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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
18/2007. (II. 20.) Korm.

rendelete

a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar
Köztársaság területén lévõ alagútjaira vonatkozó

biztonsági minimumkövetelményekrõl

A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság
területén kijelölt szakaszain a biztonság, a szolgáltatások
és a kényelem magas, egységes és állandó szintjének ga-
rantálása érdekében a Kormány a közúti közlekedésrõl
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése a) pontjának
12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõ-
ket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET ALKALMAZÁSI KÖRE

1. §

E rendelet elõírásait kell alkalmazni minden olyan mû-
ködõ, építés vagy tervezés alatt álló alagútra, amelynek
hossza meghaladja az 500 métert.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) transzeurópai közúthálózat: az 1692/96/EK határo-

zat I. mellékletének 2. szakaszában meghatározott közút-
hálózat, amelyet e határozat II. melléklete ír le és/vagy tér-
képei ábrázolnak;

b) alagút: a transzeurópai közúthálózatnak a Magyar
Köztársaság területén lévõ, zárt földtani közegbe beágya-
zott vonalas mûtárgya, amely a közutat valamely akadály
alatt vezeti át;

c) alagút hossza: az alagút teljesen lefedett részén mért
leghosszabb forgalmi sáv hossza;

d) segélyszolgálat: a területileg illetékes állami vagy
önkormányzati fenntartású, vagy az alagút üzemeltetõi ál-
lományába tartozó szolgálat, amely baleset esetén beavat-

kozik, ideértve a rendõrséget, tûzoltóságot és a mentõszol-
gálatot is;

e) mûködési engedély: olyan engedély, amely a bizton-
sági szempontokat kielégítõ alagút forgalom számára
történõ megnyitását, illetõleg újbóli megnyitását teszi
lehetõvé;

f) mûszaki engedély: olyan engedély, amely a közleke-
dési mûszaki szempontokat kielégítõ alagút építését, kor-
szerûsítését, forgalomba helyezését és megszüntetését en-
gedélyezi;

g) rendkívüli esemény: az alagútban közlekedõ jármû
mûszaki hibája, ütközése, tûz, az alagúthasználó személyi
sérüléses balesete vagy a rendeltetésszerû alagúti üzemet
veszélyeztetõ üzemi körülmény;

h) alagútkezelõ: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kö-
zép-magyarországi Regionális Igazgatósága (a továbbiak-
ban: Hatóság) által kijelölt, a közúti közlekedésrõl szóló
törvényben meghatározott közútkezelõ.

II. Fejezet

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

3. §

Az alagútban végrehajtandó biztonsági intézkedések-
nek az építményt, annak berendezéseit, a mûködést, a
használókat és a jármûveket is magában foglaló rendszer
szakmai elemzésén kell alapulnia.

4. §

(1) Az alagútra vonatkozó biztonsági minimumkövetel-
ményeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza, amelyeket a
tervezés, a kivitelezés és a mûködés során egyaránt teljesí-
teni kell.

(2) A tervezés alatt álló alagutak kivételével amennyi-
ben egyes, e rendelet 1. mellékletében megállapított mini-
mumkövetelményeket csak olyan mûszaki megoldásokkal
lehetne teljesíteni, amelyek nem kivitelezhetõek, vagy ki-
vitelezésük aránytalan költséggel járna, a Hatóság a mini-
mumkövetelmények alkalmazása helyett alternatívaként
elfogadhatja kockázatcsökkentõ intézkedések végrehajtá-
sát, amennyiben az alternatív intézkedések azonos értékû
vagy jobb védelmet biztosítanak. Ezen intézkedések haté-
konyságát a 13. § szerinti kockázatelemzéssel kell alátá-
masztani. A közlekedésért felelõs miniszter az indokolás-
sal ellátott, alternatívaként elfogadott kockázatcsökkentõ
intézkedésekrõl tájékoztatja az Európai Bizottságot
(a továbbiakban: Bizottság).
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III. Fejezet

AZ ALAGUTAK BIZTONSÁGÁRÓL GONDOSKODÓ
SZERVEZETEK, AZOK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A hatóság és a hatósággal kapcsolatos bejelentési
kötelezettség

5. §

(1) A mûködési engedély és a mûszaki engedély kiadá-
sával, valamint az alagutak biztonságával kapcsolatos
egyéb hatósági jogkört a Hatóság gyakorolja.

(2) A Hatóság – a szakhatóságok és egyéb érintett szer-
vezetek, személyek bevonásával és közremûködésé-
vel – biztosítja, hogy az alagútban a biztonsági minimum-
követelményeknek valamennyi, e rendelet által megköve-
telt szempontja érvényesüljön.

(3) Amennyiben az alagút részben a Magyar Köztársa-
ság, részben az Európai Unió egy másik tagállamának a te-
rületén található, a Hatóság az alagút biztonságával kap-
csolatos döntések meghozatalához köteles beszerezni a
másik érintett tagállam meghatározott hatóságának elõze-
tes egyetértését.

(4) A gazdasági és közlekedési miniszter bejelenti a Bi-
zottságnak a Hatóság nevét és címét, valamint az ezekben
bekövetkezõ változás esetén – a változástól számított há-
rom hónapon belül – a változás tényét és az új adatokat.

6. §

(1) A Hatóság gondoskodik:
a) az alagút rendszeres biztonsági vizsgálatáról, az

ezekre vonatkozó – e rendeletben foglaltak alapján törté-
nõ – biztonsági követelmények meghatározásáról;

b) a segélyszolgálatok alagutakkal kapcsolatos képzé-
sére és felszerelésére vonatkozó szervezeti és mûködési
rendszerek, valamint a vészhelyzeti intézkedési tervek ki-
dolgozásáról;

c) rendkívüli esemény miatti azonnali lezárási rend
meghatározásáról;

d) a szükséges kockázatcsökkentõ intézkedések végre-
hajtatásáról;

e) az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság, va-
lamint az Országos Rendõr-fõkapitányság – mint érintett
szakhatóságok – bevonásával

ea) az alagút biztonsági tisztjének határozatban történõ
jóváhagyásáról,

eb) az alagút kiviteli tervének a 2. melléklet 1.3. pont
szerinti jóváhagyásáról,

ec) a mûködési engedélynek a – 2. melléklet 3. pontjá-
ban foglalt eljárási rend szerinti – kiadásáról;

ed) a mûködési engedélytõl történõ eltérések – 2. mel-
léklet 4. pontjában foglalt eljárási rendnek megfelelõ – en-
gedélyezésérõl,

ee) a mûködési engedélynek – a biztonsági minimum-
követelmények sérelme esetén történõ – korlátozásáról,
felfüggesztésérõl (a továbbiakban: az alagút lezárásáról)
és azoknak a feltételeknek a meghatározásáról, amelyek
teljesülése esetén az alagútban a rendeltetésszerû üzem
helyreállítható, illetve az alagút a közforgalom számára
újra megnyitható,

ef) a biztonsági minimumkövetelményektõl való eltéré-
sek engedélyezésérõl a 14. §-ban foglalt eljárási rend
szerint.

(2) Az alagút biztonságos használata érdekében a Ható-
ság, a biztonsági tiszt, illetve az alagútkezelõ megkeresé-
sére a segélyszolgálatok együttmûködésre, illetve a fel-
adatkörükbe tartozó szükséges intézkedések megtételére
kötelesek.

Alagútkezelõ

7. §

(1) Olyan alagút esetében, amely részben a Magyar
Köztársaság és részben az Európai Unió egy másik tagálla-
mának területén található, az alagútnak csak egyetlen ke-
zelõje lehet. A Hatóság az alagútkezelõ elismerésével kap-
csolatban köteles egyeztetést kezdeményezni a másik tag-
állam kijelölt hatóságával.

(2) A Hatóság az (1) bekezdésben meghatározott eset-
ben alagútkezelõként a másik tagállam által kijelölt alagút-
kezelõt is elismerhet.

8. §

(1) Az alagútkezelõ az alagútban bekövetkezett rendkí-
vüli eseményrõl jelentést készít. A jelentést legkésõbb a
rendkívüli esemény bekövetkeztétõl számított 8 napon be-
lül továbbítja a biztonsági tiszthez, a Hatósághoz és az
érintett segélyszolgálatokhoz.

(2) Amennyiben súlyos személyi sérüléssel vagy halál-
esettel járó rendkívüli esemény történik, az alagútkezelõ
köteles vizsgálati jelentést is készíteni, amelyben elemzi a
bekövetkezés körülményeit és megállapítja a szükséges
következtetéseket. Az alagútkezelõ a vizsgálati jelentést
30 napon belül köteles megküldeni az (1) bekezdésben
megjelölt személyek, szervek részére.

(3) A jelentés és a vizsgálati jelentés formáját és tartal-
mát a Hatóság határozza meg, figyelemmel a 15. §-ban
foglalt kötelezettségére is.
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Biztonsági tiszt

9. §

(1) Az alagútkezelõ – a Hatóság 6. § (1) bekezdés
ea) pontjában foglalt jóváhagyásával – minden alagút ese-
tében kijelöl egy biztonsági tisztet. Egy biztonsági tiszt
több alagút esetében is elláthatja feladatait. A biztonsági
tiszt személyében történõ változást a Hatóság részére be
kell jelenteni. Az alagútkezelõ köteles gondoskodni a biz-
tonsági tisztség folyamatos betöltöttségérõl.

(2) A biztonsági tiszt az alagút használóinak és az üze-
meltetésért felelõs személyzetnek a biztonsága érdekében
koordinálja a megelõzõ intézkedéseket és óvintézkedése-
ket.

(3) Biztonsági tisztként kijelölhetõ az alagútkezelõ üze-
meltetésért felelõs személyzetének tagja vagy valamely
segélyszolgálat alkalmazottja. A biztonsági tiszt az alag-
utat érintõ biztonsági kérdésekben független, e tekintetben
a munkáltatója által nem utasítható.

(4) Biztonsági tiszt az lehet, aki mûszaki felsõoktatás-
ban szerzett oklevéllel, legalább középfokú tûzvédelmi
képzettséggel és 5 éves – e rendelet 2. § b) pontja szerinti
vagy más – alagutakkal, biztonságtechnikával, illetve tûz-
védelemmel kapcsolatos szakmai gyakorlattal rendelke-
zik, továbbá részt vesz szakirányú továbbképzéseken.

10. §

A biztonsági tiszt:
a) biztosítja a koordinációt a segélyszolgálatokkal,

részt vesz ezen szervezetek alagutakkal kapcsolatos fel-
adat- és tevékenységi körének kidolgozásában;

b) részt vesz a rendkívüli esemény során megvalósítan-
dó intézkedések megtervezésében, végrehajtásában és ér-
tékelésében;

c) részt vesz a tervezésétõl kezdõdõen a biztonságot
érintõ programok, az alagút szerkezeteinek, berendezései-
nek és ezek mûködtetésének meghatározásában új vagy
meglévõ alagutak módosítása esetében;

d) ellenõrzi az üzemeltetésért felelõs személyzet felké-
szültségét, és részt vesz a rendszeresen tartandó gyakorla-
tok szervezésében;

e) amennyiben szükséges, javaslatot tesz a kockázat-
elemzés elvégeztetésére;

f) tanácsot ad az alagutak szerkezeteinek és a berende-
zéseinek üzembe helyezésével és mûködtetésével kapcso-
latban;

g) ellenõrzi az alagút szerkezeteinek és berendezései-
nek megfelelõ karbantartását és a szükséges javítások el-
végzését;

h) részt vesz a rendkívüli események értékelésében.

