-(4,6-di me -
til pi ri mi -
din-2-il)
ani lin

≥975 g/kg 
(a gyár tá si lag 
szennye zõ 
ci án amid 
to xi ko ló gi ai
ve szélyt 
je lent és nem
ha lad hat ja
meg a 
0,5 g/kg 
ér té ket a
tech ni kai
anyag ban)

2007. 06. 01. 2007. 12. 01. 2011. 05. 31. 2017. 05. 31. A. RÉSZ
Fel hasz ná lá sa ki zá ró lag gom -
ba ölõ szer ként engedélyez -
hetõ.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek vég re haj tá sa ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a pi ri -
me ta nil ról  szóló, az Élel mi -
szer lánc- és Ál lat-
egész ség ügyi Ál lan dó
Bi zott ság ál tal 2006. má jus
23-án vég le ge sí tett fe lül vizs -
gá la ti je len té sé nek és kü lö nö -
sen an nak I. és II. füg ge-
lé ké nek a kö vet kez te té se it.
Eb ben az át fo gó ér té ke lés ben 
az en ge dé lye zõ ha tó ság nak

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a vízi élõ szer ve ze tek
vé del mé re, az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött szük ség sze -
rint koc ká zat csök ken tõ in téz -
ke dé sek nek – pél dá ul
puf fer zó nák ki ala kí tá sá nak –
is sze re pel ni ük kell,

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a szer rel fog lal ko zók
biz ton sá gá ra és gon dos kod -
nia kell ar ról, hogy a fel hasz -
ná lás fel té te lei kö zött
sze re pel jen a meg fe le lõ
egyé ni vé dõ esz köz al kal ma -
zá sa.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

138. 138 trik lo pir CAS-szám:
055335-
06-3
CIPAC-
szám: 376

3,5,6-tri-
klór-2-pi ri-
di lo xi e cet sav

≥960 g/kg
(trik lo pir 
bu to xi e ti lész -
ter ként)

2007. 06. 01. 2007. 12. 01. 2011. 05. 31. 2017. 05. 31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag gyom ir tó szer ként
való hasz ná la ta en ge dé lyez -
he tõ.

B. RÉSZ
Ami kor az en ge dé lye zõ ha tó -
ság a trik lo pirt tar tal ma zó nö -
vény vé dõ sze rek nek
ta vasszal a le ge lõn tör té nõ al -
kal ma zá sán kí vü li fel hasz ná -
lá sá ra irá nyu ló ké rel me ket
bí rál el, kü lö nös fi gyel met
kell for dí ta nia a Tv. 14. §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ra, 
va la mint e ren de let 16.  §-a
(1) be kez dé sé nek c)–e) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott krité -
riumokra, és mi e lõtt ilyen
en ge délyt ad ki, meg kell
gyõ zõd nie róla, hogy az
összes szük sé ges adat és in -
for má ció ren del ke zés re áll.

A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek vég re haj tá sa ér de ké ben
figye lembe kell ven ni a trik -
lo pir ról  szóló, az Élel mi szer -
lánc- és Ál lat egész ség ügyi
Ál lan dó Bi zott ság ál tal 2006. 
má jus 23-án vég le ge sí tett fe -
lül vizs gá la ti je len tés nek és
kü lö nö sen an nak I. és II. füg -
ge lé ké nek a kö vet kez te té se it.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

Eb ben az át fo gó ér té ke lés ben 
az en ge dé lye zõ ha tó ság nak
– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia az ér zé keny egyen sú -
lyi hely zet ben lévõ ta laj víz
vé del mé re, az en ge dé lye zés
fel té te lei kö zött szük ség sze -
rint koc ká zat csök ken tõ
intézkedéseknek, a
veszélyeztetett területeken
pedig monitoring
programoknak kell
szerepelniük,

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a szer rel fog lal ko zók
biz ton sá gá ra, és gon dos kod -
nia kell ar ról, hogy a fel hasz -
ná lás fel té te lei kö zött
sze re pel jen a meg fe le lõ
egyé ni vé dõ esz köz al kal ma -
zá sa,

– kü lö nös fi gyel met kell for -
dí ta nia a ma da rak, az em lõ -
sök, a vízi élõ szer ve ze tek és
a nem cél zott nö vé nyek vé -
del mé re, az en ge dé lye zés fel -
té te lei kö zött szük ség sze rint
koc ká zat csök ken tõ in téz ke -
dé sek nek is sze re pel ni ük
kell.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

139. 143 fe na mi fosz CAS-szám:
22224-92-6
CIPAC-
szám: 692

(RS)-etil-4-
me til tio-m-
to li li zop ro -
pil-fosz for -
ami dát

≥940 g/kg 2007. 08. 01. 2008. 02. 01. 2011. 07. 31. 2017. 07. 31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag az ál lan dó szer ke -
ze tû üveg há zak ban al kal ma -
zott cse peg te tõ ön tö zés so rán 
fo nál fé reg ölõ szer ként való
hasz ná lat engedélyezhetõ.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek meg va ló sí tá sa ér de ké ben
figye lembe kell ven ni az
Élel mi szer lánc- és Ál lat -
egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott -
ság ál tal 2006. jú li us 14-én
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti
je len tés fe na mi fosz ra vo nat -
ko zó kö vet kez te té se it és kü -
lö nö sen an nak I. és II. füg ge-
lé két.

Eb ben az át fo gó ér té ke lés ben
– az en ge dé lye zõ ha tó ság nak 
kü lö nös fi gyel met kell for dí -
ta nia a vízi szer ve ze tek, a ta -
laj ban élõ nem cél zott
szer ve ze tek és a ve szé lyez te -
tett hely zet ben lévõ ta laj víz
vé del mé re.

Az en ge dé lye zés fel té te lei
kö zött sze re pel nie kell a koc -
ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek
meg ho za ta lá nak, a ve szé -
lyez te tett öve ze tek ben pe dig
szük ség ese tén az eset le ges
ta laj víz szennye zés el len õr zé -
se ér de ké ben mo ni tor ing
prog ra mot kell in dí ta ni.
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[Sor szám EU Nr.
Ha tó anyag 
meg ne ve zé se Azo no sí tó szá mok IUPAC név Tisz ta ság(1) Ha tály balé pés

 idõ pont ja
Az al kal ma zás kez dõ

idõ pont ja

A nö vény vé dõ sze rek
új ra ér té ke lé sé nek

 ha tár ide je
Le já rat idõ pont ja Spe ci á lis elõ írások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

140. 144 ete fon CAS-szám:
16672-87-0
CIPAC-
szám: 373

2-kló re til-
fosz fon sav

≥910 g/kg
(tech ni kai
anyag –
összes ve gyi
anyag) 
A MEPHA
(mo no-2-
klór etil-ész -
ter, 2-kló re til -
fosz fon sav)
és az 1,2-
dik lo ro e tán
to xi ko ló gi ai
je len tõ sé gû
gyár tá si
szennye zõ -
dés, és a 
tech ni kai
anyag ban
nem lép he ti
túl a 
20 g/kg-ot, 
il let ve a 
0,5 g/kg-ot.

2007. 08. 01. 2008. 02. 01. 2011. 07. 31. 2017. 07. 31. A. RÉSZ
Ki zá ró lag a nö ve ke dés sza bá -
lyo zó ként való hasz ná lat en -
ge dé lyez he tõ.

B. RÉSZ
A 6. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott egy sé ges el -
vek meg va ló sí tá sa ér de ké ben 
figye lembe kell ven ni az
Élel mi szer lánc- és Ál lat -
egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott -
ság ál tal 2006. jú li us 14-én
vég le ge sí tett fe lül vizs gá la ti
je len tés ete fon ra vo nat ko zó
kö vet kez te té se it és kü lö nö sen 
an nak I. és II. füg ge lé két.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
7/2007. (I. 22.) GKM

rendelete

a mutatványos berendezések biztonságosságáról

A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
12.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban, va la mint a fo gyasz -
tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény 56.  §-ának
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) idõ sza kos mû sza ki vizs gá lat: an nak el dön té sét cél zó

el já rá sok és vizs gá la tok el vég zé se, hogy a mu tat vá nyos
be ren de zés a biz ton sá gos üze me lés hez meg fe le lõ ál la pot -
ban van-e, vagy bi zo nyos hi bá kat azon nal vagy meg ha tá -
ro zott idõn be lül ki kell ja ví ta ni;

b) ki je lölt szer ve zet: a mu tat vá nyos be ren de zé sek vizs -
gá la tá ra, ta nú sí tá sá ra, az üze mel te té si nap ló hi te le sí té sé re
együt te sen a mû sza ki ter mé kek ter mék biz ton sá gá ért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal kü lön jog sza bály elõ írásai sze rint ki je -
lölt szer ve zet;

c) mû sza ki vizs gá lat: a mu tat vá nyos be ren de zés vizs -
gá la ta és meg fe le lõ sé gé nek meg ál la pí tá sa a biz ton sá gos -
sá gi kö ve tel mé nyek alap ján, el sõ sor ban a vo nat ko zó szab -
vá nyok1 figye lembe véte lével, és szak mai ér ték íté let alap -
ján ér tel me zett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint;

d) üze mel te té si nap ló: a mu tat vá nyos be ren de zés üze -
mel te té sé re és hasz ná la tá ra vo nat ko zó in for má ci ó kat tar -
tal ma zó do ku men tum;

e) üze mel te tõ: aki mu tat vá nyos be ren de zés sel üzlet -
szerû te vé keny sé get foly tat.

2.  §

(1) A mu tat vá nyos be ren de zést úgy kell ter vez ni, gyár -
ta ni, ki ala kí ta ni, hogy ren del te tés sze rû hasz ná lat ese tén ne 
ve szé lyez tes se a sze mé lyek éle tét, tes ti ép sé gét, egész sé -
gét és a va gyon biz ton sá got.

(2) Amennyi ben a mu tat vá nyos be ren de zést a vo nat ko -
zó szab vá nyok ban1 fog lalt ter ve zé si és gyár tá si kö ve tel -
mé nyek sze rint gyár tot ták, azt úgy kell te kin te ni, hogy
meg fe lel a biz ton sá gos sá gi és egész ség vé del mi kö ve tel -
mé nyek nek.

1 MSZ EN 13814,
   MSZ EN 1069

3.  §

(1) Az üze mel te tõ az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott mu -
tat vá nyos be ren de zést mû sza ki vizs gá lat cél já ból kö te les
be mu tat ni a ki je lölt szer ve zet nek

a) az elsõ hasz ná lat ba vé tel elõtt,
b) a mu tat vá nyos be ren de zés olyan ja ví tá sát, át ala kí tá -

sát köve tõen, amely ha tás sal van a be ren de zés mû sza ki,
biz ton sá gi ál la po tá ra,

c) a be ren de zés okoz ta bal eset ese tén,
d) is me ret len ere de tû meg hi bá so dás ese tén,
e) az 1. mel lék let sze rin ti ve szé lyes sé gi osz tály nak

meg fe le lõ, a 7.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ sza -
kon ként,

f) az ide ig le nes be ho za talt meg elõ zõ en, a 9.  § (3) be -
kez dé se alap ján.