Ellenõrzõ szervezet

11. §

(1) Az alagutak ellenõrzését, értékelését, vizsgálatát és
a próbaüzemet a Hatóság végzi.

(2) Az alagútkezelõ köteles az ellenõrzést tûrni, az el-
lenõrzéshez, az értékeléshez és a próbaüzemhez szükséges
feltételeket biztosítani, továbbá az ellenõrzõ szervezet fel-
kérése esetén köteles az ellenõrzésben, a vizsgálatban és a
próbaüzem elvégzésében közremûködni.

IV. Fejezet

ELLENÕRZÉSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK
AZ ALAGUTAKKAL KAPCSOLATBAN

Idõszakos ellenõrzések

12. §

(1) Az alagutakat a Hatóság legalább hatévente ellenõr-
zi (a továbbiakban: idõszakos ellenõrzés).

(2) A Hatóság a vizsgálatról ellenõrzési jelentést készít.

(3) A Hatóság az idõszakos ellenõrzésekrõl nyilvántar-
tást vezet, amely tartalmazza az ellenõrzés idõpontját, a
fõbb megállapításokat és a megtett intézkedéseket.

(4) Az ellenõrzési jelentés megállapításairól a Hatóság
értesíti az alagútkezelõt és a biztonsági tisztet. Amennyi-
ben az alagút nem felel meg a biztonsági minimumköve-
telményeknek, a Hatóság megfelelõ határidõ megjelölésé-
vel felszólítja az alagútkezelõt a szükséges intézkedések
megtételére. A Hatóság a szükséges intézkedések megtéte-
le idejére elrendelheti az alagút lezárását.

(5) A (4) bekezdés szerinti felszólításban foglaltak meg-
valósításáig – amennyiben az alagút lezárására nem kerül
sor – a Hatóság az érintett szakhatóságok, a biztonsági tiszt
és az egyéb érintett szervek bevonásával megállapítja az
alagút ideiglenes üzemeltetésének feltételeit, amelyeket
addig kell alkalmazni, amíg az alagútkezelõ a (4) bekezdés
szerinti felszólításban foglaltaknak eleget tesz.

(6) Amennyiben az alagút lezárására került sor és az
alagútkezelõ a (4) bekezdés szerinti felszólításban foglal-
taknak eleget tett, a Hatóság az érintett szakhatóságok, a
biztonsági tiszt és az egyéb érintett szervek bevonásával
dönt az alagút újbóli megnyitásáról.

(7) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti felszólításban
foglaltak megvalósítása bármilyen lényegi módosítást tar-
talmaz az alagút építményét, berendezéseit vagy mûködé-
sét illetõen, az alagút további mûködéséhez új mûködési
engedély szükséges, az e rendelet 2. mellékletében szabá-
lyozott eljárás lefolytatása alapján.
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Kockázatelemzés

13. §

(1) A kockázatelemzés szükségességérõl – az e rendelet
1. mellékletének 1.1.3. pontjában meghatározott eseteken
túlmenõen, a biztonsági tiszt javaslatának figyelembevéte-
lével – az alagútkezelõ dönt.

(2) A kockázatelemzés során figyelembe kell venni az
alagút összes tervezési tényezõjét és a biztonságot érintõ
valamennyi közlekedési feltételt, így különösen a forga-
lom jellemzõit és összetételét, az alagút hosszát és geomet-
riáját, valamint a naponta áthaladó nehéz tehergépkocsik
elõre becsült számát.

(3) A kockázatelemzés tartalmát és eredményét ismer-
tetni kell a 2. melléklet szerinti biztonsági dokumentáció-
ban. A biztonsági dokumentációt a Hatóság részére be kell
nyújtani.

(4) Az alagútkezelõ minden egyes alagút esetében, vala-
mennyi tervfázisban összeállítja a biztonsági dokumentá-
ciót, és azt folyamatosan aktualizálja. Az alagútkezelõ a
biztonsági dokumentáció egy példányát átadja a biztonsá-
gi tisztnek.

(5) A biztonsági dokumentáció ismerteti az alagutat
használók biztonsága érdekében szükséges megelõzõ és
óvintézkedéseket – tekintettel a mozgáskorlátozott és a fo-
gyatékkal élõ személyekre is –, az útvonal jellegét, a szer-
kezet konstrukcióját és annak környezetét, a forgalom jel-
legét és a rendelet 2. § d) pontjában meghatározott segély-
szolgálatok tevékenységének hatókörét.

(6) Az alagútkezelõ a kockázatelemzést egy tõle funk-
cionális szempontból független – közúti létesítmények
kapcsán elvégzett kockázatelemzési gyakorlattal rendel-
kezõ – szervezettel végezteti el, amellyel a (7) bekezdés
szerinti módszertan követelményeinek alkalmazását elõíró
szerzõdést köt.

(7) A kockázatelemzés módszertanát a Hatóság – az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság bevonásá-
val – határozza meg és errõl tájékoztatja a Bizottságot.

(8) A Hatóság a kockázatelemzés módszertanát a hon-
lapján közzéteszi.

Eltérések engedélyezése innovatív technikák
esetében

14. §

(1) Olyan innovatív biztonsági berendezések felszerelé-
sének vagy innovatív biztonsági eljárások alkalmazásának
lehetõvé tétele érdekében, amelyek e rendeletben elõírt
követelményekkel azonos vagy annál magasabb szintû vé-

delmet nyújtanak, a Hatóság az alagútkezelõ megfelelõen
dokumentált kérelme alapján – a (2)–(4) bekezdés figye-
lembevételével – az érintett szakhatóságok bevonásával
eltérést engedélyezhet e rendelet biztonsági minimumkö-
vetelményeitõl.

(2) A Hatóság az eltérés engedélyezése elõtt kérelmet
nyújt be az Európai Bizottsághoz az eltérésre vonat-
kozóan, amelyhez mellékeli az alagútkezelõ eredeti ké-
relmét.

(3) Amennyiben a Bizottság vagy valamely tagállam
három hónapon belül nem fogalmaz meg ellenvetést, az
eltérést a Bizottság részérõl jóváhagyottnak kell te-
kinteni.

(4) Amennyiben a Bizottság nem ért egyet az eltérés
engedélyezésével, az alagútkezelõ kérelmét el kell uta-
sítani.

Jelentési kötelezettség

15. §

A Hatóság kétévente jelentést állít össze az alagutat
érintõ rendkívüli eseményekrõl, valamint az ilyen ese-
mények gyakoriságáról és okairól. Értékeli ezeket, to-
vábbá információt szolgáltat a biztonsági létesítmények
és intézkedések tényleges szerepérõl és hatékonyságá-
ról. A jelentést a beszámolási idõszakot követõ év szep-
tember 30-ig a gazdasági és közlekedési miniszter meg-
küldi a Bizottságnak.

V. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. §

Ez a rendelet a transzeurópai közúthálózat alagútjaira
vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekrõl szóló,
2004. április 29-i 2004/54/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelvnek való megfelelést szolgálja, a 3. melléklet
2.1. pontjának kivételével.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet
a 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelethez

Alagutak biztonsági minimumkövetelményei

1. Biztonsági minimumkövetelmények

1.1. Biztonsági paraméterek
1.1.1. Az alagútban végrehajtandó biztonsági intézke-

dések az infrastruktúrát, az üzemeltetést, az úthasználókat
és a jármûveket is magában foglaló rendszer valamennyi
szempontjának módszeres megfontolásán alapulnak.

1.1.2. Az alagútban végrehajtandó biztonsági intézke-
dések meghatározásakor a következõ jellemzõket kell
figyelembe venni:

– az alagút hossza,
– az alagút járatainak száma,
– a forgalmi sávok száma,
– keresztmetszeti geometria,
– függõleges és vízszintes vonalvezetés,
– a konstrukció típusa,
– egyirányú vagy kétirányú forgalom,
– a forgalom nagysága forgalmi sávonként (ideértve

annak idõbeni eloszlását is),
– a torlódás veszélye (naponta vagy szezonálisan),
– a segélyszolgálatok felvonulási ideje,
– a nehéz tehergépkocsik jelenléte és százalékos aránya,
– a veszélyes árukat szállító jármûvek forgalmának

szabályozása, százalékos aránya és típusa,
– az alagúthoz vezetõ utak jellemzõi,
– sávszélességek,
– a sebességgel kapcsolatos szokások és sebességsza-

bályozás,
– földrajzi és meteorológiai környezet.
1.1.3. Amennyiben az alagút a fentiekben felsorolt pa-

ramétereket illetõen különleges jellemzõkkel rendelkezik,
a 13. §-ban foglaltak szerint kockázatelemzést kell végez-
ni annak megállapítására, hogy szükségesek-e kiegészítõ
biztonsági intézkedések és/vagy kiegészítõ berendezések
az alagút biztonságának magas szinten történõ biztosításá-
hoz. A kockázatelemzés során figyelembe kell venni az
üzemeltetés során elõforduló lehetséges baleseteket, ame-
lyek nyilvánvalóan befolyásolják az alagút használóinak
biztonságát, valamint azok lehetséges következményeinek
jellegét és nagyságrendjét.

1.2. Minimumkövetelmények
1.2.1. Legalább a következõ pontok szerinti biztonsági

intézkedéseket végre kell hajtani annak érdekében, hogy a
rendelet hatálya alá tartozó valamennyi alagútban a biz-
tonsági szint a minimumkövetelményeknek megfelelõen
biztosítva legyen. E követelményektõl korlátozott eltéré-
sek az alábbiak szerint engedélyezhetõk:

A Hatóság kérelmet juttat el a Bizottsághoz (a továb-
biakban: Bizottság):

– a tervezett korlátozott mértékû eltérés(ek)rõl,
– a tervezett korlátozott eltérés nyomós okairól,
– legalább azonos biztonsági szint elérése érdekében

alkalmazott vagy megerõsített alternatív kockázatcsök-
kentõ intézkedésekrõl, ideértve azok igazolását is a rele-
váns kockázatok elemzése formájában.

Abban az esetben, ha a kérelemnek a Bizottság által tör-
ténõ átvételétõl számított három hónapon belül sem a
Bizottság, sem valamely tagállam nem él ellenvetéssel, a
korlátozott eltérést a Bizottság részérõl megadottnak kell
tekinteni. Amennyiben a határozat nemleges, a korlátozott
eltérésre irányuló kérelmet a Hatóság elutasítja.

1.2.2. Annak érdekében, hogy a rendelet alkalmazási
körébe tartozó valamennyi alagút megjelenése egységes
legyen, a következõ pontokban foglalt követelményektõl
az alagút használóinak rendelkezésére álló biztonsági léte-
sítmények kialakítását illetõen (segélykérõ állomások, jel-
zések, leálló öblök, vészkijáratok, sugárzókábeles rádió-
adás amennyiben szükséges) eltérés nem engedélyezhetõ.

1.3. A forgalom nagysága
1.3.1. Amennyiben e melléklet „forgalomnagyságot”

említ, az az alagút egy forgalmi sávjában áthaladó napi
forgalom éves átlagát jelenti. A forgalomnagyság megha-
tározása céljából minden gépjármû egy egységnek számít.

1.3.2. Amennyiben a 3,5 tonnát meghaladó tömegû teher-
gépkocsik száma a napi forgalom éves átlagában meghaladja
a 15%-ot, vagy a szezonális napi forgalom jelentõsen túllépi
a napi forgalom éves átlagát, értékelni kell a többletkockáza-
tot, és ezt az alagút kapacitásának növelésével kell figye-
lembe venni a következõ pontok alkalmazása során.

2. Infrastrukturális intézkedések

2.1. Az alagút járatainak és forgalmi sávjainak száma
2.1.1. Az elõre jelzett forgalomnagyság és a bizton-

ság azok a fõ kritériumok, amelyek alapján el kell dönte-
ni, hogy egyetlen alagútjárat vagy két járat épüljön-e,
figyelembe véve olyan szempontokat is, mint a nehéz te-
hergépkocsik százalékos aránya, az alagút lejtése/emel-
kedése és hosszúsága.

2.1.2. Ha azonban a tervezés során a tizenötéves elõre-
jelzés azt mutatja, hogy az alagútban a forgalom nagysága
forgalmi sávonként és naponta meghaladja majd a 10 000
jármûvet, abban az idõpontban, amikor az említett értéket
túllépik, már két alagútjáratnak kell mûködnie, amelyek-
ben a forgalom egy-egy irányban halad.

2.1.3. A leállósáv kivételével az alagútban ugyanannyi
közlekedési sávnak kell lennie, mint az alagúton kívül. A
forgalmi sávok számának bármilyen változása az alagút
bejárata elõtt kellõ távolságban kell történjen; a bejáratot
megelõzõen a sebességkorlátozásnak megfelelõ sebesség-
gel haladó jármû által 10 másodperc alatt megtehetõ út-
hosszban már annyi forgalmi sávnak kell lennie, mint az
alagút közlekedési sávszáma. Ha a földrajzi körülmények
ezt nem teszik lehetõvé, további kiegészítõ intézkedéseket
kell tenni a biztonság növelése érdekében.

2.2. Az alagút geometriája
2.2.1. Különös figyelmet kell fordítani a biztonságra az

alagút keresztmetszeti geometriájának, vízszintes és füg-
gõleges vonalvezetésének, valamint az alagúthoz vezetõ
utak megtervezése során, miután ezek a paraméterek jelen-
tõs mértékben befolyásolják a balesetek valószínûségét és
súlyosságát.
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2.2.2. Új alagutak esetében 5%-ot meghaladó hosszanti
lejtés/emelkedés nem megengedett, kivéve, ha földrajzilag
más megoldás nem lehetséges.

2.2.3. A 3%-nál nagyobb lejtésû/emelkedésû alagutak-
ban kockázatelemzés alapján kiegészítõ intézkedéseket
kell tenni a biztonság növelésére.

2.2.4. Ahol a forgalmi sáv 3,5 m-nél keskenyebb és ne-
héz tehergépkocsik közlekedése megengedett, kockázat-
elemzés alapján kiegészítõ intézkedéseket kell tenni a biz-
tonság növelésére.

2.3. Menekülési útvonalak és vészkijáratok
2.3.1. A leállósáv nélküli új alagutakban meghibásodás

vagy baleset esetére megemelt felszínû, vagy az útpályával
egy síkban lévõ, gyalogos közlekedésre szolgáló járdákat
kell biztosítani az alagút használói számára. Ezt a rendelke-
zést nem kell alkalmazni, ha az alagút konstrukciós jellemzõi
ezt nem teszik lehetõvé, vagy csak aránytalanul nagy költség
mellett volna lehetséges és az alagút egyirányú, és állandó
megfigyelõ- és sávelzáró rendszerrel van felszerelve.

2.3.2. A vészkijáratok lehetõvé teszik az alagút haszná-
lói számára, hogy jármûveik nélkül elhagyhassák az alag-
utat, és baleset vagy tûz esetén biztos helyre juthassanak,
valamint gyalogosan megközelíthetõvé teszik az alagutat a
segélyszolgálatok számára.

A vészkijáratok lehetnek:
– közvetlen kijárat az alagútból a felszínre,
– az alagutak járatai közötti haránt járatok vagy haránt-

folyosók,
– kijárat a mentõalagútba,
– menedékhely az alagúttól elkülönülõ menekülési út-

vonallal.
2.3.3. A felszínre vezetõ menekülési útvonalra kijárat-

tal nem rendelkezõ menedékhelyeket tilos építeni.
2.3.4. Vészkijáratokról kell gondoskodni, ha az érintett

veszélyek elemzése – ideértve, hogy a helyi viszonyok kö-
zött a füst milyen messzire és milyen gyorsan terjed – azt
mutatja, hogy a szellõztetés és az egyéb biztonsági rendel-
kezések nem elégségesek az úthasználók biztonságához.

2.3.5. Az alagutaknál minden esetben vészkijáratokról
kell gondoskodni, ha a forgalomnagyság forgalmi sávon-
ként a 2000 jármûvet meghaladja.

2.3.6. Több vészkijárat esetén, két vészkijárat között a
távolság nem lehet 500 méternél nagyobb.

2.3.7. Megfelelõ eszközöket, például ajtókat kell alkal-
mazni, hogy megakadályozzák füst vagy hõ bejutását a
vészkijáratok mögötti menekülési útvonalakra, hogy az
alagút használói biztonságban elérhessék a felszínt, és a
segélyszolgálatok bejuthassanak az alagútba.

2.4. A segélyszolgálatok bejutása
2.4.1. Ikerjáratú alagutak esetében, ahol az alagutak já-

ratai egy szintben vagy közel egy szintben helyezkednek
el, a segélyszolgálatok számára legalább 1500 méteren-
ként megfelelõ harántjáratokat kell biztosítani.

2.4.2. Ahol földrajzilag lehetséges, kétjáratú (ikeralag-
út) vagy több járatú alagutak esetében minden alagútbejá-
rat elõtt lehetõvé kell tenni az elválasztó sáv átjárhatósá-
gát. Ez az intézkedés lehetõvé teszi az esetileg szükséges
forgalomtereléseket, illetve lehetõséget biztosít a segély-
szolgálatok számára, hogy közvetlenül bejuthassanak bár-
melyik alagútjáratba.

2.5. Leálló öblök
2.5.1. Kétirányú, 1500 méternél hosszabb alagutak ese-

tében, ahol a forgalomnagyság sávonként meghaladja a
2000 jármûvet, legfeljebb 1000 méterenként leálló öblöket
kell biztosítani, ha leállósáv nem áll rendelkezésre.

2.5.2. Amennyiben az alagút konstrukciós jellemzõi
nem engedik meg, vagy ez csak aránytalanul nagy költség
mellett volna lehetséges, nem kell leálló öblöket biztosíta-
ni, ha a megemelt részek között, a szokásos forgalmi sávo-
kon kívül legalább egy forgalmi sávnak megfelelõ széles-
ségû útfelület áll rendelkezésre.

2.5.3. A leálló öblökben segélykérõ állomásoknak kell
lenniük.

2.6. Vízelvezetés
2.6.1. Ahol megengedett a veszélyes áruk szállítása, az

alagút keresztmetszetében jó kialakítású lefolyók vagy
egyéb intézkedések révén biztosítani kell a gyúlékony és
mérgezõ folyadékok elvezetését. Ezen túlmenõen, a lefo-
lyórendszert úgy kell kialakítani és karbantartani, hogy
megelõzhetõ legyen a tûz, valamint a gyúlékony és mérge-
zõ folyadékok továbbterjedése az alagútban, illetve átter-
jedése az alagút járatai között.

2.7. A szerkezetek tûzállósága
Minden olyan alagút fõ szerkezete esetében, ahol a szer-

kezet helyi beomlása katasztrofális következményekkel
járhat, például víz alatti alagutak vagy olyan alagutak,
amelyek beomlása fontos környezõ szerkezetek beomlását
eredményezheti, megfelelõ tûzállóságot kell biztosítani.

2.8. Világítás
2.8.1. Rendeltetésszerû üzem esetén olyan világításról

kell gondoskodni, hogy a gépjármûvezetõk számára nap-
pal és éjjel megfelelõ látási viszonyokat biztosítsanak az
alagút bejárati szakaszában, valamint annak belsejében.

2.8.2. Gondoskodni kell egy olyan világításról is,
amely az alagút használói számára minimális látási viszo-
nyokat biztosít, hogy áramellátás kimaradása esetén azt
jármûveikkel együtt elhagyhassák.

2.8.3. Az alagút használói számára annak elhagyásá-
hoz legfeljebb 1,5 m magasságban irányjelzõ fényeket
(vészvilágítást) kell biztosítani, ha veszély esetén gyalo-
gosan kell elhagyniuk az alagutat.

2.9. Szellõztetés
2.9.1. A szellõztetõ rendszer tervezése, építése és üze-

meltetése során a következõket kell figyelembe venni:
– a közúti jármûvek által a rendeltetésszerû üzemben

(akadálytalan forgalom és csúcsforgalom esetén egyaránt)
kibocsátott szennyezõ anyagok eltávolítása,

– a közúti jármûvek által kibocsátott szennyezõ anya-
gok eltávolítása, ha a forgalom valamilyen esemény vagy
baleset következtében leállt,

– a hõ és füst elvezetése tûz esetén.
2.9.2. Minden 1000 méternél hosszabb, forgalmi sá-

vonként 2000 jármûnél nagyobb forgalomnagyságú alag-
útban gépi szellõztetõ rendszert kell felszerelni.

2.9.3. Kétirányú és/vagy egyirányú, torlódó forgalmú
alagutakban hosszáramú szellõztetés csak akkor megenge-
dett, ha a 13. § szerinti kockázatelemzés azt mutatja, hogy
ez elfogadható és/vagy konkrét intézkedéseket tettek, pél-
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dául megfelelõ forgalomirányítással, a vészkijáratok kö-
zötti távolság csökkentésével és szakaszonkénti füstelszí-
vás alkalmazásával.

2.9.4. Az olyan alagutakban, ahol gépi szellõztetõ
rendszer szükséges és a 2.9.3. pont szerint a hosszáramú
szellõztetés nem megengedett, részlegesen vagy teljesen
keresztáramú, harántirányú szellõztetõ rendszert kell al-
kalmazni. Ezeknek a rendszereknek képeseknek kell
lenniük arra, hogy tûz esetén eltávolítsák a füstöt az alag-
útból.

2.9.5. Kétirányú forgalmú alagutak esetében, amelyek
3000 méternél hosszabbak, a forgalomnagyság sávonként
meghaladja a 2000 jármûvet, és irányító központtal, vala-
mint részlegesen vagy teljesen keresztáramú szellõztetés-
sel rendelkeznek, a szellõztetést illetõen a következõ mini-
mumintézkedéseket kell tenni:

– lég- és füstelszívó reteszeket kell felszerelni, ame-
lyek önállóan vagy csoportokban mûködtethetõk,

– a hosszanti irányú légsebességet folyamatosan figye-
lemmel kell kísérni és a szellõztetõ rendszert (zsaluk, rete-
szek, ventilátorok stb.) megfelelõen szabályozni kell.

2.10. Segélykérõ állomások
2.10.1. A segélykérõ állomásokon gondoskodni kell

különféle biztonsági berendezések elhelyezésérõl (segély-
kérõ telefonok és tûzoltó készülékek), amelyeknek azon-
ban nem feladatuk, hogy teljes körû védelmet nyújtsanak
az úthasználóknak a tûz hatásai ellen.