(2) A mû sza ki vizs gá lat ról a ki je lölt szer ve zet jegy zõ -
köny vet vesz fel.

4.  §

(1) Ha az elsõ hasz ná lat ba vé tel elõtt el vég zett mû sza ki
vizs gá lat so rán a ki je lölt szer ve zet meg ál la pít ja a mu tat vá -
nyos be ren de zés biz ton sá gos sá gi és mû sza ki kö ve tel mé -
nyek nek való meg fe le lé sét, en nek iga zo lá sá ra meg fe le lõ -
sé gi ta nú sít ványt ad ki a 2. mel lék let sze rin ti tar ta lom mal,
és hi te le sí ti a be ren de zés üze mel te té si nap ló ját.

(2) A meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány irán ti ké re lem ben meg
kell adni a gyár tó azo no sí tó ada ta it. Az I. és II. ve szé lyes -
sé gi osz tály ba tar to zó be ren de zés re vo nat ko zó ké re lem hez 
csa tol ni kell a be ren de zés hi va ta los mû sza ki do ku men -
tum gyûj te mé nyét és ké zi köny vét. A hi va ta los mû sza ki do -
ku men tum gyûj te mény és a ké zi könyv tar tal má ra a vo nat -
ko zó szab vány2 irány adó.

5.  §

(1) Az üze mel te tõ a mu tat vá nyos be ren de zés üze mel te -
té sét ak kor kezd he ti meg, ha ren del ke zik ér vé nyes meg fe -
le lõ sé gi ta nú sít vánnyal. Az üze mel te tõ a ta nú sít ványt a
mu tat vá nyos be ren de zés ke ze lõ he lyi sé gé ben kö te les tar -
ta ni.

(2) A mu tat vá nyos be ren de zé sen jól lát ha tó mó don az
aláb bi ada to kat kell fel tün tet ni:

a) a gyár tó neve és címe,
b) a tí pus/mo dell szá ma,
c) gyár tá si so ro zat szám,
d) a gyár tás idõ pont ja (év, hó nap),

2 MSZ EN 13814
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e) a meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt ki ál lí tó ki je lölt szer ve -
zet neve, a meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány szá ma, ki adá sá nak
dá tu ma és ér vé nyes sé gé nek ha tár ide je,

f) a be ren de zés ter hel he tõ sé ge vagy az egy szer re szál -
lít ha tó sze mé lyek ma xi má lis szá ma.

(3) Az üze mel te tõ vál to zá sa ese tén az új üze mel te tõ a
be ren de zés meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá nyát ki ál lí tó ki je lölt
szer ve zet nél kö te les az üze mel te tõ-vál tást har minc na pon
be lül be je len te ni. A ki je lölt szer ve zet a meg fe le lõ sé gi ta -
nú sít vány ban és az üze mel te té si nap ló ban az üze mel te -
tõ-vál tást az azt iga zo ló do ku men tum be mu ta tá sa ese tén
díj men te sen át ve ze ti.

6.  §

(1) A mu tat vá nyos be ren de zés üze mel te tõ je ré szé re
köz te rü let-hasz ná la ti en ge dély – a (2) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – csak ér vé nyes meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány alap -
ján ad ha tó ki.

(2) Mu tat vá nyos be ren de zés nek az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál la mok ál lam -
pol gá rai, va la mint az ott be jegy zett vál lal ko zá sok ál tal ha -
tá ron át nyú ló szol gál ta tás ke re té ben tör té nõ üze mel te té se
ese tén a köz te rü let-hasz ná la ti en ge dély ki adá sa irán ti ké -
re lem hez a be ren de zés mû sza ki és biz ton sá gos sá gi meg fe -
le lõ sé gét iga zo ló do ku men tum hi te les ma gyar nyel vû for -
dí tá sát kell csa tol ni.

7.  §

(1) Az üze mel te tõ üze mel te té si nap lót ve zet, amely ben
– a mu tat vá nyos be ren de zés min den te le pí té sét köve tõen – 
fel tün te ti az elõ írásnak meg fe le lõ sze re lést, az üzem órák
szá mát, va la mint az üze me lés köz ben be kö vet ke zett eset -
le ges hi bá kat és azok el há rí tá sát. Az üze mel te tõ az üze -
mel te té si nap lót a mu tat vá nyos be ren de zés ke ze lõ he lyi sé -
gé ben kö te les tar ta ni.

(2) Az üze mel te tõ a be ren de zés va la mennyi üzem be he -
lye zé se elõtt kö te les meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a be ren de -
zés ál la po ta és sze re lé se, va la mint az al kal ma zott érin tés -
vé de lem meg fe lel a biz ton sá gos sá gi kö ve tel mé nyek nek.

(3) Az I. és II. ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó mu tat vá -
nyos be ren de zést csak olyan sze mély ke zel he ti, akit az
arra fel jo go sí tott szer ve zet a be ren de zés biz ton sá gos üze -
mel te té sé re ki ok ta tott, és ezt iga zol ni tud ja. A fel jo go sí tott 
szer ve ze tek a mû sza ki ter mé kek ter mék biz ton sá gá ért fe le -
lõs mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban ke rül nek köz zé té tel re.

8.  §

(1) Az üze mel te tõ az I. ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó
mu tat vá nyos be ren de zést éven ként, a II. ve szé lyes sé gi

osz tály ba tar to zó be ren de zést két éven ként, a III. ve szé -
lyes sé gi osz tály ba tar to zó be ren de zést há rom éven ként kö -
te les idõ sza kos mû sza ki vizs gá lat ra be mu tat ni a ki je lölt
szer ve zet nek.

(2) Az üze mel te tõ az ese dé kes ség le jár ta elõtt har minc
nap pal kö te les írás ban kez de mé nyez ni az idõ sza kos mû -
sza ki vizs gá la tot. A ki je lölt szer ve zet kö te les a vizs gá la tot
har minc na pon be lül a be ren de zés te le pí té si he lyén el vé -
gez ni.

(3) Az idõ sza kos mû sza ki vizs gá lat ra a vo nat ko zó szab -
vá nyok ban3 a fõ vizs gá lat ra meg ha tá ro zott vizs gá la ti el já -
rás irány adó.

(4) Az idõ sza kos mû sza ki vizs gá lat idõ pont ját és ér vé -
nyes sé gé nek le jár tát a meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány ba és az
üze mel te té si nap ló ba be kell je gyez ni.

9.  §

A ren de let ben fog lalt elõ írások be tar tá sát a Fo gyasz tó -
vé del mi Fõ fel ügye lõ ség és a te rü le ti fel ügye lõ sé gek pi ac -
fel ügye le ti te vé keny sé gük ke re té ben el len õr zik.

10.  §

(1) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû
elõ írásoknak nem kell meg fe lel nie az olyan mu tat vá nyos
be ren de zés nek, ame lyet az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la -
má ban vagy Tö rök or szág ban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak
for ga lom ba, vagy az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes va la mely EF TA-ál lam ban ál lí tot -
tak elõ, az ott irány adó elõ írásoknak meg fele lõen, fel té ve,
hogy az irány adó elõ írások a köz biz ton ság, va la mint az
em be ri élet vé del me te kin te té ben az e ren de let ben meg ha -
tá ro zot tal egyen ér té kû vé del met nyúj ta nak.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti mu tat vá nyos be ren de zés -
nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ elsõ hasz ná -
lat ba vé te lét meg elõ zõ mû sza ki vizs gá lat so rán a ki je lölt
szer ve zet el já rá sá ra az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer -
zõ dés nek az áruk sza bad áram lá sát biz to sí tó rendelkezé -
seihez kap cso ló dó köl csö nös el is me rés al kal ma zá sá ról
 szóló 2004. évi XIV. tör vény 3.  §-ában fog lalt ren del ke zé -
sek irány adók.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vü li or -
szág ból szár ma zó mu tat vá nyos be ren de zés re vo nat ko zó an 
a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga ak kor
en ge dé lye zi az ide ig le nes be ho za talt, ha az üze mel te tõ be -
mu tat ja a mu tat vá nyos be ren de zés rõl a ki je lölt szer ve zet
ál tal ki adott ide ig le nes meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt. Ide ig -
le nes meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt a ki je lölt szer ve zet a 3.  §
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(1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé se ese tén ad hat 
ki. Az ide ig le nes meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány ér vé nyes sé gi
ide je a be ren de zés új ra ki vi te lé re elõ írt ha tár idõ le jár tá ig
tart.

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a mu tat vá nyos be ren de -
zé sek idõ sza kos mû sza ki vizs gáz ta tá si rend jé rõl  szóló
14/1994. (V. 27.) IKM ren de let, va la mint az azt mó do sí tó
13/1999. (III. 29.) GM és a 21/2001. (VIII. 2.) GM ren de -
let.

(2) A 14/1994. (V. 27.) IKM ren de let alap ján ki adott ta -
nú sít vá nyok ér vé nyes sé gi ide jük le jár tá ig ér vény ben ma -
rad nak.

12.  §

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

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

1. melléklet
a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelethez

A mutatványos berendezések
 veszélyességi osztályba sorolása

I. ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó mu tat vá nyos be ren de -
zé sek:

Min den olyan mu tat vá nyos be ren de zés, amely nek ma -
gas sá ga (ki vé ve a II. osz tály ba fel so rolt be ren de zé sek),
vagy eme lé si ma gas sá ga 5 mé ter nél na gyobb, vagy mû kö -
dé si se bes sé ge a 10 m/s (36 km/óra) ér té ket meg ha lad ja,
vagy gyor su lá sa 10 m/s2-nél na gyobb.

Így kü lö nö sen:
a) for gó hin ta,
b) át for du lós hin ta,
c) mo to ros ha jó hin ta,
d) ke rin gõ kör hin ták (csé sze alj, twis tar, ha li ga li, cik lon 

stb.),
e) hul lám vas út,
f) gu mi kö te les to rony ug ró és ki lö võ be ren de zés (Bun -

gee-jum ping).

II. ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó mu tat vá nyos be ren -
de zé sek:

a) Lánc kör hin ta,
b) her nyó kör hin ta,
c) óri ás ke rék,
d) go kart, quad pá lya,
e) dod gem,
f) vízi ej tõ csó nak,
g) el va rá zsolt kas tély (szel lem vas út),
h) ví zi fo ci,
i) tér él ményt nyúj tó kü lön bö zõ szer ke ze tek, szi mu lá tor 

mozi,
j) ví zi csúz da,

va la mint min den olyan mu tat vá nyos be ren de zés, amely
nem so rol ha tó az I. vagy a III. ve szé lyes sé gi osz tály ba.

III. ve szé lyes sé gi osz tály ba tar to zó mu tat vá nyos be ren -
de zé sek:

a) Gyer mek kör hin ta,
b) nem mo to ros ha jó hin ta,
c) gyer mek vo nat,
d) gyer mek csó nak,
e) gu mi asz tal és lég vár,
f) cél lö völ de,
g) cél do bó já ték,
h) 5 mé ter nél ala cso nyabb ví zi csúz da,
i) nye re mény ke rék,
j) mar ko ló já ték,
k) kép fes tõ já ték,
l) erõ mé rõ és ügyes ség mé rõ já ték,
m) szín pad, sá tor, bódé tri bün,
va la mint kül sõ ener gia for rás ról haj tott mu tat vá nyos be -

ren de zés, ha a hasz ná ló ja a be szál ló szint rõl 0,3 m-nél ke -
ve seb bet emel ke dik és a se bes sé ge 1,5 m/s-nál
(5,4 km/órá nál) ki sebb, vagy olyan esz kö zök, me lye ken a
fel hasz ná ló a sa ját ere jé bõl ug rik fel ru gal mas alá tá masz -
tá son, és 1 m-nél ma ga sabb ra nem le het fel mász ni.
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2. melléklet a 7/2007. (I. 22.) GKM rendelethez

MEGFELELÕSÉGI TANÚSÍTVÁNY
(Minta)

A meg fe le lõ sé gi ta nú sít vány szá ma:
A mu tat vá nyos be ren de zés meg ne ve zé se:
Gyár tás azo no sí tó szá ma:
Gyár tó neve, címe:
Gyár tás idõ pont ja:
Elsõ hasz ná lat ba vé tel elõt ti el já rás idõ pont ja:
A mu tat vá nyos be ren de zés ve szé lyes sé gi osz tá lya:
A ta nú sít vány ér vé nyes sé gé nek le jár ta:
Az üze mel te té si nap ló szá ma:
A ki je lölt szer ve zet neve, címe:
Ezt a ta nú sít ványt a 7/2007. (I. 22.) GKM ren de let alap ján ál lí tot tuk ki.

Dá tum:

..................................
alá írás

(P. H.)

A mu tat vá nyos be ren de zés üze mel te tõ je:

Az üze mel te tõ neve / a kö vet-
ke zõ üze mel te tõ neve

Címe
Vál lal ko zói 

en ge dély vagy cég be jegy zés szá ma
Be jegy zést vég zõ ki je lölt szer ve zet

(P. H., alá írás)

A ta nú sí tás ér vé nyes sé ge meg hosszab bí tá sá nak iga zo lá sa

A be ren de zés idõ sza kos vizs gá la tai:

A vizs gá lat idõ pont ja
Ér vé nyes sé gé nek 

le jár ta
Ki je lölt szer ve zet

(P. H., alá írás)
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2007. (I. 22.) KvVM

rendelete

a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok
látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl,

valamint a barlangok kiépítésérõl  szóló 
13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
(a továb biak ban: Tvt.) 49.  §-ának (2) be kez dé sé ben, az
51.  §-ának (4) és (5) be kez dé se i ben, va la mint a 85.  §-ának
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj ra vo nat ko zó an a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a következõket rendelem el:

1.  §

A bar lan gok nyil ván tar tá sá ról, a bar lan gok lá to ga tá sá -
nak és ku ta tá sá nak egyes fel té te le i rõl, va la mint a bar lan -
gok ki épí té sé rõl  szóló 13/1998. (V. 6.) KTM ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Nyil ván tar tás sal együtt, de an nak nem ré sze ként kell
ke zel ni a bar lan gok ra vo nat ko zó:)

„b) a fo ko zot tan vé dett, vagy meg kü lön böz te tett vé del -
met igény lõ, il le tõ leg a kör nye ze ti ár tal mak ál tal köz vet le -
nül ve szé lyez te tett bar lan gok ter mé sze ti ál la pot fel vé te lét
és kezelési tervét;”

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 3.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ter mé sze ti ál la pot fel vé telt és ke ze lé si ter vet a fo ko zot -
tan vé dett vagy meg kü lön böz te tett vé del met igény lõ, il let -
ve a kör nye ze ti ár tal mak ál tal köz vet le nül ve szé lyez te tett
bar lan gok ról a bar lang be já ra tá nak fek vé se sze rint ille té -
kes nem ze ti park igaz ga tó ság nak (a továb biak ban:
igazgatóság) kell elkészítenie.”

(2) Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ter mé sze ti ál la pot fel vé tel és a ke ze lé si terv szük -
ség sze rint, de leg alább tíz éven te fe lül vizs gá lan dó.”

3.  §

Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A Nyil ván tar tás rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ért,
an nak pon tos ve ze té sé ért, az adat nyil ván tart ás rend jé ért,
az adat szol gál ta tás tel je sí té sé ért, a köz ér de kû ada tok hoz -

zá fér he tõ vé té te lé ért, to váb bá az ál lam ti tok ká, szol gá la ti
ti tok ká mi nõ sí tett, il let ve a Nyil ván tar tás ban sze rep lõ sze -
mé lyes adat vé del mé ért – ha jog sza bály más ként nem ren -
del ke zik – a Mi nisz té ri um természetvédelmi feladatok
ellátásért felelõs szakállamtitkára a felelõs.”

4.  §

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

„(1) A Nyil ván tar tás ból tör té nõ adat szol gál ta tás ese té -
ben az adat szol gál ta tá so kért és a hi te le sí té si és ér vé nyes sé -
gi zá ra dé kért igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat (a továb biak -
ban: díj) kell fi zet ni. A díj mér té ke a bar lang ra vo nat ko zó
adat hi te le sí té si és ér vé nyes sé gi zá ra dé ka után 10 000 Ft,
me lyet a Mi nisz té ri um Ma gyar Ál lam kincs tár nál vezetett
10032000-01468216 számú számlájára kell befizetni.”

5.  §

(1) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Tvt., va la mint e ren de let al kal ma zá sa szem pont já -
ból)

„a) bar lang lá to ga tá sa: bar lang ba vagy an nak egy ré -
szé re tör té nõ sze mé lyes be ha to lás, a bar lang egé szé nek
vagy ré szé nek be já rá sa, il let ve az ott tör té nõ tar tóz ko dás,
ha an nak ki zá ró la gos cél ja a bar lang, barlangszakasz
megtekintése,”

(2) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, to váb bá ki egé szül a kö vet ke zõ
f) ponttal:

(A Tvt., va la mint e ren de let al kal ma zá sa szem pont já -
ból)

„e) bar lang hasz no sí tá sa: bar lang, bar lang sza kasz
igény be vé te lé vel vég zen dõ szol gál ta tás – ide ért ve az el -
len ér ték fe jé ben tör té nõ tú ra ve ze tést is – és más gaz da sá gi
célú te vé keny ség, ki vé ve a bar lan gi men tést, va la mint a
bar lang ku ta tás ra, bar lan gi men tés re ala kult tár sa dal mi
szer ve ze tek által a tagok képzése érdekében végzett
tevékenységet,

f) bar lan gi men tés: a bar lang ban bal ese tet szen ve dett
vagy azt egyéb ok ból el hagy ni kép te len né vált sze mély
biz ton sá gos fel szín re jut ta tá sa ér de ké ben, spe ci á lis gya -
kor lat tal ren del ke zõ szer ve zet által végzett tevékenység.”

6.  §

Az R. 12–14.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12.  § (1) Az igaz ga tó ság va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lá sa
szük sé ges – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – az e ren de -
let 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt bar lan gok és a le zárt
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bar lan gok lá to ga tá sá hoz. Nem kell az igaz ga tó ság va -
gyon ke ze lõi hoz zá já ru lá sát be sze rez ni a fel ügye lõ ség nek
to váb bá a természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó
személynek.

(2) A bar lang ban vég zett, a Tvt. 51.  §-ának (1) és (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek en ge dé lye zé se
so rán a ter mé szet vé del mi ha tó ság be szer zi az igaz ga tó ság
vagyonkezelõi hozzájárulását.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben sincs
szük ség va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lás ra, ha a bar lang ba tör -
té nõ be ha to lás köz vet len élet ve szély el há rí tá sát, bar lan gi
men tést vagy egyéb, más mó don el nem há rít ha tó vész -
hely zet meg szün te té sét szol gál ja. Ezek ben az ese tek ben is
biz to sí ta ni kell, hogy a bar lang ter mé sze tes ál la po tá ban az
el en ged he tet le nül szük sé ges nél na gyobb vál to zás, ká ro so -
dás ne kö vet kez zen be, to váb bá a tevékenységet
haladéktalanul be kell jelenteni a területen mûködõ
igazgatóságnak.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bar lan gok ban
bar lan gi men tés csak bar lan gi tú ra ve ze tõ vagy bar lan gi
ku ta tás ve ze tõ kép zett ség gel ren del ke zõ sze mély köz vet -
len vezetésével végezhetõ.

13.  § (1) A 12.  § (1) be kez dé se alá tar to zó bar lang ban
(bar lang sza kasz ban) tör té nõ lá to ga tás hoz az kap hat va -
gyon ke ze lõi hoz zá já ru lást, aki vagy aki nek a tú ra ve ze té -
sért fe le lõs sze mé lye ren del ke zik bar lan gi tú ra ve ze tõ vagy 
bar lan gi ku ta tás ve ze tõ kép zett ség gel, és a ter ve zett tú rát is
õ vezeti (a továb biak ban: barlangi túravezetõ).

(2) Az igaz ga tó ság a bar lang jel le gé re, a bar lang tú ra
vár ha tó ne héz sé gé re és ve szé lyes sé gé re, to váb bá a ké rel -
me zõ tú ra ve ze tõ egyé ni fel ké szült sé gé re és ta pasz ta la tá ra
te kin tet tel az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kép zett sé gi
fel té tel alól ese ti fel men tést ad hat, ha ez élet- és baleset -
védelmi, va la mint ter mé szet vé del mi szempontból kedve -
zõtlen következménnyel elõreláthatóan nem jár.

(3) Fo ko zot tan vé dett te rü le ten nyí ló bar lang ese tén a
va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lás ban rög zí te ni kell a bar lang
meg kö ze lí té sé hez használható útvonalat is.