2.10.2. A segélykérõ állomások lehetnek oldalfalban
kialakított fülkék, vagy esetleg oldalfalra szerelt szekré-
nyek. Legalább segélykérõ telefonnal és két tûzoltó készü-
lékkel kell õket felszerelni.

2.10.3. Segélykérõ állomásokat kell biztosítani az alag-
út bejárata közelében és az alagútban, 150 métert meg nem
haladó távolságonként.

2.11. Vízellátás
Minden alagútban gondoskodni kell a vízellátásról.

Tûzcsapokat kell biztosítani a bejáratok közelében és az
alagút belsejében, 250 métert meg nem haladó távolságon-
ként. Amennyiben a vízellátás nem biztosított, kötelezõ
annak ellenõrzése, hogy kellõ mennyiségû víz áll egyéb
módon rendelkezésre.

2.12. Tájékoztató és közúti jelzések
Az alagút használói számára minden biztonsági létesít-

ményt meghatározott jelzéssel kell ellátni. Az alagutakban
alkalmazandó jelzéseket és jelzõtáblákat a 3. melléklet
tartalmazza.

2.13. Irányító központ
2.13.1. Minden 3000 méternél hosszabb és forgalmi sá-

vonként 2000 jármûnél nagyobb forgalomnagyságú alagút
esetében irányító központról kell gondoskodni.

2.13.2. Egyetlen irányító központ több alagút felügye-
letét is elláthatja.

2.14. Megfigyelõ rendszerek
2.14.1. Minden irányító központtal ellátott alagútban vi-

deó megfigyelõ rendszereket és olyan rendszereket kell tele-

píteni, amelyek képesek a forgalmi események (például meg-
álló jármûvek) és/vagy tüzek automatikus érzékelésére.

2.14.2. Irányító központtal nem rendelkezõ vala-
mennyi alagutat automatikus tûzérzékelõ rendszerekkel
kell felszerelni, amelyben a füst eltávolítására szolgáló
gépi szellõztetõ rendszer mûködtetése nem azonos a
szennyezõ anyagok eltávolítását szolgáló szellõztetõ rend-
szer automatikus mûködtetésével.

2.15. Alagútelzáró berendezés
2.15.1. Minden 1000 méternél hosszabb alagút eseté-

ben közúti forgalomirányító jelzõlámpát kell telepíteni az
alagút bejárata elé annak érdekében, hogy az alagutat
vészhelyzetben le lehessen zárni. További eszközök, pél-
dául változtatható jelzéstartalmú közúti jelzõtáblák és so-
rompók helyezhetõk el annak biztosítására, hogy az út-
használók az utasításokat betartsák.

2.15.2. Minden 3000 méternél hosszabb alagútban,
amely irányító központtal van felszerelve, és amelyben a
forgalomnagyság forgalmi sávonként meghaladja a 2000
jármûvet, ajánlott, hogy vészhelyzet esetére legfeljebb
1000 méterenként a jármûvek megállítására alkalmas be-
rendezés legyen felszerelve. A berendezésnek közúti jel-
zésekbõl és esetleg további eszközökbõl kell állnia (pél-
dául: hangszóró, változtatható jelzéstartalmú közúti jelzõ-
táblák és korlátok).

2.16. Kommunikációs rendszerek
2.16.1. Minden 1000 méternél hosszabb alagút eseté-

ben, ahol a forgalomnagyság forgalmi sávonként megha-
ladja a 2000 jármûvet, a segélyszolgálatok általi használat-
ra rádiókapcsolatot lehetõvé tevõ rendszert kell telepíteni.

2.16.2. Ott, ahol irányító központ mûködik, a rádióadás
félbeszakítására is lehetõséget kell biztosítani vészjelzé-
sek és utasítások továbbítására az alagút használói számá-
ra fenntartott csatornákon, amennyiben ilyen rendelkezés-
re áll.

2.16.3. A menedékeket és egyéb létesítményeket, ahol
az alagutat elhagyó közlekedõknek várakozniuk kell,
mielõtt a felszínre érnének, hangszórókkal kell felszerelni,
amelyekkel tájékoztatni lehet az alagút használóit.

2.17. Áramellátás és elektromos áramkörök
2.17.1. Minden alagútnak vészhelyzeti (szükség-)

áramellátással kell rendelkeznie, amely képes biztosítani a
meneküléshez elengedhetetlen biztonsági berendezések
mûködését addig, amíg minden használó el nem hagyta az
alagutat.

2.17.2. Az elektromos, mérõ és vezérlõ áramköröket
úgy kell kialakítani, hogy egy helyi (például tûz miatt ke-
letkezõ) hiba ne érintse a még sértetlen áramköröket.

2.18. A berendezések tûzállósága
Az alagútban elhelyezett valamennyi berendezés tûzál-

lósági szintje tekintetében figyelemmel kell lenni a tech-
nológiai lehetõségekre, és törekedni kell a szükséges biz-
tonsági funkciók fenntartására tûz esetén is.

2.19. A minimumkövetelményeket összefoglaló tájé-
koztató táblázat
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A következ  táblázat összefoglalja a korábbi bekezdésekben megállapított minimumköve-

telményeket. 

A forgalomnagyság 

<2000 járm  forgalmi 

sávonként

A forgalomnagyság 

 > 2000 járm

forgalmi sávonként 
A minimumkövetelmények összegzése 

500–1000  m > 1000 m 500–1000 m 1000–3000 m > 3000 m 

További kötelez en megvalósítandó 

feltételek vagy észrevételek 

Két- vagy több 

alagút 
2.1

     Kötelez , ahol a 

15 éves el rejelzés szerint a 

forgalom-nagyság  

meghaladja a 

10 000 járm /forgalmi sáv 

értéket. 

 Lejtés/emelkedés  

 5%
2.2

Kötelez , kivéve, ha 

földrajzilag nem lehetséges. 

Veszély esetén 

használandó járdák 

2.3.1

2.3.2

Kötelez , ha nincs 

leállósáv, kivéve, ha a 

2.3.1-ben felsorolt 

feltételeket betartják. 

Vészkijáratok 

legalább

500 m-enként 

2.3.3–

2.3.9

Harántjáratok a 

segélyszolgálatok 

számára legalább 

1500 m-enként 

2.4.1 / /
Kötelez  az 1500 m-nél 

hosszabb ikeralagutakban. 

Alagútbejárat el tti

átjáró az elválasztó 

sávban

2.4.2

Kötelez  a két- vagy 

többjáratú alagutakon kívül 

(ahol földrajzilag 

megvalósítható). 

Leálló öblök 

legalább

1000 m-enként 

2.5 / /

Kötelez  a kétirányú 

forgalmú, 1500 m-nél 

hosszabb, leállósáv nélküli 

alagutakban.  Többlet 

alagútszélesség 

helyettesítheti. 

Gyúlékony vagy 

mérgez

folyadékok 

elvezetése 

2.6

Kötelez , ahol 

engedélyezett a veszélyes 

anyagok szállítása. 

Szerkezeti 

követel-

mények 

A szerkezetek 

t zállósága 2.7

Kötelez , ahol az alagút 

beomlása katasztrofális 

következményekkel járhat. 

Rendeltetésszer

üzemi világítás 
2.8.1

Biztonsági világítás 2.8.2 
Világítás 

Vészvilágítás 2.8.3 

Gépi szell ztetés 2.9 

Szell ztetés Részleges vagy 

teljes keresztáramú 

szell ztetés 

2.9.5

Kötelez  az olyan kétirányú 

forgalmú alagutakban, ahol 

irányító központ m ködik.

Segélykér

állomások 
Legalább

150 m-enként 
2.10

Segélykér  telefonnal és 

két t zoltó készülékkel van 

felszerelve. 

Vízellátás 
T zcsapok legalább 

250 m-enként 
2.11

Ha hálózati víz nem áll 

rendelkezésre, kötelez

megfelel  mennyiség  víz 

egyéb módon történ

biztosítása. 

Tájékoztató 

és közúti 

jelzések 
 2.12 

Minden, az alagút 

használóinak 

rendelkezésére álló 

biztonsági létesítmény 

esetében (lásd a  

3. mellékletet). 
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A forgalomnagyság 

<2000 járm  forgalmi 

sávonként

A forgalomnagyság 

 > 2000 járm

forgalmi sávonként 
A minimumkövetelmények összegzése 

500–1000  m > 1000 m 500–1000 m 1000–3000 m > 3000 m 

További kötelez en megvalósítandó 

feltételek vagy észrevételek 

Irányító 

központ  2.13 

Több alagút megfigyelését 

egyetlen irányító központba 

lehet összevonni. 

Videó rendszer 2.14 
Kötelez , ahol irányító 

központ m ködik.

Megfigyel

rendszerek 
Automatikus 

eseményérzékelés 

és/vagy 

t zérzékelés 

2.14

A két rendszer közül 

legalább az egyik kötelez

az irányító központtal 

rendelkez  alagutak 

esetében. 

Közúti

forgalomirányító 

jelz lámpa a bejárat 

el tt

2.1.5.1 

Alagútelzáró 

berendezések Változtatható 

jelzéstartalmú 

közúti jelzések az 

alagútban legalább  

1000 m-enként 

2.1.5.2 

Ajánlott, ha irányító 

központ m ködik és az 

alagút hossza meghaladja  

a 3000 m-t. 

Rádió adóvev  a 

segélyszolgálatok 

számára 

2.1.6.1 

Vészhelyzeti 

rádióüzenetek az 

alagút használói 

számára 

2.1.6.2 

Kötelez , ahol 

sugárzókábeles rádióadás 

áll az alagút használói 

rendelkezésére, és ahol 

irányító központ m ködik.

Kommuni-

kációs

rendszerek 

Hangszórók a 

menedékeken  

és a kijáratoknál 

2.1.6.3 

Kötelez , ahol a menekül

alagúthasználóknak 

várakozniuk kell, miel tt a 

felszínre jöhetnek. 

 Vészhelyzeti áramellátás 2.17 

Legalább az 

alagúthasználók 

menekülése közben, a 

nélkülözhetetlen biztonsági 

berendezések 

m ködéséhez.

 A berendezések t zállósága 2.18 

Törekedni kell a szükséges 

biztonsági funkciók 

fenntartására. 

     minden alagút esetében kötelez                              nem kötelez

    kivételekkel kötelez                                                 ajánlott 



3. Az üzemeltetést érintõ intézkedések

3.1. Az üzemeltetés eszközei
Az alagút üzemeltetését úgy kell megszervezni, és eh-

hez olyan eszközökkel kell rendelkezni, amelyek biztosít-
ják az alagútban a forgalom folyamatosságát és biztonsá-
gát. Az üzemeltetésben részt vevõ munkatársak, valamint
a segélyszolgálatok számára megfelelõ alapképzést és to-
vábbképzést kell biztosítani.

3.2. Vészhelyzeti tervezés
Minden alagút esetében vészhelyzeti intézkedési terv-

nek kell rendelkezésre állnia. A más tagállamban kezdõdõ
és végzõdõ alagutak esetében az egységes vészhelyzeti in-
tézkedési tervnek mindkét országra ki kell terjednie.

3.3. Munkálatok az alagutakban
Az elõre tervezett építési és karbantartási munkálatok

miatti teljes vagy részleges sávlezárásnak mindig az alag-
úton kívül kell kezdõdnie. Erre a célra változtatható jelzés-
tartalmú közúti jelzõtáblák, közúti jelzések és terelõkorlá-
tok használhatók.