(4) Hasz no sí tá si vagy ku ta tá si en ge dély [Tvt. 51.  §
(1) be kez dés a) pont il let ve (3) be kez dés a) pont] ha tá lya
alá tar to zó bar lang (bar lang sza kasz) lá to ga tá sá hoz tör té nõ
va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lás ról az igaz ga tó ság a hozzá -
járulás egy pél dá nyá nak meg kül dé sé vel tá jé koz tat ja az
enge délyest.

(5) A lá to ga tás ki zá ró lag a hoz zá já ru lás ban rög zí tett út -
vo na lon és lét szám mal, az ab ban fog lalt ter mé szet vé del mi
fel té te lek és kor lá to zá sok be tar tá sá val tör tén het.

(6) A bar lan gi tú ra ve ze tõ kö te le zett sé ge:
a) a bar lang ba tör té nõ le szál lás elõtt – a le he tõ sé gek hez 

mér ten, a tõle el vár ha tó mó don – meg gyõ zõd ni ar ról, hogy 
a tú rán részt ven ni kí vá nó sze mély fi zi kai és men tá lis ál la -
po ta, tech ni kai fel ké szült sé ge és fel sze re lé se az adott bar -
lan gi kö rül mé nyek nek vár ha tó an meg fe lel-e,

b) a részt ve võk szá má ra a ter ve zett bar lang tú rá val kap -
cso la tos ter mé szet vé del mi, biz ton ság tech ni kai, élet- és
bal eset vé del mi sza bá lyok ról a szük sé ges tá jé koz ta tást

meg ad ni, a sza bá lyok, elõ írások meg sze gé se ese tén az el -
kö ve tõ figyelmét felhívni azok betartására,

c) tá jé koz ta tást adni az ál ta la ter ve zett tú ra út vo nal ne -
héz sé ge i rõl és veszélyeirõl,

d) a bar lang tú ra tel jes idõ tar ta ma alatt gon dos kod ni a
jog sza bály ban, lá to ga tá si hoz zá já ru lás ban, to váb bá a bar -
lan gi tú rá zás szak mai sza bá lya i ban fog lalt elõ írások
betartásáról,

e) a bar lang tú rát úgy le bo nyo lí ta ni, hogy az a bar lang
ter mé sze tes ál la po tá ban ked ve zõt len vál to zást ne idéz zen
elõ, for ma ele me it, kép zõd mé nye it, üle dék ki töl té sét, vi ze it 
és le ve gõ jét ne szennyezze, élõvilágát ne zavarja,

f) biz ton sá gi ok ból vagy bár mely a bar lang tú rán részt
vevõ sze mély ké ré sé re a bar lang tú rát könnyeb bé mó do sí -
ta ni, vagy a leg rö vi deb ben befejezni,

g) le zárt bar lang ese té ben gon dos kod ni a bar lang kul -
csá nak fe le lõs, an nak má so lá sát, il let ve il le ték te len kéz be
ju tá sát ki zá ró meg õr zé sé rõl és vissza jut ta tá sá ról, va la mint
a bar lang be já ra tá nak a lá to ga tás idõ tar ta ma alatti és a
látogatást követõ bezárásáról,

h) a bar lang és mû sza ki be ren de zé se i nek ál la po tá ban
ész lelt vál to zá so kat, va la mint a bar lang tú ra so rán be kö vet -
ke zett rend kí vü li ese mé nye ket az igaz ga tó ság nak
haladéktalanul bejelenteni.

(7) A bar lan gi tú ra ve ze tõ a bar lang ba tör té nõ le szál lás
elõtt jo go sult a bar lan gi tú rán részt ven ni kí vá nó sze mélyt
– ha a (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek nem fe lel meg – a bar lang tú rán való rész vé tel bõl ki -
zár ni, a bar lang tú ra so rán pe dig a (3) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott elõ írások meg sér té se  miatt a bar lang tú -
rát a leg rö vi deb ben be fe jez ni.

(8) A bar lang tú rán min den ki sa ját fe le lõs sé gé re vesz
részt, de a tú ra ve ze tõ fe le lõs a jog sza bá lyok ban, a va gyon -
ke ze lõi hoz zá já ru lás ban fog lal tak, va la mint az élet- és bal -
eset vé del mi, biz ton ság tech ni kai sza bá lyok be tar tá sá ért.
Kis ko rú sze mély bar lang tú rán szü lõ jé vel (tör vényes kép -
vi se lõ jé vel) együtt vagy an nak írá sos en ge dé lyé vel ve het
részt.

14.  § (1) A va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lás irán ti ké re lem -
ben meg kell je löl ni a ké rel me zõ ne vét, cí mét (jogi sze -
mély ese té ben ve ze tõ jé nek ne vét, a jogi sze mély szék he -
lyét), a lá to ga tás idõ pont ját, a lá to ga tá son részt ven ni kí vá -
nó sze mé lyek szá mát, a lá to ga tás cél ját és út vo na lát, a bar -
lan gi tú ra ve ze té sért fe le lõs sze mély meg ne ve zé sét, cí mét,
bar lan gi tú ra- vagy ku ta tás ve ze tõi iga zol vá nyá nak a
számát.

(2) A va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lás irán ti ké rel met a ké re -
lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ér dem ben
el kell bí rál ni.

(3) Az iga zolt bar lang ku ta tó te vé keny sé get vég zõ tár sa -
dal mi szer ve ze tek, il let ve a tan rend ben sze rep lõ fog lal ko -
zás ese té ben ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra az igaz ga tó ság
dí jat ki zá ró lag ab ban az eset ben szá mít hat fel, ha a lá to ga -
tás hoz szak ve ze tést vagy más köz vet len szol gál ta tást biz -
to sít.”
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7.  §

Az R. 15.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ku ta tás ve ze tõ kö te le zett sé ge i re és jo ga i ra – a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en – a bar lan -
gi tú ra ve ze tõ kö te le zett sé ge i re és jo ga i ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se ket kell ér te lem sze rû en al kal maz ni, to váb bá a
ku ta tás ve ze tõ kö te les az en ge dély ben fog lal tak tól eltérõ
munkálatok megkezdése elõtt az engedély módosítását
kérni.”

8.  §

Az R. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16.  § (1) A bar lang vagy bar lang sza kasz ku ta tá sa irán ti
en ge dély ké re lem ben meg kell je löl ni a ké rel me zõ ne vét,
cí mét (jogi sze mély ese té ben ve ze tõ jé nek ne vét, a jogi sze -
mély szék he lyét), a ku ta tás ve ze tõ ne vét, cí mét, ku ta tás ve -
ze tõi iga zol vá nyá nak szá mát, il let ve a kutatásvezetõ-
 helyettesének ne vét, cí mét, ku ta tás ve ze tõi iga zol vá nyá nak 
szá mát. Az en ge dély ké re lem hez mel lé kel ni kell a tervezett 
kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási ter -
vet is.

(2) Ter mé sze tes sze mély fel tá ró ku ta tás irán ti ké rel mé -
ben min den eset ben kö te les ku ta tás ve ze tõ-he lyet test meg -
je löl ni, aki nek az e ren de let sze rin ti bar lan gi ku ta tás ve ze -
tõi kép zett ség gel vagy a 15.  § (2) be kez dés sze rin ti fel -
men tés sel kell ren del kez nie. A ké re lem hez csa tol ni kell a
ku ta tás ve ze tõ-he lyet tes nyilatkozatát is a megbízatás
elfogadásáról.

(3) Fel tá ró ku ta tás ra vo nat ko zó en ge dély csak meg ha tá -
ro zott bar lang ra adható ki.

(4) A bar lan gi ku ta tá si en ge dély jo go sult ja a ku ta tás
elõ re ha la dá sá ról kö te les a ku ta tá si en ge dély ben meg ha tá -
ro zott idõ sza kon ként és szem pon tok sze rint tá jé koz tat ni a
fel ügye lõ sé get és az igaz ga tó sá got (ku ta tá si je len tés). Ha a 
ku ta tá si en ge dély más ként nem ren del ke zik, a ku ta tá si je -
len tést éven ként, a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 15-éig kell
be nyúj ta ni, me lyet a fel ügye lõ ség – az igaz ga tó ság út ján –
30 na pon be lül to váb bít a Nyil ván tar tás számára. A
jelentési kötelezettség elektronikus formában is
teljesíthetõ.

(5) Új bar lang, bar lang sza kasz fel fe de zé sé re vo nat ko zó
be je len tést az igaz ga tó ság 5 na pon be lül kö te les to váb bí ta -
ni a Nyilvántartásnak.

(6) Az en ge dé lyes ada ta i ban, va la mint a ku ta tás ve ze tõ
vagy a ku ta tás ve ze tõ-he lyet tes sze mé lyé ben be kö vet ke -
zett vál to zás ról az en ge dély jo go sult ja kö te les – a vál to zás
meg tör tén té tõl szá mí tott 8 na pon belül – a felügyelõséget
tájékoztatni.

(7) A Tvt. 51.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott te vé keny sé gek re vo nat ko zó en ge délyt ha tá ro zott
idõ tar tam ra, de leg fel jebb öt évre lehet kiadni.

(8) A Tvt. 51.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott te vé keny sé gek re vo nat ko zó en ge dély ér vé nyes sé gi
idõ tar ta ma leg fel jebb 5 év vel meg hosszab bít ha tó, ha a jo -
go sult a meg hosszab bí tás irán ti ké rel met a (8) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott idõ tar tam le jár ta elõtt be ad ja, és a meg -
hosszab bí tás természetvédelmi vagy más közérdeket nem
sért.”

9.  §

(1) Az R. 17.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A si ke res vizs gát tett sze mélyt a Mi nisz té ri um a
vizs ga bi zott ság írás be li tá jé koz ta tá sá nak kéz hez vé te lét
kö ve tõ nyolc na pon be lül – amennyi ben azt az érin tet tek
azo no sí tó ada ta ik és fény ké pük be nyúj tá sá val kérelme -
zik – sor szá mo zott, arc ké pes bar lan gi tú ra ve ze tõi vagy
bar lan gi ku ta tás ve ze tõi iga zol vánnyal lát ja el. Az iga zol -
vá nyok min tá ját e ren de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz -
za. Amennyi ben az iga zol vány ki ál lí tás ra ke rül, az ab ban
fel tün te tett ada to kat az érintettek hozzájárulásával a
Minisztérium a jogosultság megszûnéséig nyilvántartja.”