3.4. Balesetek és események kezelése
Súlyos baleset vagy esemény elõfordulása esetén az

alagút minden érintett járatát azonnal el kell zárni a forga-
lom elõl.

Ezt nemcsak a fentiekben említett berendezéseknek a
bejáratok elõtti egyidejû aktiválásával, hanem amennyi-
ben rendelkezésre állnak, változtatható jelzéstartalmú
közúti jelzõtáblák, közúti jelzéseknek és terelõkorlátok-
nak az alagútban való elhelyezésével kell megoldani, hogy
minden forgalom a lehetõ leghamarabb megálljon az alag-
úton belül és kívül is. Az 1000 m-nél rövidebb alagutak
más módszerrel is lezárhatók. A forgalmat olyan módon
kell irányítani, hogy a nem érintett jármûvek gyorsan el-
hagyhassák az alagutat.

Törekedni kell rá, hogy baleset esetén a segélyszolgála-
toknak az alagútba történõ bejutási ideje a lehetõ legrövi-
debb legyen, és ezt gyakorlatok közben rendszeresen mér-
ni kell. Mérhetõ ezenkívül események alkalmával is. A
kétirányú, nagy forgalmat átbocsátó alagutakban a
13. §-ban elõírt kockázatelemzéssel kell megállapítani,
hogy szükséges-e az alagút két végén segélyszolgálatok
állomásoztatása.

3.5. Az irányító központ tevékenysége
Az irányító központot igényelõ alagutak esetében, ide-

értve azokat is, amelyek más tagállamban kezdõdnek és
végzõdnek, a teljes irányítást minden idõpontban egyetlen
irányító központ látja el.

3.6. Az alagút lezárása
Az alagút (tartós vagy rövid ideig tartó) lezárása esetén

az alagút felé haladókat megfelelõ útirányjelzõ közúti jel-
zõtáblákkal tájékoztatni kell a legmegfelelõbb alternatív
útvonalakról.

Az ilyen alternatív útvonalak a kidolgozott vészhelyzeti
intézkedési tervek részét képezik. Céljuk a közlekedés fo-

lyamatosságának a lehetõ legnagyobb mértékben való
fenntartása és a biztonsági intézkedések révén a környezõ
területeket érintõ másodlagos hatások minimalizálása.

A tagállamoknak minden ésszerû erõfeszítést meg kell
tenniük az olyan helyzet elkerülése érdekében, amikor a
két tagállam területén található alagutat rossz idõjárási kö-
rülmények következtében nem lehet használni.

3.7. Veszélyes áruk szállítása
A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó megfele-

lõ európai jogszabályok szerint a következõ intézkedése-
ket kell alkalmazni, amikor a veszélyes árukat szállító jár-
mûvek alagutakon haladnak keresztül:

– a 13. § szerinti kockázatelemzés elvégzése a veszé-
lyes áruk alagúton keresztül történõ szállítására vonatkozó
rendeletek és követelmények meghatározása vagy módo-
sítása elõtt,

– megfelelõ közúti jelzések elhelyezése a rendelet be-
tartatása érdekében az alagút elõtti utolsó lehajtó elõtt, va-
lamint az alagutak bejáratánál, és még korábban is, lehetõ-
vé téve a gépkocsivezetõk számára alternatív útvonalak
választását,

– konkrét operatív intézkedések megfontolása, hogy
csökkentsék egyes, veszélyes árukat alagutakon keresztül
szállító jármûvekkel, vagy minden ilyen jármûvel kapcso-
latban a kockázatokat, például – eseti alapon – bejelentés
az alagútba való belépés elõtt, vagy konvojban való áthala-
dás kísérõjármûvekkel, a fentiekben említett kockázat-
elemzést követõen.

3.8. Elõzés alagutakban
Kockázatelemzést kell végezni annak megállapítására,

hogy megengedhetõ-e a nehéz tehergépkocsik számára az
olyan alagutakban való elõzés, ahol mindkét irányban egy-
nél több sáv áll rendelkezésre.

3.9. Követési távolság és sebesség
Az alagutakban különösen fontos a jármûvek megfelelõ

sebessége és a köztük lévõ biztonságos távolság, amire ki-
emelt figyelmet kell fordítani. Ennek részét képezi az alag-
útban közlekedõk tájékoztatása a megfelelõ sebességrõl és
követési távolságokról. Indokolt esetben megerõsítõ intéz-
kedéseket kell kezdeményezni.

Az úton közlekedõ személygépkocsi-vezetõknek nor-
mális körülmények között az elõttük haladó jármûtõl
olyan minimális távolságot kell tartaniuk, amely megegye-
zik a jármû által 2 s alatt megtett távolsággal. Nehéz teher-
gépkocsik esetében ezt a távolságot meg kell duplázni.

Az alagútkezelõ az alagútban megengedett legmaga-
sabb sebesség alapján meghatározza a minimálisan meg-
tartandó követési távolságot és ennek megfelelõ közúti jel-
zõtáblát helyez ki.

4. Tájékoztató akciók

A hazai és a nemzetközi szervezetek összehangolt mun-
kája figyelembevételével az alagútkezelõnek az érdekelt
felekkel együttmûködésben rendszeresen tájékoztató
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akciókat kell szerveznie az alagutak biztonságáról. A tájé-
koztató akcióknak foglalkozniuk kell az úton közlekedõk
helyes viselkedésével, amikor alagutakat közelítenek meg
és azokon keresztülhajtanak, különös tekintettel a jár-
mûvek meghibásodására, a torlódásokra, a balesetekre és a
tüzekre.

Az alagutakat használók számára megfelelõ helyen tájé-
koztatást kell elhelyezni a rendelkezésre álló biztonsági
berendezésekrõl és az út használói által az alagutakban ta-
núsítandó megfelelõ viselkedésrõl (például az alagutak
elõtti pihenõhelyeken, az alagutak bejáratánál, amikor a
forgalmat megállítják vagy az Interneten).

2. melléklet
a 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelethez

A tervek és a biztonsági dokumentáció
jóváhagyása, alagutak üzembe helyezése,

módosítások és idõszakos gyakorlatok

1. A terv jóváhagyása

1.1. E rendeletnek és mellékleteinek elõírásait a terve-
zés minden fázisában alkalmazni kell.

1.2. Az építési munkálatok megkezdését megelõzõen
az alagútkezelõ a kiviteli tervdokumentáció részeként
összeállítja az alagútra vonatkozó, 2.2. és 2.3. pont sze-
rinti biztonsági dokumentációt, és egyeztet a biztonsági
tiszttel. A tervdokumentációt az alagútkezelõ a Hatóság-
hoz 5 példányban nyújtja be, és csatolja a biztonsági tiszt
véleményét.

1.3. A kiviteli terv jóváhagyásában a rendelet 6. §
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott szakhatóságok
mûködnek közre. A szakhatóságokhoz intézett megkere-
séshez csatolni kell a hozzájárulás megadásához szüksé-
ges mellékleteket. Amennyiben a tervek kielégítik a vo-
natkozó elõírásokat – az érintett szakhatóságok állásfogla-
lásának figyelembevételével – a Hatóság a terveket jóvá-
hagyja és döntésérõl kézbesítés útján értesíti az alagútke-
zelõt, a tervezõt, a biztonsági tisztet és a közremûködõ
szakhatóságokat.

2. Biztonsági dokumentáció

2.1. Az alagútra vonatkozó kiviteli terv biztonsági do-
kumentáció – a 2.2. pontban foglaltakon túlmenõen – kü-
lönösen a következõket tartalmazza:

– a tervezett struktúra leírása és annak megközelítése,
valamint kialakításának és a várt mûködési megoldások-
nak az értelmezéséhez szükséges tervek,

– a forgalom elõrejelzését tartalmazó tanulmány,
amely meghatározza és alátámasztja a veszélyes áruk szál-
lításának várható feltételeit, az 1. melléklet 3.7. pontjá-
ban kért kockázatelemzéssel együtt,

– a konkrét veszélyek vizsgálata, amely leírja azokat a
lehetséges baleseteket, amelyek nyilvánvalóan befolyásol-
ják az alagútban közlekedõk biztonságát, és amelyek az
alagút használata során elõfordulhatnak, valamint a lehet-
séges következmények jellegét és nagyságrendjét; ennek a
vizsgálatnak intézkedéseket kell meghatároznia és meg-
alapoznia a balesetek valószínûségének és következmé-
nyeinek csökkentése érdekében,

– az ellenõrzõ szervezet vagy külsõ szakértõ biztonság-
gal kapcsolatos véleménye.

2.2. Az üzembe helyezési biztonsági dokumentációnak
a tervezési szakaszban elõírt dokumentáció mellett a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia:

– az alagút üzemi szervezet leírása, emberi és anyagi
erõforrások és az alagútkezelõ által elõírt utasítások az
alagút üzemeltetésének és karbantartásának biztosításá-
hoz,

– a segélyszolgálatokkal közösen kidolgozott vész-
helyzeti intézkedési terv, amely tekintettel van a mozgás-
korlátozott és a fogyatékkal élõ személyekre is,

– a tapasztalatok állandó visszacsatolási rendszerének
leírása, amely révén nyilvántarthatók és elemezhetõk az
alagút üzemi rendkívüli események.

2.3. Az üzemelõ alagútra vonatkozó biztonsági doku-
mentációnak az üzembe helyezési dokumentáción túl a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia:

– a bekövetkezett rendkívüli eseményekrõl szóló jelen-
tés és ezek elemzése,

– a végrehajtott biztonsági gyakorlatok jegyzéke és az
ezekbõl levont tanulságok elemzése.

3. Üzembe helyezés, a mûködési engedély kiadásának
rendje

3.1. Az alagút a Hatóság által kiadott ideiglenes forga-
lomba helyezési vagy forgalomba helyezési engedély
(a továbbiakban: forgalomba helyezési engedély) és mû-
ködési engedély birtokában nyitható meg a forgalom elõtt
(üzembe helyezés) a következõ eljárás szerint.

3.2. Az alagútkezelõ a forgalomba helyezési engedély
iránti kérelem benyújtása elõtt átadja a 2.4. pontban emlí-
tett biztonsági dokumentációt a biztonsági tisztnek, aki vé-
leményt nyilvánít az alagút forgalom elõtt történõ megnyi-
tásáról.

3.3. Az alagútkezelõ a forgalomba helyezési engedély
iránti kérelem dokumentációjának részeként benyújtja a
Hatósághoz a biztonsági dokumentációt, amelyhez csatol-
ja a biztonsági tiszt véleményét. A Hatóság – a 6. § (1) be-
kezdés e) pontjában meghatározott szakhatóságok, az el-
lenõrzõ szervezet és szükség esetén egyéb érintett szervek
bevonásával – dönt arról, hogy az alagút kielégíti-e a biz-
tonsági minimumkövetelményeket, a forgalom számára
megnyitható-e, illetõleg szükséges-e korlátozó feltételek
megállapítása. Döntésérõl kézbesítés útján értesíti az eljá-
rás résztvevõit és a segélyszolgálatokat.
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3.4. Amennyiben bármilyen jelentõs szerkezeti vagy
üzemeltetési változás, vagy bármilyen lényegi átalakítás
jelentõs mértékben módosítja a biztonsági dokumentáció
bármelyik elemét, és az alagút újbóli forgalom elõtti meg-
nyitása válik szükségessé, a Hatóságtól új mûködési enge-
délyt kell kérni. A kérelemhez mellékelni kell a módosított
biztonsági dokumentációt és a biztonsági tiszt véleményét.
A Hatóság a 3.3. pont értelemszerû alkalmazásával foly-
tatja le eljárását.