(2) A ren de let 17.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam -
ban, to váb bá az olyan ál lam ban meg szer zett bar lan gi tú ra -
ve ze tõi, il let ve ku ta tás ve ze tõi kép zett ség, amely nek ál -
lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés
alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él -
vez, a ma gyar kép zett ség gel egyen ér té kû nek mi nõ sül het.
Az ilyen kép zett ség gel ren del ke zõ sze mély a Miniszté -
riumnál a kép zett sé gét iga zo ló dokumentum bemuta -
tásával kérheti annak az (5) bekezdésben meghatározott
igazolvánnyal azonos hatályúként történõ elismerését.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott kép zett ség el is -
me ré sé rõl a Mi nisz té ri um dönt szük ség ese tén az egye di
eset ben meg ál la pí tott kü lön bö ze ti vizsga elõ írásával.

(8) Bar lan gi te vé keny ség gel össze füg gés ben ki sza bott
ter mé szet vé del mi bír ság, ilyen te vé keny ség gel össze füg -
gés ben el kö ve tett ter mé szet vé del mi sza bály sér tés vagy
ter mé szet ká ro sí tás bûn cse lek mé nye ese tén a jog erõ sen fe -
le lõs ség re vont bar lan gi tú ra ve ze tõ, il let ve bar lan gi ku ta -
tás ve ze tõ kö te les a vizs gát meg is mé tel ni. A vizs ga meg is -
mét lé sé ig ezen sze mély bar lan gi túravezetõi, illetve
barlangi kutatásvezetõi tevékenységet nem gyakorolhat.

(9) A vizs ga meg is mét lé sé re leg ko ráb ban

a) ter mé szet vé del mi bír ság ese tén az er rõl  szóló ha tá -
ro zat jog erõ re emel ke dé sét követõ 1 év,

b) sza bály sér tés ese tén az er rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re 
emel ke dé sét kö ve tõ 2 év,
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c) ter mé szet ká ro sí tás bûn cse lek mé nye ese tén az er rõl
 szóló íté let jog erõ re emel ke dé sét követõ 5 év
le tel té vel ke rül het sor.”

10.  §

A ren de let a 17.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
17/A–17/D.  §-ok kal egé szül ki:

„A barlangi búvármerülés feltételei

17/A.  § (1) Bar lan gi bú vár me rü lés re az a ter mé sze tes
vagy jogi sze mély kap hat en ge délyt, aki vagy aki nek a me -
rü lé sért fe le lõs sze mé lye (a továb biak ban együtt: me rü lés -
ve ze tõ) ren del ke zik a kü lön tör vény1 ha tá lya alá tar to zó
sport ági szak szö vet ség (a továb biak ban: szak szö vet ség)
ál tal el is mert bar lan gi bú vár és me rü lés ve ze tõ kép zett ség -
gel, és a ter ve zett me rü lést is õ ve ze ti.

(2) A bar lan gi bú vár me rü lés ben ki zá ró lag bú vár sport ra
vo nat ko zó ér vé nyes or vo si al kal mas sá gi iga zo lás sal és
bar lan gi bú vár ko dás ra ki ter je dõ egyé ni biz to sí tás sal, to -
váb bá – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – bar -
lan gi bú vár kép zett ség gel ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek
részt.

(3) Bar lan gi bú vár kép zett ség gel nem ren del ke zõ sze -
mély bar lan gi bú vár me rü lés ben ki zá ró lag e kép zett ség
meg szer zé se cél já ból, a 17/D.  §-ban meg ha tá ro zott kü lön
elõ írások szerint vehet részt.

(4) A me rü lés ben min den ki sa ját fe le lõs sé gé re vesz
részt, de a me rü lés ve ze tõ fe le lõs a jog sza bá lyok ban és a
me rü lé si en ge dély ben, va la mint a szak szö vet ség me rü lé si
sza bály za tá ban és a me rü lé si tervben foglaltak
betartásáért.

(5) A me rü lés ve ze tõ kö te le zett sé ge i re és jo ga i ra a bar -
lan gi tú ra ve ze tõ kö te le zett sé ge i re és jo ga i ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket kell ér te lem sze rû en al kal maz ni, továbbá a 
merülésvezetõ köteles

a) a me rü lés elõtt meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a me rü lés -
ben részt ven ni kí vá nó sze mély a (2) be kez dés ben – il le tõ -
leg ok ta tó me rü lés ese té ben a (3) be kez dés ben – fog lalt
feltételeknek megfelel-e,

b) az ál ta la a me rü lé si sza bály zat ban fog lal tak sze rint
el ké szí tett és a részt ve võk kel alá íra tott rész le tes me rü lé si
és men té si ter vet a hely szí nen tar ta ni, és azo kat az el len õr -
zés re jo go sult személy kérésére bemutatni.

(6) A bar lan gi bú vár me rü lés ben – a me rü lés ve ze tõt is
be szá mít va – leg alább 2 fõ me rü lõ bú vár nak és 1 fõ, azon -
na li be avat ko zás ra (me rü lés re) ké szen a men té si terv ben
meg ha tá ro zott he lyen vá ra ko zó biztosító búvárnak kell
részt vennie.

(7) A me rü lés so rán be kö vet ke zõ bal eset ese tén az igaz -
ga tó sá got ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.

1 A sport ról szó ló 2004. évi I. tör vény.

(8) Az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam -
ban, to váb bá az olyan ál lam ban meg szer zett bar lan gi bú -
vár és me rü lés-ve ze tõi kép zett ség, amely nek ál lam pol gá ra 
az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes
ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él vez, a ma -
gyar kép zett ség gel egyen ér té kû nek mi nõ sül het. Az ilyen
kép zett ség gel ren del ke zõ sze mély a szak szö vet ség nél a
kép zett sé gét iga zo ló do ku men tum be mu ta tá sá val kér he ti
an nak az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kép zett ség gel
azo nos ha tá lyú ként történõ elismerését.

(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott kép zett ség el is -
me ré sé rõl a szak szö vet ség dönt szük ség ese tén az egye di
eset ben meg ál la pí tott kü lön bö ze ti vizsga elõ írásával.

17/B.  § (1) A 11.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá -
ro zott ku ta tás cél já ból vég zen dõ bú vár me rü lés ese tén a
me rü lés ve ze tõ nek bar lan gi ku ta tás ve ze tõi kép zett ség gel is 
ren del kez nie kell, vagy – amennyi ben a 15.  § (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ese ti fel men tés fel té te lei nem áll nak 
fenn – a me rü lés ben ilyen képzettségû személynek is részt
kell vennie.

(2) Ku ta tá si célú bar lan gi bú vár me rü lés irán ti en ge dély -
ké re lem ben a 16.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon túlme -
nõen meg kell je löl ni a me rü lés ben részt vevõ sze mé lyek
szá mát, va la mint a ku ta tás ve ze tõ bar lan gi bú vár iga zol vá -
nyá nak és a me rü lés ve ze tõ merülésvezetõi igazol -
ványának számát.

(3) A ku ta tá si célú bar lan gi bú vár me rü lé sek re egye bek -
ben a 16.  § elõ írásait kell ér te lem sze rû en alkalmazni.

17/C.  § (1) A 11.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott lá to ga tás cél já ból bar lan gi bú vár me rü lés – fel té ve,
hogy a me rü lés ben részt vevõ sze mé lyek mind egyi ke ren -
del ke zik bar lan gi bú vár kép zett ség gel – ki zá ró lag az e ren -
de let 5. szá mú mel lék le té nek A) pont já ban fel so rolt bar -
lan gok ban, az ott megjelölt gyakorisággal végezhetõ.

(2) Az igaz ga tó ság va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lá sá val lá -
to gat ha tó bar lang ban, bar lang sza kasz ban vég zen dõ, lá to -
ga tá si célú me rü lés ese tén, amennyi ben a me rü lés hely szí -
né nek el éré se szá raz bar lang já ra ton ke resz tül le het sé ges, a 
me rü lés ve ze tõ nek bar lan gi tú ra ve ze tõ vagy bar lan gi ku ta -
tás ve ze tõ kép zett ség gel is ren del kez nie kell, vagy a részt -
ve võ ket a merülés helyszínéig ilyen képzettséggel
rendelkezõ személynek kell kísérnie.

(3) Lá to ga tá si célú bar lan gi bú vár me rü lés irán ti en ge -
dély ké re lem ben meg kell je löl ni a ké rel me zõ ne vét, cí mét
(jogi sze mély ese té ben ve ze tõ jé nek ne vét, a jogi sze mély
szék he lyét), a me rü lés cél ját, hely szí nét és út vo na lát, a me -
rü lés kez de té nek és be fe je zé sé nek ter ve zett idõ pont ját, a
me rü lés ben részt ven ni kí vá nó sze mé lyek név so rát, a me -
rü lés ve ze tõ ne vét, cí mét, bar lan gi bú vár- és me rü lés ve ze -
tõi iga zol vá nyá nak szá mát, va la mint – a (2) be kez dés sze -
rin ti eset ben – bar lan gi tú ra- vagy ku ta tás ve ze tõi iga zol vá -
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nyá nak szá mát, il le tõ leg a kí sé rõ sze mély ne vét és bar lan gi 
tú ra- vagy ku ta tás ve ze tõi iga zol vá nyá nak szá mát.

(4) Lá to ga tá si célú bar lan gi bú vár me rü lés re en ge dély
csak meg ha tá ro zott idõ pont ra ad ha tó.

17/D.  § (1) Bar lan gi bú vár kép zett ség meg szer zé sé re
irá nyu ló bar lan gi bú vár me rü lés, ide ért ve a te vé keny ség gel 
tör té nõ ese ti is mer ke dést is (a továb biak ban együtt: bú vár -
ok ta tás) ki zá ró lag az e ren de let 5. szá mú mel lék le té nek
B) pont já ban fel so rolt bar lan gok ban, az ott meg je lölt gya -
ko ri ság gal vé gez he tõ, fel té ve, hogy az ok ta tás cél já ra
igény be vett út vo nal szi lár dan rög zí tett ve ze tõ kö tél lel van
el lát va.

(2) Bú vár ok ta tá si célú bar lan gi bú vár me rü lés ben ok ta -
tott ként ki zá ró lag leg alább nyílt ví zi ha la dó bú vár kép zett -
ség gel ren del ke zõ személy vehet részt.

(3) Az ok ta tó me rü lés ve ze tõ jé nek a szak szö vet ség ál tal
el is mert bar lan gi bú vár ok ta tói kép zett ség gel, ér vé nyes fe -
le lõs ség biz to sí tás sal és ok ta tói te vé keny sé gé nek foly ta tá -
sá hoz a szak szö vet ség ál tal ki adott elõ ze tes hoz zá já ru lás -
sal kell ren del kez nie.

(4) Bú vár ok ta tás cél já ra tör té nõ bar lang hasz no sí tás
irán ti en ge dély ké re lem ben meg kell je löl ni a ké rel me zõ
ne vét, cí mét (jogi sze mély ese té ben ve ze tõ jé nek ne vét, a
jogi sze mély szék he lyét), a me rü lés ter ve zett hely szí nét,
út vo na lát, idõ tar ta mát és gya ko ri sá gát, a me rü lés ben egy -
ide jû leg részt vevõ sze mé lyek szá mát, a me rü lés ve ze tõ jé -
nek ne vét, cí mét, bar lan gi bú vár- és bú vár ok ta tói iga zol vá -
nyá nak, va la mint ok ta tói fe le lõs ség biz to sí tá sá nak a szá -
mát. Az en ge dély ké re lem hez mel lé kel ni kell a ter ve zett te -
vé keny ség rész le tes le írá sát tar tal ma zó ter vet, va la mint a
me rü lés ve ze tõ jé nek ok ta tó te vé keny sé ge vég zé sé hez a
szak szö vet ség ál tal ki adott elõ ze tes hoz zá já ru lás má so la -
tát.”

11.  §

Az R. 18.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal
egé szül ki:

(Bar lang, bar lang sza kasz ki épí té se kö ré be tar to zik a
bar lang vé del mét, ku ta tá sát, a bar lang ban tör té nõ köz le -
ke dést vagy egyéb hasz no sí tá si célt szol gá ló mû tárgy, mû -
sza ki lé te sít mény tar tós el he lye zé se, il let ve az ezek lé te sí té -
sé hez, fenn tar tá sá hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek, me lyek a 
kö vet ke zõk:)

„g) az is mert bar lang, bar lang sza kasz mes ter sé ges vá -
gat tal tör té nõ meg nyi tá sa, va la mint is mert bar lan gok, bar -
lang sza ka szok kö zött mes ter sé ges át já ró lé te sí té se.”

12.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

13.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le te II. pont já nak 3. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Az össz óra szám ból mind két kép zés ese té ben 50%
el mé let, 50% gya kor lat.”

14.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

15.  §

Az R. e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti 5. szá mú
mel lék let tel egé szül ki.

16.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se hatályát
veszti.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet 
a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez]

Az igazgatóság hozzájárulásával látogatható
barlangok köre

1. Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü -
le tén

Al má si-zsom boly
Ba rad la-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi tott

sza ka szok)
Ba rad la-Hosszú-Al só bar lang
Ba rad la-te tõi-zsom boly
Bá ba-völ gyi 2. sz. víz nye lõ bar lang ja
Bé ke-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi tott sza -

ka szok)
Csa pás-te tõi-bar lang
Csör gõ-for rás bar lang
Dan ca-bar lang
Eszt ra mo si Fel sõ-tá ró 2. sz. üre ge
Eszt ra mo si (Föld vá ri)-bar lang
Frank-bar lang
Hosszú-te tõi-bar lang
Imo lai-ör dög lyuk
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Ko pasz galy-ol da li 2. sz. víz nye lõ bar lang
Ko pasz-vi gasz-bar lang
Kos suth-bar lang
Ma gas-te tõi-bar lang
Me te or-bar lang
Rá kó czi 1. sz. bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi -

tott sza ka szok)
Rá kó czi 2. sz. bar lang
Rá kó czi 3. sz. bar lang
Rá kó czi-ol dal tá ró bar lang ja
Rej tek-zsom boly
Sza bad ság-bar lang
Sza bó-pal la gi-zsom boly
Szé ki-zsom boly
Te resz te nyei-for rás bar lang
Vass Im re-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi tott

sza ka szok)
Ve csem-bük ki-zsom boly

2. Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le tén

Bükk hegy ség

An na-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi tott sza -
ka szok)

Ba le ki na-bar lang
Bá nyász-bar lang
Bol há si-Já vor kú ti-bar lang rend szer (lá to ga tók szá má ra

nem meg nyi tott sza ka szok)
Bo ró kás-teb ri 2. sz. víz nye lõ bar lang
Bo ró kás-teb ri 4. sz. víz nye lõ bar lang
Bron zi ka-bar lang
Di a báz-bar lang
Di ós gyõr-ta pol cai-bar lang (a für dõ cél já ra nem hasz no -

sí tott sza ka szok)
Esz táz-kõi-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi tott

sza ka szok)
Fecs ke-lyuk
Fe ke te-bar lang
Ga rad na-for rás bar lang
Gyur kó-lá pai-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi -

tott sza ka szok)
Haj nó czy-bar lang
Há rom-kú ti-bar lang
Hil leb rand Je nõ-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg -

nyi tott sza ka szok)
Ist ván-lá pai-bar lang
Jás pis-bar lang
Kis-kõ há ti-zsom boly
Kõ-lyuk (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi tott sza ka szok)
Lil la-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi tott sza ka -

szok)
Lét rá si-vi zes bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi -

tott sza ka szok)
Me xi kó-völ gyi-víz nye lõ bar lang
Nagy kõ má zsa-ol da li-zsom boly
Pénz-pa ta ki-víz nye lõ bar lang
Spej zi-bar lang
Sza laj ka-for rás bar lang
Sza men tu-bar lang

Sze le ta-zsom boly
Szent Ist ván-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi -

tott sza ka szok)
Sze pe si-Lá ner-bar lang rend szer
Szi rén-bar lang
Ta tár-ár ki-bar lang
Vár-te tõi-bar lang
Vesszõs-ge rin ci-bar lang
Vé nusz-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi tott

sza ka szok)
Vik tó ria-bar lang

Cser hát hegy ség

Fel sõ pe té nyi-bar lan gok
Né zsai-víz nye lõ bar lang

Mát ra hegy ség

Csör gõ-lyuk

3. Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te -
rü le tén

Ba kony hegy ség

Alba Re gia-bar lang

Bu dai-hegy ség

Ba gyu ra-Har csa szá jú-Kis-Hi deg lyuk-bar lang rend szer
Ba rit-bar lang
Bá to ri-bar lang
Be key-bar lang
Bu dai Vár-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi tott

sza ka szok)
Fe renc-he gyi-bar lang
Gel lért-he gyi-ara go nit-bar lang
Hi deg-lyuk
Jó zsef-he gyi-bar lang
Jó zsef-he gyi 2–3. sz. bar lang
Lá tó-he gyi-bar lang
Mol nár Já nos-bar lang
Ör dög árok ut cai-bar lang
Pál völ gyi-Má tyás he gyi-bar lang rend szer (lá to ga tók szá -

mára nem meg nyi tott sza ka szok)
Rács kai-bar lang
Soly má ri-ör dög lyuk (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi -

tott sza ka szok)
Szem lõ-he gyi-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi -

tott sza ka szok)
Tá bor-he gyi-bar lang

Ge re cse hegy ség

An gyal-for rá si-bar lang
Ba bál-bar lang
Ba jó ti Bü dös-lyuk
Bart ha-kút-bar lang
Do ro gi 9. és 10. sz. ka ver na
Gor ba-te tõi-bar lang
Ju ra-zsom boly
Kál vá ria-he gyi 1. és 2. sz. bar lang
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Ke se lõ-he gyi-bar lang
Ke se lõ-he gyi 2., 4., 11. és 21. sz. bar lan gok
Kul lan csos-bar lang
Lá bat la ni Sár kány-lyuk
Le gyes-bar lang
Len gyel-bar lang
Me ga lo dus-bar lang
Öreg-kõi 1. sz. zsom boly
Pisz ni ce-bar lang
Pisz ni cei Ha tár-bar lang
Pisz ni cei-zsom boly
To ko di víz ak na ha sa dék bar lang ja
Tü kör-for rá si-bar lang
Tûz kö ves-bar lang
Ve res-he gyi-bar lang
Vér tes Lász ló-bar lang

Na szá lyi-rög

Na szá lyi-víz nye lõ bar lang
Nász nép-bar lang (le zárt sza ka szok)
Nincs ke gye lem-ak na bar lang

Pi lis hegy ség

Aján dék-bar lang
Ama zo nok-bar lang ja
Am fi te át rum-bar lang
Arany-lyuk
Ari ad ne-bar lang
Kis-Strá zsa he gyi-ha sa dék bar lang
Le ány-Le gény-bar lang rend szer
Nagy-Som lyó he gyi-bar lang
Papp Fe renc-bar lang
Pi lis-bar lang
Po má zi Fel sõ-bar lang
Por hin tõ-bar lang
Ró ka-he gyi-bar lang
Sá tor kõ pusz tai-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg -

nyi tott sza ka szok)
Strá zsa-he gyi bar lang (le zárt sza ka szok)
Sza bó Jó zsef-bar lang
Szent Özséb-bar lang
Szop la ki-ör dög lyuk
Ürö mi-víz nye lõ bar lang

Vér tes hegy ség

Gán ti-bar lang
Vér tes som lói-bar lang

Vi seg rá di-hegy ség

Szé chy Dé nes-bar lang

4. Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü -
le tén

Ba kony hegy ség

Bük kös-ár ki-bar lang
Bon gó-zsom boly
Csen gõ-zsom boly

Csip kés-zsom boly
Dió fás-zsom boly
Haj sza bar nai-bar lang
Há rom kür tõ-zsom boly
Ju bi le um-zsom boly
Ká roly há zi-zsom boly
Kõ ris-he gyi-ör dög lik
Pi pa-zsom boly
Sze le lõ-lyuk
Szent gá li-kõ lik
Táb la-völ gyi-bar lang
Tûz kö ves-he gyi-bar lang

Keszt he lyi-hegy ség

Ache ron-kút bar lang
Cser szeg to ma ji-kút bar lang
Cso da bo gyós-bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi -

tott sza ka szok)
Dö me-bar lang
Ede ri csi Szél-lik
Ja kucs Lász ló-bar lang

Ta pol cai-me den ce

Ber ger Ká roly-bar lang
Ta pol cai Kór ház-bar lang (a gyó gyá sza ti cél ra nem

hasz no sí tott sza ka szok)
Ta pol cai-ta vas bar lang (lá to ga tók szá má ra nem meg nyi -

tott szakaszok)

5. Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si
te rü le tén

Me csek hegy ség

Aba li ge ti-bar lang (nem meg nyi tott sza ka szok)
Bü dös-kú ti-zsom boly
Duó-zsom boly
Jó sze ren csét-ak na bar lang
Ko rall-zsom boly
Ma dár ka-zsom boly
Mán fai-kõ lyuk
Mész ége tõ-for rá sok bar lang ja (lá to ga tók szá má ra nem

meg nyi tott sza ka szok)
Or fûi Víz fõ-bar lang
Re mény-zsom boly
Spi rál-víz nye lõ bar lang
Szu a dó-völ gyi-víz nye lõ bar lang (lá to ga tók szá má ra

nem meg nyi tott sza ka szok)
Tettyei-for rás bar lang
Trió-bar lang
Vá sá ros úti-zsom boly