4. Módosítások, eltérések engedélyezése

4.1. A szerkezetet, a berendezéseket vagy a mûködést
érintõ olyan eltérés esetén, amely a biztonsági dokumentá-
ció elemeit érinti, az alagútkezelõ a 3. pontban ismertetett
eljárás szerint a Hatóságtól új mûködési engedélyt kérel-
mez.

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és meg-
szüntetésének engedélyezésérõl szóló jogszabály szerint
lefolytatott eltérési engedélyezési eljárásban a kiviteli
tervjóváhagyási eljárásban érintett szakhatóságok minden
esetben, az egyéb szakhatóságok érintettségük esetén mû-
ködnek közre.

4.2. Az alagútkezelõ köteles tájékoztatni a biztonsági
tisztet bármilyen egyéb, a szerkezetben és a mûködésben
történt változásról, továbbá, az alagúttal kapcsolatos bár-
milyen módosítást megelõzõen, az alagútkezelõ átadja a
biztonsági tisztnek a javaslatokat részletezõ dokumentá-
ciót.

4.3. A biztonsági tiszt megvizsgálja a javasolt módosí-
tások következményeit és 15 napon belül közli véleményét
az alagútkezelõvel, aki egy példányt eljuttat a Hatósághoz
és a segélyszolgálatokhoz.

5. Idõszakos gyakorlatok

Az alagútkezelõ és a segélyszolgálatok a biztonsági
tiszttel együttmûködésben rendszeresen gyakorlatokat
szerveznek az alagútkezelõ munkatársai és a segélyszolgá-
latok számára.

A gyakorlatok:
– legyenek a lehetõ legélethûbbek, és feleljenek meg a

meghatározott események forgatókönyvének,
– eredményezzenek világosan értékelhetõ eredménye-

ket,
– elõzzenek meg minden károsodást az alagútban,
– részben lehetnek asztali vagy számítógépes szimulá-

cióval végrehajtott gyakorlatok, amelyek kiegészítõ ered-
ményt hoznak.

a) A lehetõ legélethûbb körülmények között végrehaj-
tott teljes körû gyakorlatokat legalább négyévente meg
kell tartani minden alagútban. Az alagút lezárása csak ak-
kor követelmény, ha elfogadható megoldások biztosítha-
tók a forgalom elterelésére. Részleges és/vagy szimulációs

gyakorlatokat minden évben kell tartani. Az olyan terüle-
teken, ahol több alagút található egymás közelében, teljes
körû gyakorlatot legalább egy alagútban kell tartani.

b) A biztonsági tiszt és a segélyszolgálatok közösen ér-
tékelik ezeket a gyakorlatokat, jelentést készítenek, és
megfelelõ ajánlásokat tesznek.

3. melléklet
a 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelethez

Az alagutakkal kapcsolatos tájékoztató és közúti
jelzések

1. Általános követelmények

Jelen melléklet tárgya az alagutakkal kapcsolatban
használt tájékoztató és közúti jelzések, szimbólumok be-
mutatása.

A jelzések nemzetközi érthetõségének elõsegítése érde-
kében az ebben a mellékletben ismertetett jelek és jelzések
rendszere az egyes jelzések osztályára jellemzõ formákon
és színeken alapul, és amennyiben lehetséges, inkább gra-
fikus szimbólumok alkalmazásán, semmint szavakon. Az
itt ismertetett jelektõl és jelzésektõl csak úgy lehet eltérni,
hogy az alkalmazott módosítások nem változtathatják meg
azok alapvetõ jellemzõit.

1.1.1. Tájékoztató jelzéseket kell használni az alag-
utakban a következõ biztonsági létesítmények jelzésére:

– leálló öblök,
– vészkijáratok: mindenfajta vészkijárat esetében

ugyanazt a jelzést kell alkalmazni,
– menekülési útvonalak: a két legközelebbi vészkijára-

tot a járdákon legfeljebb 25 m távolságban kell jelezni, a
menekülési útvonal szintje fölött 1–1,5 m magasságban,
feltüntetve a vészkijáratok távolságát,

– segélykérõ állomások: jelekkel kell jelezni a segély-
kérõ telefonok és a tûzoltó készülékek jelenlétét.

1.2. Rádió
Az alagutakban, ahol a közlekedõ rádión kaphat tájé-

koztatást, „Közlekedési információt adó rádióállomás”
közúti jelzõtáblát kell elhelyezni az alagút bejárata elõtt,
amely tájékoztatja a közlekedõt arról, hogy hogyan juthat
hozzá ehhez az információhoz.

1.3. A jeleket és jelzéseket úgy kell kialakítani és elhe-
lyezni, hogy azok jól láthatók legyenek.

2. A jelek és táblák leírása

Amennyiben szükséges, megfelelõ jelek használhatók
az alagutak elõzetes figyelmeztetési körzetében, az alag-
utakban és az alagutak vége után. Az alagutak jelzéseinek
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kialakítása során figyelembe kell venni a helyi közlekedési
és építési feltételeket, valamint az egyéb helyi feltételeket.

2.1. Az alagút jelzése
Az alagutat annak mindkét bejáratánál elhelyezett – a

közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabály szerin-
ti – közúti jelzõtáblával kell jelezni.

2.2. Útburkolati jelek
Az út szélén útburkolat szélét jelzõ vonalat kell fel-

festeni.
Kétirányú alagutak esetében jól látható kettõs záróvo-

nalat kell felfesteni a két közlekedési irány különválasztá-
sára.

2.3. A létesítmények jelzésére szolgáló tájékoztató je-
lek és táblák

Segélykérõ állomások
A segélykérõ állomásokat tájékoztató jelzésekkel kell

ellátni, amelyek a közlekedõk rendelkezésére álló eszkö-
zöket jelzik, mint például:

2. számú ábra
Segélykérõ telefon

3. számú ábra
Tûzoltó készülék

Az alagúttól ajtóval elválasztott segélykérõ fülkékben ma-
gyar, angol és német nyelven feltüntetve, jól látható szöveg-
nek kell jeleznie, hogy a segélykérõ állomás tûz esetén nem
nyújt védelmet. Erre vonatkozik a következõ példa:

„EZ A TERÜLET TÛZ ELLEN NEM NYÚJT
VÉDELMET!

Kövesse a vészkijárathoz vezetõ jelzést!”

Leálló öblök
A leálló öblöket feltüntetõ jelzéseket a 4–6. számú áb-

rák mutatják be. A telefont és a tûzoltó készüléket további
táblán kell jelezni, vagy azt is be kell építeni a jelzésbe.

4. számú ábra 5. számú ábra

6. számú ábra

Vészkijáratok

A vészkijáratot feltüntetõ jelzésekre példát a 7–8. szá-
mú ábrák mutatják be.

7. számú ábra 8. számú ábra

Szükséges a két legközelebbi kijárat jelzése az oldalfa-
lakon is. Példák:

9. számú ábra 10. számú ábra

Sávjelzések

A sávok forgalmi irányai „forgalmi sáv foglaltságát jelzõ
vagy a váltakozó irányú forgalmat szabályozó fényjelzõ ké-
szülék” segítségével jelezhetõk. A jelzések – a 11. számú
ábra szerint – lehetnek kör alakúak vagy négyszögletesek

11. számú ábra

Változtatható jelzéstartalmú táblák

Minden változtatható jelzéstartalmú táblának világosan
tájékoztatnia kell az alagútban közlekedõket a torlódásról,
jármûvek meghibásodásáról, balesetekrõl, tûzrõl vagy
bármilyen egyéb veszélyrõl.

A Kormány
19/2007. (II. 20.) Korm.

rendelete
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek

módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékeny-
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ségrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdé-
sében, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének c) és
r) pontjában, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elis-
merésérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. §-ának (1) bekez-
désében és az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl
és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módo-
sításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (4) bekez-
désének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hi-
vatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R.) 2. §-a az alábbi (2) és (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § eredeti szövegének számozása (1) be-
kezdésre változik:

,,(2) A Kormány a Hivatalt jelöli ki a külföldi bizonyít-
ványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. tör-
vény (a továbbiakban: Etv.)

a) IV. fejezete szerinti bármely egészségügyi, szociális
vagy gyermekvédelmi tevékenység végzésére jogosító bi-
zonyítvány és oklevél elismerésére,

b) Harmadik részében szabályozott ápolói és szülész-
nõi bizonyítványok, orvosi, fogorvosi és gyógyszerészi
oklevelek elismerésére, valamint

c) az a)–b) pontok szerinti tevékenység végzésével
összefüggésben az Etv. 60/A–60/C. §-okban foglalt ható-
sági bizonyítvány kiállítására.

(3) A Hivatal látja el a külföldön felhasználni kívánt or-
vosi igazolás hitelesítését.”

2. §

Az R. a következõ 2/C. és 2/D. §-sal egészül ki:
„2/C. § A 2. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 2/B. §

szerinti esetben a másodfokú eljárás az Egészségbiztosítá-
si Felügyelet hatáskörébe tartozik.

2/D. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyó-
gyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalma-
zás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény-
ben meghatározott, a gyógyászati segédeszközök ismerteté-
sére vonatkozó – az Egészségbiztosítási Felügyelet által le-
folytatott – eljárásokban a Hivatal szakhatóságként jár el.”

3. §

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló
317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 7/A. §-sal
egészül ki:

„7/A. § A gyógyszereknek és a gyógyászati segédesz-
közöknek a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyó-
gyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgal-

mazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tör-
vény szerinti társadalombiztosítási támogatásba való befo-
gadása, a támogatás megváltoztatása, a támogatásból való
kizárása tárgyában az OEP által hozott elsõfokú határoza-
tok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása az Egészség-
biztosítási Felügyelet hatáskörébe tartozik.”

4. §

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat-
ról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésé-
rõl szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. §-a a kö-
vetkezõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a §
eredeti szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

„(2) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyá-
szatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
(a továbbiakban: Gytv.) 18. §-ának (1) bekezdésében megha-
tározott elsõfokú eljárás során az Országos Gyógyszerészeti
Intézet által hozott döntések elleni fellebbezések elbírálása az
Egészségbiztosítási Felügyelet hatáskörébe tartozik.

(3) A Gytv.-ben meghatározott, a gyógyszerek ismerte-
tésére vonatkozó – az Egészségbiztosítási Felügyelet által
lefolytatott – eljárásokban az Országos Gyógyszerészeti
Intézet szakhatóságként jár el.”

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatály-
ba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult
ügyekben kell alkalmazni.

(2) Az R. e rendelet 1. §-ával megállapított 2. §-ának
(3) bekezdése, az R. e rendelet 2. §-ával megállapított
2/C. §-ában az „és (3)” szövegrész és e rendelet 3. §-a
2007. április 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát vesz-
ti a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdése.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. jelenlegi 2. §-ának e) pontja.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
3. §-ában a „2. § a) és d) pontjaiban” szövegrész helyébe a
„2. § (1) bekezdésének a) és d) pontjaiban” szövegrész lép.