Vil lá nyi-hegy ség

Be re men di-kris tály bar lang
Nagy har sá nyi-kris tály bar lang

6. Fer tõ–Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si
te rü le tén

Szár hal mi-bar lang
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2. számú melléklet a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelethez

[4. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez]

A barlangi túravezetõi és a barlangi kutatásvezetõi igazolványok mintája
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3. számú melléklet
a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelethez

[5. számú melléklet 
a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez]

A) A látogatási célú barlangi búvármerülésre igénybe
vehetõ barlangok köre

1. Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü -
le tén:

Ba rad la Rö vid-Al só bar lang elsõ zárt (4. szá mú) szi fon -
ja (gya ko ri sá gi kor lá to zás nél kül)

2. Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le -
tén:

Sza laj ka-for rás bar lang (leg fel jebb 5×2 fõ/nap)

3. Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te -
rü le tén:

Mol nár Já nos-bar lang (leg fel jebb 10 fõ/nap)
Rácz-für dõi-for rás bar lang (leg fel jebb 3 fõ/hét)

4. Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü -
le tén:

Ha lász Ár pád-bar lang (leg fel jebb 2×2 fõ/nap)
Hé ví zi-for rás bar lang (leg fel jebb 10 fõ/nap)
Ta pol cai Kór ház-bar lang (leg fel jebb 4 fõ/nap)
Ta pol cai-ta vas bar lang (leg fel jebb 20 fõ/nap)

5. Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si
te rü le tén:

Aba li ge ti-bar lang (leg fel jebb 3×3 fõ/nap)

B) A búvároktatás céljára igénybe vehetõ barlangok
köre

1. Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü -
le tén:

Ba rad la Rö vid-Al só bar lang elsõ zárt (4. szá mú) szi fon -
ja (gya ko ri sá gi kor lá to zás nélkül)

2. Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te -
rü le tén:

Mol nár Já nos-bar lang (leg fel jebb 10 fõ/nap)
Rácz-für dõi-for rás bar lang (leg fel jebb 3 fõ/hét)

3. Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság mû kö dé si te rü -
le tén:

Hé ví zi-for rás bar lang (leg fel jebb 10 fõ/nap)
Ta pol cai-ta vas bar lang (leg fel jebb 20 fõ/nap)

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
16/2007. (I. 22.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48. §-ának (2) be kez dé se, va la mint a bí -
ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi
LXVI. tör vény 4. §-ának (1) be kez dé se alap ján, az Or szá -
gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

elsõ bí rói ki ne ve zés le jár tá ra te kin tet tel

dr. Vil lá nyi Zi tát 2007. ja nu ár 31-i ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Ha ley Ka ta lint 2007. má jus 26-i ha tállyal,
Bu da vá ri né dr. Er dõs Ka ta lint,
Er de i né dr. Szé kely Ág nest és
dr. Szend rõ dy Szi lár dot 2007. jú li us 31-i ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se mi att

dr. Is tók And rást 2007. au gusz tus 7-i hatállyal 

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Kö rei-Nagy Ka ta lint,
dr. Ku li ga Krisz ti nát és
dr. Pi ri si né dr. Sza mos völ gyi Dó rát 2007. feb ru ár

1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Czir ják Zsu zsan na Má ri át,
dr. He gyi Ta mást,
dr. Keszt he lyi Csa bát és
Ve lins ky né dr. Lo vas Kin ga Pat rí ci át a 2007. feb ru ár

1. nap já tól 2010. ja nu ár 31. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra
 bíróvá 

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 16.

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

KEH ügy szám: IV-1/0158-0/2007.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Rádió és Televízió Testület

j e l e n t k e z é s i  f e l h í v á s a

a közszolgálati rádiót és a közszolgálati televíziókat
felügyelõ közalapítványi kuratóriumokba történõ
delegálásához szükséges nyilvántartásba vételre

A rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -
vény (a továb biak ban: Tör vé ny) sze rint a Ma gyar Rá dió
Köz ala pít vány, illetve a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány
ku ra tó ri u má ba 21-21 ta got, a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala -
pít vány ku ra tó ri u má ba 23 ta got szer ve ze tek de le gál hat -
nak. A de le gált ta gok – az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott
leg alább 8-8 tagú el nök ség gel együt te sen – al kot ják az
adott köz ala pít vány ku ra tó ri u mát, gya ko rol ják a kurató -
rium tag ja it meg il le tõ jo go kat, a Tör vé ny ál tal rész le te sen
meg ha tá ro zot tak sze rint (pl. meg vá laszt ják a mû sor szol -
gál ta tó el nö két).

A de le gált ta gok meg bí za tá sa egy évre szól. Tisz te let díj
nem il le ti meg õket, költ ség té rí tés re jo go sul tak. A de le gált
ta gok ra is vo nat koz nak a Tör vé ny 58.  §-a sze rin ti össze -
fér he tet len sé gi sza bá lyok. A ku ra tó ri u mi tag ság kez de te a
sor so lás idõ pont ja, le jár ta a kö vet ke zõ év már ci us 31.

De le gá lás ra az a szer ve zet jo go sult, ame lyet az Or szá -
gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (a továb biak ban: Tes tü let)
nyil ván tar tás ba vesz. (De le gá lás ra jo go sul tak még a ha tá -
ron túli ma gyar szer ve ze tek is, õket a Ha tá ron tú li Ma gya -
rok Hi va ta la ja vas la tá ra a Tes tü let ér te sí ti.) A nyil ván tar -
tás ba vé tel a csa tolt min ta sze rint sza bály sze rû en ki töl tött
és kel lõ iga zo lá sok kal el lá tott je lent ke zé si lap be nyúj tá sá -
val tör té nik.

Ha egy szer ve zet már élt de le gá lá si jo gá val és a vele
azo nos cso port ba tar to zó más szer ve ze tek kö zül van
olyan, amely még nem de le gált, ezen szer ve zet a kurató -
riumi meg bí za tá sá nak le jár tá tól szá mí tott há rom éven be -
lül nem ve het részt sem a meg ál la po dás ban, sem a sor so -
lás ban.

I.

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány, illetve a Ma gyar Te le -
ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u ma i ba tör té nõ de le gá lás ra a
Tör vé ny 56.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–p) pont ja i ban meg je -
lölt szer ve ze tek je lent kez het nek az egyes al pon tok sze rint
ki ala ku ló cso port tag jai együt te sen (cso por ton ként) a meg -
je lölt szám ban de le gál hat nak ta got mind két ku ra tó ri um ba:

a) a Ma gyar or szá gon élõ nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -
gek or szá gos ön kor mány za tai, en nek hi á nyá ban or szá gos
szö vet sé gei egy fõt,

b) a Ma gyar Ka to li kus Egy ház, a Ma gyar or szá gi
Refor mátus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház és a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge
egy fõt,

c) a b) pont ban nem em lí tett egy há zak egy fõt,
d) az em ber i jogi or szá gos szer ve ze tek egy fõt,
e) az iro da lom, a szín ház-, a film-, az elõ adó-, a ze ne-, a 

tánc-, a kép zõ- és ipar mû vé szet, valamint a kul túr a egyéb
te rü le tén mû kö dõ or szá gos szak mai szer ve ze tek négy fõt,

f) az ok ta tás és a tu do mány te rü le tén mû kö dõ or szá gos
szak mai szer ve ze tek ket tõ fõt,

g) szak szer ve ze tek or szá gos szö vet sé gei egy fõt,
h) a mun ka adók és vál lal ko zó or szá gos szak mai ér dek -

kép vi se le tei szer ve ze tei egy fõt,
i) az új ság írók or szá gos szak mai, ér dek kép vi se le ti

szer ve ze tei egy fõt,
j) a kör nye zet vé dõk, ter mé szet vé dõk, ál lat vé dõk or szá -

gos szer ve ze tei egy fõt,
k) a nõk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
l) a gyer me kek és az if jú ság or szá gos ér dek kép vi se le ti

szer ve ze tei egy fõt,
m) a nyug dí ja sok or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze -

tei egy fõt,
n) a tes ti ál la po tuk  miatt sú lyo san hát rá nyos hely zet ben 

lé võk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
o) a sport or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy

fõt,
p) a te le pü lé si ön kor mány za tok or szá gos ér dek kép vi -

se le ti szer ve ze tei egy fõt.

II.

A Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba je -
lent ke zés re jo go sul tak és de le gál ha tó lét szám a Tör vé ny
56.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–l) pont ja alap ján a kö vet ke zõ:

a) a Ma gyar or szá gon élõ nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -
gek or szá gos ön kor mány za tai, en nek hi á nyá ban or szá gos
szö vet sé gei egy fõt,

b) a Ma gyar Ka to li kus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és 
a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge egy fõt,

c) a b) pont ban nem em lí tett egy há zak egy fõt,
d) az em ber i jogi or szá gos szer ve ze tek egy fõt,
e) az iro da lom, a szín ház-, a film-, az elõ adó-, a ze ne-, a 

tánc-, a kép zõ- és az ipar mû vé szet, valamint a kul túr a
egyéb te rü le tén mû kö dõ or szá gos szak mai szer ve ze tek há -
rom fõt,

f) az ok ta tás és a tu do mány te rü le tén mû kö dõ or szá gos
szak mai szer ve ze tek ket tõ fõt,

g) az új ság írók or szá gos szak mai, ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tei egy fõt,

h) a kör nye zet vé dõk, ter mé szet vé dõk, ál lat vé dõk or -
szá gos szer ve ze tei egy fõt,

i) a nõk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
j) a gyer me kek és az if jú ság or szá gos ér dek kép vi se le ti

szer ve ze tei egy fõt,
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k) a tes ti ál la po tuk  miatt sú lyo san hát rá nyos hely zet ben 
lé võk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,

l) a sport or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt.
Je lent ke zé si la pot azok a szer ve ze tek ad hat nak be, ame -

lyek bí ró sá gi (ha tó sá gi) nyil ván tar tás ba vé te le leg alább
két év vel a fel hí vás köz zé té te le elõtt meg tör tént.

E sza bály alól ki vé telt je len te nek a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek or szá gos ön kor mány za tai [I. a), illetve
II. a) pont elsõ for du lat], ame lyek nek a je lent ke zé si lap hoz 
mel lék le te ket nem kell csa tol ni uk.

Nem nyújt hat be je lent ke zé si la pot párt, ala pít vány és
ka ma ra.