(5) A gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anya-
gok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba ho-
zataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendeletben meg-
határozott, az Országos Gyógyszerészeti Intézet által ho-
zott döntések ellen nincs helye fellebbezésnek, a döntés fe-
lülvizsgálata keresettel kérhetõ a bíróságtól.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
20/2007. (II. 20.) Korm.

rendelete

az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló
213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 12. §-a (1) bekezdésének c) és g) pontjaiban kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl
szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„e) az utazási vállalkozó tevékenysége céljára szolgáló

üzlet (a továbbiakban: üzlet) az, amelynél az üzlethelyiség
berendezése a rendeltetésszerû használat követelményei-
hez igazodik, kizárólag a tevékenység céljára szolgál, ön-
álló, vezetékes telefonvonallal és telefax készülékkel ren-
delkezik, továbbá az ügyfélforgalom lebonyolítására al-
kalmas és megfelel a külön jogszabályban elõírt feltételek-
nek is,”

(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„g) nem minõsül utazásszervezésnek az önállóan (nem

utazási csomagban) értékesített: közlekedési szolgáltatás,
a menetjegy-kiszolgálás, a szálláshelyi szolgáltatás (szo-
bafoglalás) – az ah) pontban foglaltak kivételével –, a ven-
déglátó szolgáltatás, a gyógy- és egyéb szolgáltatás, a kul-
turális programokra és egyéb (pl. sport) rendezvényekre
jegyárusítás, a helyi programszervezés, az idegenvezetõi
szolgáltatás, illetve az ezekkel kapcsolatos ügyek intézése,
továbbá a más szervezet által teljesítendõ, az utazással
összefüggõ szolgáltatás és az ezekkel kapcsolatos ügyek
intézése,”

(3) Az R. 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A (2) bekezdés ah) pontjának alkalmazása szem-
pontjából külföldi szálláshely belföldi értékesítésének mi-
nõsül a vételárba beszámítandó pénzösszegnek bármilyen
jogcímen történõ átvétele, ideértve a külföldi szolgáltató-
tól kapott jutalékot is.”

2. §

(1) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Utazásszervezõ, illetõleg -közvetítõ tevékenységet Ma-
gyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki

az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelel, és kérelme
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) által vezetett közhitelû hatósági
nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállal-
kozót akkor veheti nyilvántartásba, ha]

„c) az utazási vállalkozásban legalább egy – a külön
jogszabályban elõírt utazásszervezõi minõsítõ vizsgával
vagy szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelke-
zõ – a szakmai tevékenységért felelõs személy mûködik,
aki kizárólag egy utazási vállalkozásnál láthatja el ezt a
tisztséget, valamint akire e rendelet alkalmazása szem-
pontjából a vezetõ tisztségviselõre, illetve vezetõ állású
munkavállalóra megállapított szabályok vonatkoznak,”

(2) Az R. 2. §-a (1) bekezdése e) pontjának helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Utazásszervezõ, illetõleg -közvetítõ tevékenységet Ma-
gyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki
az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelel, és kérelme
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) által vezetett közhitelû hatósági
nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállal-
kozót akkor veheti nyilvántartásba, ha]

„e) üzlettel [1. § (2) bekezdés e) pont], továbbá interne-
tes kapcsolattal és e-mail címmel rendelkezik,”

(3) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Utazásszervezõ, illetõleg -közvetítõ tevékenységet Ma-
gyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki
az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelel, és kérelme
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) által vezetett közhitelû hatósági
nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállal-
kozót akkor veheti nyilvántartásba, ha]

„g) nyilatkozik arról, hogy a 8. § (3) bekezdésének a)–c)
alpontjaiban meghatározott tevékenységekbõl az indulás
évében milyen összegû árbevételt tervez,”

(4) Az R. 2. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A Hivatal nem veheti nyilvántartásba a kérelmezõt,
ha]

„b) az utazásszervezõ, illetve -közvetítõ tevékenységet
a Hivatal által történt hatósági nyilvántartásba vételt meg-
elõzõen megkezdte. E vállalkozás vezetõ tisztségviselõire,
vezetõ állású munkavállalójára az (1) bekezdés f) pontjá-
ban foglaltakat megfelelõen kell alkalmazni.”

(5) Az R. 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) Utazási irodának, illetve utazási ügynökségnek mi-
nõsülõ üzlet megnyitásának kötelezettsége alól mentesül
az utazásszervezõ, ha utazásait kizárólag közvetítõ útján
értékesíti, vagy kizárólag a (6) bekezdés b) pontjában
meghatározott tevékenységet végzi. Errõl köteles minden
év január 31-éig a Hivatal részére nyilatkozni.”
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(6) Az R. 2. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Az (1) bekezdés a)–e) pontjaiban, valamint a
(3) bekezdés a) pontjában foglaltakat a vonatkozó okira-
tok eredetiben vagy hiteles másolatban történõ csatolásá-
val, az (1) bekezdés f) és a (3) bekezdés b) pontjában fog-
laltakat a kérelmezõ nyilatkozatával kell igazolni.”

(7) Az R. 2. §-a (11) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A közhitelû hatósági nyilvántartás a következõ adato-
kat tartalmazza]

„e) a vagyoni biztosíték szolgáltatására szerzõdõ bank
vagy biztosító nevét, azt az összeget, amelynek fedezetére
a bank, illetve a biztosító kötelezettséget vállalt, a 8. §
(4) bekezdésben meghatározott árbevételeket, a tervezett
árbevétel összegét, a vagyoni biztosíték szolgáltatására
kötött szerzõdés lejáratának dátumát,”

(8) Az R. 2. §-a (11) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A közhitelû hatósági nyilvántartás a következõ adato-
kat tartalmazza]

„g) az utazási vállalkozó által végzett tevékenység(ek)
felsorolását az 1. § (2) bekezdésének a)–d) pontjaiban fog-
laltaknak megfelelõen,”

3. §

(1) Az R. 3. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az utazási vállalkozó a tevékenységét a nyilvántar-
tásba történt bejegyzésrõl szóló határozat közlése után
kezdheti meg.

(2) Az utazási vállalkozó a tevékenységét kizárólag a nyil-
vántartásban szereplõ megnevezéssel és címen folytathatja.

(3) A Hivatal az utazási vállalkozó nyilvántartását – az
adatigénylõ által meghatározott módon és rendszeresség-
gel – statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal,
ellenõrzés végett a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, va-
lamint az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, közzététel
céljából pedig az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium rendelkezésére bocsátja.”

(2) Az R. 3. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az utazási vállalkozókról a Hivatal által vezetett közhi-
telû hatósági nyilvántartás következõ adatai nyilvánosak]

„c) az üzletei (utazási iroda, utazási ügynökség) címe,
telefon- és faxszáma, e-mail címe,”

4. §

Az R. 5–6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § Az utazási vállalkozó köteles a nyilvántartásba vé-

teli számát valamennyi üzleti kapcsolatában folyamatosan

használni, arról az ügyfeleit tájékoztatni, az utazással kap-
csolatban közreadott valamennyi írott tájékoztatójában
szerepeltetni, és az üzletében jól láthatóan kifüggeszteni.

6. § (1) Az üzlet megnevezésében utalni kell a tevékeny-
ségi körre.

(2) Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét több üzlet-
ben folytatja, az üzletre vonatkozó követelményeket vala-
mennyi üzletben érvényesíteni kell.”

5. §

Az R. 8. §-ának (2)–(10) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön,
illetõleg együttesen is alkalmazhatók. A biztosítékformák
együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgál-
tatására kötött szerzõdésekben rendelkezni kell a fizetési
kötelezettség feltételeirõl és a helytállás mértékérõl.

(3) A vagyoni biztosíték mértéke a bankgarancia, a biz-
tosítási szerzõdés megkötésének, illetõleg a pénzbeli letét
elhelyezésének évében december 31-éig

a) a belföldrõl külföldre, illetve külföldrõl külföldre
történõ utazást tartalmazó utazási csomag értékesítésébõl,
a külföldi utazásszervezõ által összeállított külföldre törté-
nõ utazást tartalmazó utazási csomag Magyarországon tör-
tént értékesítésébõl, valamint a külföldi szálláshely belföl-
di értékesítésébõl származó tervezett értékesítési nettó ár-
bevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint;

b) az a) pont szerinti értékesítésekbõl származó terve-
zett értékesítési nettó árbevétel 20%-a, de legalább húsz-
millió forint, ha az utazási vállalkozó

ba) az utazási csomag összeállításához nem menetrend
szerinti járatú repülõgépen (charter járat) férõhelyet vesz
igénybe függetlenül az út kiindulási állomásának helyére,

bb) a (11) bekezdés szerinti garantált szerzõdésbõl
származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghalad-
ják;

c) a belföldrõl belföldre történõ utazást tartalmazó uta-
zási csomag értékesítésébõl származó tervezett értékesíté-
si nettó árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint.

(4) Ha a bankgarancia, a biztosítási szerzõdés megköté-
sének, illetõleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében de-
cember 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel keve-
sebb, mint a megelõzõ évben vagy a (6) bekezdésben meg-
határozott következõ évre tervezett nettó értékesítési árbe-
vétel, akkor a vagyoni biztosíték megállapításánál a legna-
gyobb árbevételt kell alapul venni.

(5) Ha az utazási vállalkozó a (3) bekezdés a) és b) pon-
tokban meghatározott tevékenységekkel egyaránt foglal-
kozik, a vagyoni biztosíték összegénél a magasabb vagyo-
ni biztosíték mértéket kell alapul venni. Ha az utazási vál-
lalkozó a (3) bekezdés c) pontban meghatározott tevé-
kenységet az a) vagy b) pontban meghatározott tevékeny-
ségekkel együtt végzi, a vagyoni biztosíték összegét
külön-külön kell számításba venni.
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(6) Az utazási vállalkozó köteles minden év október
31-éig a következõ évre tervezett értékesítési nettó árbevé-
telt, s minden év május 31-éig a megelõzõ évi tényleges ér-
tékesítési nettó árbevételt a Hivatalnak bejelenteni.

(7) Az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles
minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni
a bankgarancia, illetve a biztosítási szerzõdés megkötésé-
nek, illetõleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerint elszámolt
értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. En-
nek megtörténtét az utazási vállalkozó köteles a Hivatal-
nak ezen idõpontig megfelelõen igazolni. A (4) bekezdés-
ben foglaltak ebben az esetben is irányadók.

(8) Az utazási vállalkozó köteles minden év október
31-éig a Hivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az elõírt
mértékû – a bankgarancia, illetve a biztosítási szerzõdés
megkötése, illetõleg a pénzbeli letét elhelyezése évét kö-
vetõ év december 31-éig terjedõ idõszakára szóló – vagyo-
ni biztosítékkal. Ha az utazási vállalkozó a tevékenységét
év közben kezdi, akkor azt kell igazolnia, hogy az indulás
évére tervezett árbevételének megfelelõ mértékû vagyoni
biztosítékkal rendelkezik, ez azonban nem lehet kevesebb
a (3) bekezdésben meghatározott minimum összegeknél.

(9) A vagyoni biztosítéknak minden idõszakban fedeze-
tet kell nyújtania a 10. § (1) bekezdésében meghatározott
költségekre, elõlegekre, illetve díjakra. Ha a tényleges ár-
bevétel 10%-kal több, mint a vagyoni biztosíték alapját ké-
pezõ árbevétel, az utazási vállalkozó köteles öt munkana-
pon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forga-
lomnak megfelelõen módosítani és ennek megtörténtét ha-
ladéktalanul a Hivatalnak igazolni.