A Tes tü let fel hív ja a je lent ke zõ szer ve ze tek fi gyel mét,
hogy az Rttv. 56.  § (1) és (2) be kez dé se i nek e) és f) pont já -
ban meg ha tá ro zott cso port ba je lent ke zõ szer ve ze tek kö zül 
csak azok nak a je lent ke zé sét fo gad ja el a Tes tü let, ame -
lyek meg fe lel nek a szak ma i ság aláb bi ak ban meg fo gal ma -
zott kri té ri u má nak:

Szak mai szer ve zet nek te kin ti a Tes tü let azo kat a szer ve -
ze te ket, ame lyek nek va la mely – a kul túr a az Rttv. 56.  § (1)
és (2) be kez dé sé nek e) és f) pont já ban fel so rolt te rü le te i -
nek meg fe le lõ – kép zett sé get szer zett, illetve te vé keny sé -
get foly ta tó sze mé lyek vagy eze ket tö mö rí tõ szak mai szer -
ve ze tek a tag jai, vagy a szer ve zet va la mely – az em lí tett te -
rü let hez kö tõ dõ – szak ma ér de ké ben fej ti ki tevékeny -
ségét.

A nyil ván tar tás ba vé tel meg tör tén té rõl, il let ve a nyil -
ván tar tás ba vé tel meg ta ga dá sá ról a Tes tü let min den je -
lent ke zõ szer ve ze tet ér te sít. A Tes tü let ezen dön té se el len
ál lam igaz ga tá si úton jog or vos lat nak nincs he lye.

A Tes tü let a nem meg fele lõen be nyúj tott je lent ke zé se -
ket nem fo gad ja el. Hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.

A Tes tü let fel hív ja a je lent ke zõ szer ve ze tek fi gyel mét
arra, hogy amennyi ben a je lent ke zé si la pon nem je lö lik
meg a meg fe le lõ cso por tot, mely be je lent kez ni kí ván nak, a 
Tes tü let nek nem áll mód já ban ezt pó tol ni.

Amennyi ben a szer ve zet ko ráb ban már je lent ke zett va -
la mely ka te gó ri á ba, és az ORTT nyil ván tar tás ba vet te, ak -
kor ugyan azon cso por tot kö te les meg je löl ni az idei je lent -
ke zés al kal má val is.

Amennyi ben a ko ráb bi ak ban már az 56.  § (1)–(2) e),
f) pont ja sze rint nyil ván tar tás ba vett szer ve ze tek je len fel -
hí vás szak mai szer ve ze te ket de fi ni á ló sza bá lyai  miatt már
nem mi nõ sül nek a ka te gó ri á ba tar to zó szer ve zet nek, ha a
te vé keny sé gük alap ján más ka te gó ri á ba be so rol ha tó ak, a
je lent ke zés al kal má val e má sik cso por tot meg je löl he tik.

A je lent ke zé si lap hoz mel lé ke len dõ ok ira tok kal iga zol -
ni kell a bí ró sá gi be jegy zést és a be jegy zett ada tok fenn -
állását, a szer ve zet cél ját, illetve a mû kö dé si kör or szá gos
jel le gét.

Mel lé kel ni kell a szer ve zet ala pí tó ok ira tá nak má so la tát
és a bí ró sá gi be jegy zés rõl  szóló ha tá ro za tot vagy bí ró sá gi
ki vo na tot, mind ket tõ nek há rom hó nap nál nem ré geb ben
kelt bí ró sá gi hi te le sí tés sel el lá tott ere de ti pél dá nyát.
(Ezzel iga zo lan dó, hogy a szer ve zet a je lent ke zés ide jén
meg fe lel a fel té te lek nek.)

A je lent ke zé si lap 3. pont já nál egy ér tel mû en meg kell
adni, hogy a je lent ke zõ me lyik ku ra tó ri um ba kí ván be je -
lent kez ni. Egy szer ve zet be je lent kez het egy ide jû leg mind -
há rom ku ra tó ri um ba, ha a fel té te lek nek mind há rom ku ra -
tó ri um te kin te té ben meg fe lel. Az I. g), h), m) és p) pont
alat ti szer ve ze tek ki zá ró lag a Ma gyar Rá dió és a Ma gyar
Te le ví zió köz ala pít vá nyok ku ra tó ri u ma i ba jelentkez -
hetnek.

A 4. pont ban az I. a)–p) vagy/és a II. a)–l) pon tok egyi -
két fel kell tün tet ni. Egy szer ve zet egy ide jû leg – mind há -
rom ku ra tó ri um te kin te té ben – csak egya zon cso por tot je -
löl het meg.

A je lent ke zé si la po kat a szer ve zet ala pí tó ok irat sze rin ti
kép vi se lõ je vagy a kép vi se lõ ál tal meg ha tal ma zott sze -
mély ír hat ja alá. Ez utób bi eset ben a je lent ke zés hez csa tol -
ni kell a meg ha tal ma zást. Amennyi ben az ala pí tó ok irat -
ban meg je lölt kép vi se lõ sze mé lyé ben vál to zás tör tént, úgy 
a je lent ke zé si la pot szig ná ló kép vi se lõ kép vi se le ti jo go -
sult sá gát bí ró sá gi be jegy zõ vég zés sel vagy bí ró sá gi ki vo -
nat tal kö te les iga zol ni.

A je lent ke zé si la po kat a Tör vény sze rint leg ké sõbb
2007. már ci us 15-én éj fé lig kell pos tá ra adni az Or szá gos
Rá dió és Te le ví zió Tes tü let cí mé re (1088 Bu da pest,
 Reviczky u. 5., pos ta cím: 1461 Bu da pest, Pf. 59), il let ve
azok, 2007. már ci us 15-én éj fé lig, az Or szá gos Rá dió és
Te le ví zió Tes tü let szék há zá ban az át vé tel iga zo lá sa mel -
lett sze mé lye sen is le ad ha tók.

A Tes tü let a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát köve tõen a
sor so lást meg elõ zõ en az ORTT hon lap ján köz zé te szi a
nyil ván tar tás ba vett szer ve ze tek lis tá ját a há rom kurató -
rium sze rin ti meg osz tás ban, az egyes al pon tok sze rin ti
cso por to sí tás ban, to váb bá tá jé koz tat a sor so lá sok idõ pont -
já ról és hely szí né rõl.

A Tes tü let ál ta li nyil ván tar tás ba vé telt, il let ve az er rõl
 szóló írás be li ér te sí tést köve tõen a sor so lás meg kez dé sé ig
az azo nos cso por tok ba tar to zó szer ve ze tek egy más kö zött
meg ál la pod hat nak ar ról, hogy 2007-ben me lyi kük él a de -
le gá lás jo gá val. E meg ál la po dás nak azo nos cso por ton be -
lül tel jes kö rû nek kell len nie. A meg ál la po dás ról a sor so lás 
meg kez dé sé ig írás ban kell ér te sí te ni a Tes tü le tet.

Meg ál la po dás hi á nyá ban a Tes tü let sor so lás sal dön ti el
a de le gá lás jo gát a Tör vény ben rész le te sen meg ha tá ro zot -
tak sze rint. A sor so lás he lyé rõl és idõ pont já ról a Tes tü let a
nyil ván tar tás ba vett szer ve ze te ket köz vet le nül is ér te sí ti,
ezen fe lül köz le ményt fog meg je len tet ni.

Fel hív juk a szer ve ze tek fi gyel mét, hogy a Tör vény sze -
rint csak az a szer ve zet ve het részt a sor so lá son, amely nek
a kép vi se lõ je je len van. A kép vi se lõi jo go sult sá got a hely -
szí nen iga zol ni kell.

Or szá gos Rá dió és Te le ví zió
Testület
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Mel lék let                                        MINTA

Jelentkezési lap – 2007

a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány,
illetve a Hungária Televízió Közalapítvány kuratóriumába

1. A szer ve zet neve:

A szer ve zet szék he lye:

A szer ve zet le ve le zé si címe:

2. A szer ve ze tet nyil ván tar tó bí ró ság neve:

ügy szá ma:

a be jegy zés kel te:

A szer ve zet be jegy zett kép vi se lõ jé nek neve:
címe:
te le fon/fax:

3. Ku ra tó ri um(ok) meg je lö lé se

A je lent ke zés

 a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány

 a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány

 a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány 

ku ra tó ri u má ba szól.

Kér jük, te gye nek X je lö lést azon köz ala pít vány(ok) neve elõt ti négy zet(ek)be, amely(ek)nek ku ra tó ri u má ba je lent kez ni
kí ván nak.

4. Cso port meg je lö lés

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény (a továb biak ban:
Rttv.) 56.  §-a (1) be kez dé sé nek ....................... pont ja sze rin ti cso port já ba ké rem a szer ve zet nyil ván tar tás ba vé te lét.

A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba az Rttv. 56.  §-a (1) be kez dé sé nek ............................ pont ja sze rin ti
cso port já ba ké rem a szer ve zet nyil ván tar tás ba vé te lét.

A Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba az Rttv. 56.  §-a (2) be kez dé sé nek ........................ pont ja sze rin ti
cso port já ba ké rem a szer ve zet nyil ván tar tás ba vé te lét.

Bu da pest, 2007. ................................................

.................................................................
kép vi se lõ

Mel lék le tek:
1. a bí ró sá gi be jegy zés rõl  szóló ha tá ro zat vagy bí ró sá gi ki vo nat
2. ala pí tó ok irat
(mind ket tõ nek há rom hó nap nál nem ré geb ben kelt bí ró sá gi hi te le sí tés sel el lá tott ere de ti pél dá nya)

Kér jük, fi gyel me sen ol vas sák el a je lent ke zé si fel hí vás ban fog lal ta kat!
Fel hív juk a je lent ke zõk fi gyel mét, hogy a nem meg fele lõen be adott je lent ke zé sek ese té ben hi ány pót lás ra nincs mód és a
Tes tü let a ha tár idõn túl be adott je lent ke zé se ket nem ve szi figye lembe!
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 148. szá má ban ki hir de tett, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ren del ke zé se alatt lévõ la ká sok és he lyi sé gek bér le té rõl,
el ide ge ní té sé rõl, va la mint a lak ha tás tá mo ga tá sá ról szó ló 6/1994. (IV. 30.) HM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 27/2006. (XII. 5.) HM ren de let 5. §-ának (1) be -
kez dé sé ben mó do sí tott R. 26. §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lye sen:

„A HM ren del ke zé sû la kás jut ta tá sá ról a la kás gaz dál ko dá si szerv bér lõ ki je lö lés vagy bér lõ ki vá lasz tás for má já ban ér te sí ti”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 2. szá má ban meg je lent, a bel föl di hely kö zi (tá vol sá gi) me net rend sze rin ti au tó busz-köz le ke dés, va la mint a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mé nyek ál tal ren delt bel föl di au tó busz kü lön já ra tok leg ma ga sabb dí ja i ról szó ló 39/1999. (XII. 20.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 3/2007. (I. 9.)
GKM rendelet 1. számú melléklete 1. pontjának 6. sora helyesen:

„

25,1–30 437 219 142 44

 ”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

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

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.0150 – 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

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.