(10) A biztosítási szerzõdést legalább egyévi idõtartam-
ra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerzõdésnek leg-
alább tizennyolc hónapra kell szólnia. A szerzõdés hatá-
lyát az utazási vállalkozó köteles minden év október
31-éig (függetlenül a lejárat idõpontjától) meghosszabbí-
tani, és ennek megtörténtét a Hivatalnak igazolni. Ha a fe-
lek a szerzõdést nem hosszabbítják meg, az utazási vállal-
kozónak október 31-éig azt kell igazolnia a Hivatal részé-
re, hogy más hitelintézettel vagy biztosítóval kötött szer-
zõdést. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerzõdés meg-
kötését, valamint annak folyamatos hatályban tartását a
biztosítási kötvény, illetõleg a hitelintézettel kötött szerzõ-
dés tanúsítja.”

6. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak

az utazásszervezõ tevékenység megszûnését követõen, az
utazási szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségek teljesítése
után, legkorábban azonban a tevékenység megszûnésétõl
számított hat hónap elteltével szüntetheti meg. Ugyanez
alkalmazandó, ha a vagyoni biztosítékra vonatkozó szer-
zõdésben bármilyen változás következik be.”

7. §

(1) Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A vagyoni biztosíték igénybevételéhez a Hivatal
írásbeli elõzetes hozzájárulása szükséges.”

(2) Az R. 10. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerzõdés akkor felel
meg e rendelet rendelkezéseinek, ha]

„a) tartalmazza azt a kikötést, hogy a hitelintézet, illetve
a biztosító a vagyoni biztosíték terhére kizárólag abban az
esetben teljesít kifizetést, ha az utazási vállalkozó elõze-
tesen bemutatja a Hivatal (2) bekezdésben megjelölt hoz-
zájárulását és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifize-
tés idõpontját a hitelintézet, illetve a biztosító írásban közli
a Hivatallal, és”

8. §

(1) Az R. 11. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal hivatalból, illetve az ellenõrzésre feljo-
gosított szervezet kezdeményezésére határozatával törli a
nyilvántartásból azt az utazási vállalkozót, aki

a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével nem
rendelkezik,

b) a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettségét
megszegi, vagy a vagyoni biztosíték összegét nem a meg-
felelõ mértékben szolgáltatja; kivéve, ha a kötelezettség-
szegés kizárólag a 8. § (8) bekezdésében meghatározott
idõszakot megelõzõ évre vonatkozik és az ezt következõ
idõszakban nem kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosí-
ték összege, mint amennyit a jogszabály elõír,

c) az utast az utazási szerzõdésben meghatározott ese-
dékességekor – a vis maior esetét kivéve – nem utaztatta el
és a befizetett elõleget, illetve részvételi díjat a külön jog-
szabályban foglaltak szerint nem fizette vissza,

d) nem gondoskodik az utas hazautaztatásáról,
e) a hatóság ellenõrzésekor azt nyilatkozza, hogy az

utasok el-, illetve hazautaztatását nem tudja biztosítani,
vagy nem tudja hitelt érdemlõen igazolni, hogy képes az
utasok el-, illetve hazautaztatására,

f) ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el,
g) a közhitelû hatósági nyilvántartás számára valótlan

tartalmú bejelentést tett,
h) a hatósági ellenõrzést akadályozza,
i) bejelenti a tevékenysége megszüntetését, és nem áll-

nak fenn a saját kérelemre történõ törlés feltételei.
(2) Az (1) bekezdés g) pontja szempontjából nem minõ-

sül valótlan bejelentésnek a név- vagy számhiba és más ha-
sonló elírás.”

(2) Az R. 11. §-ának (5)–(7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

914 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/19. szám



„(5) Az utazási vállalkozó nyilvántartásból való törlését
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, a
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, a területi fogyasztóvé-
delmi felügyelõségek, valamint az üzlet helye szerint ille-
tékes települési önkormányzat jegyzõje is kezdeményez-
heti.

(6) A Hivatal köteles az utazási vállalkozót a nyilvántar-
tásból törlõ jogerõs határozatát haladéktalanul megküldeni
mindazoknak a szervezeteknek, amelyeket a nyilvántar-
tásba vételrõl tájékoztatott, a Fogyasztóvédelmi Fõfel-
ügyelõségnek, valamint az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztériumnak.

(7) Ha a Hivatal az utazási vállalkozót törölte a hatósági
nyilvántartásból, az utazási vállalkozó újabb utazásokat
nem szervezhet és nem bonyolíthat le, köteles azonban az
úton lévõ utasait hazautaztatni, az elmaradt utazásokra be-
fizetett elõlegeket és részvételi díjakat a külön jogszabály-
ban foglaltak szerint teljes összegben visszafizetni.”

9. §

Az R. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A Hivatal hivatalból, illetve az ellenõrzésre

feljogosított szerv kezdeményezésére, az ellenõrzésre fel-
jogosított szerv által alkalmazható jogkövetkezmények
mellett határozatával – a (3) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – külön jogszabályban meghatározott összegû pénz-
bírságot szabhat ki, ha az utazási vállalkozó tevékenységét
a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések meg-
sértésével végzi. A bírság a 11. § (1) bekezdésének alkal-
mazása esetén – kivéve, ha a kötelezettségszegés kizárólag
a 8. § (8) bekezdésében meghatározott idõszakot megelõ-
zõ évre vonatkozik és az ezt következõ idõszakban nem
kevesebb a szolgáltatott vagyoni biztosíték összege, mint
amennyit a jogszabály elõír – nem szabható ki.

(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire – így
különösen az utasok érdekei sérelmének körére, súlyára, a
jogsértõ állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás is-
mételt tanúsítására, valamint a jogsértéssel elért elõny-
re – tekintettel kell meghatározni.

(3) Amennyiben a 11. § (1) bekezdésének b) pontja
alapján az utazási vállalkozó hatósági nyilvántartásból
való törlésének indoka nem áll fenn, úgy a pénzbírság mér-
téke az utazási vállalkozó által a 8. § (8) bekezdésében
meghatározott idõszakot megelõzõ évre szolgáltatott va-
gyoni biztosíték összeg és annak a vagyoni biztosíték
összeg közötti különbözet legalább 5%-a, de legfeljebb
10%-a, amit erre az idõszakra a jogszabály alapján tényle-
gesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt jogsértés esetén
a Hivatal hivatalból határozatával törli az utazási vállal-
kozót.

(4) A bírság megfizetésérõl és részletes szabályairól kü-
lön jogszabály rendelkezik.”

10. §

Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § (1) A Hivatal a 3. § (4) bekezdésében megjelölt

nyilvános adatokat és tényeket a honlapján – havonkénti
frissítéssel – folyamatosan közzéteszi.

(2) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium a Turisztikai Értesítõben és a minisztérium honlapján
rendszeresen közzéteszi a nyilvántartásba vett, a nyilván-
tartásból törölt, illetve azoknak az utazási vállalkozóknak
a jegyzékét, akik az utazásszervezõ tevékenységet utazás-
közvetítésre vagy az utazásközvetítõ tevékenységet uta-
zásszervezésre módosították.”

11. §

Az R. 14. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet rendelkezéseinek megtartását a rendelet-
ben foglaltak szerint az utazási vállalkozó székhelye, illetõ-
leg irodáinak helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi ellen-
õrzésre jogosított szervek, a települési önkormányzat jegyzõ-
je, valamint a Hivatal ellenõrzi. Jogszabálysértés észlelése
esetén az ellenõrzõ hatóság köteles a szükséges intézkedése-
ket megtenni, így különösen a hatósági jogkörét gyakorolni,
más közigazgatási szervet intézkedés végett megkeresni.

(2) Az utazási vállalkozó köteles az ellenõrzõ hatóságok
számára lehetõvé tenni, hogy a 11. § (1), (2) és (4) bekez-
déseiben, valamint a 11/A. §-ban foglaltak ellenõrzése cél-
jából a szükséges iratokat megtekinthessék.”

12. §

Az R. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a szervezett utazási formákról szóló,
1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikke
(1)–(3) bekezdéseinek, valamint a 7. cikknek való megfe-
lelést szolgálja.”

13. §

Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet mel-
léklete lép.

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép ha-
tályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az R. 2. §-a
(6) bekezdése b) pontjának 3. alpontja, a 7. §-a, a 2. számú
melléklete, az R. módosításáról szóló 36/1999. (II. 26.)
Korm. rendelet 3. §-a, a gazdasági kamarák közigazgatási
feladatainak átadásával kapcsolatos rendeletmódosítások-
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ról szóló 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. §-ának
(2) és (5) bekezdése, az R. módosításáról szóló 62/2001.
(IV. 13.) Korm. rendelet 5. §-a, 9. §-a, 10. §-ának (4) be-
kezdése, az R. módosításáról szóló 234/2003. (XII. 16.)
Korm. rendelet 2. §-a, valamint az R. módosításáról szóló
78/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése
és 8. §-a. A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után
indult vagy megismételt eljárásokra kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ utazási
vállalkozónak 2007. május 31-ig – a megfelelõ nyilatkoza-
tok és vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolat-
ban történõ csatolásával – igazolnia kell a Hivatal részére,
hogy rendelkezik a rendeletben meghatározott tárgyi és
személyi feltételekkel. A rendelet hatálybalépésekor már
mûködõ utazási vállalkozónak az új mértékû vagyoni biz-
tosítékkal 2007. június 1-jétõl kell rendelkeznie, amit
2007. május 31-ig kell a Hivatal részére igazolnia. A Hiva-
tal a rendelet hatálybalépését követõen csak azokat az uta-
zási vállalkozókat veheti újonnan nyilvántartásba, ame-
lyek megfelelnek e rendelet elõírásainak. 2007. június
1-jétõl csak az az utazási vállalkozó mûködhet, aki e ren-
delet elõírásainak megfelel.

(3) Ez a rendelet a szervezett utazási formákról szóló,
1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikk
(1)–(3) bekezdéseinek, valamint a 7. cikknek való megfe-
lelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 20/2007. (II. 20.) Korm. rendelethez

„1. melléklet
a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 11/A. § (1) bekezdésének alkalmazása szempontjából
figyelembe vehetõ jogszabályok különösen:

– a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
– az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
– az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl szóló

214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
– az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevé-

kenység folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. rendelet,

– az idegenvezetésrõl szóló 41/1995. (VIII. 31.) IKM
rendelet,

– a szakképesítésrõl szóló, módosított 5/1990. (IV. 5.)
KeM rendelet,

– az utazásszervezõi szakmai minõsítõ vizsgáról szóló
3/1992. (I. 13.) IKM rendelet.”

A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

9/2007. (II. 20.) FVM
rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege

társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió
környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásainak

való megfeleléshez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló

139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé-
seirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.)
45. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkör-
ben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orien-
tációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszíro-
zásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályai-
ról szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 3. §-a kiegészül a következõ m) ponttal:

„m) támogatható állatlétszám: legfeljebb azon állatok
száma, amelyek a tartási helyen egy idõben a támogatási
idõszak minden évében legalább hat hónapig megtalálha-
tóak. Borjú, utónevelt malac és hízósertés esetén a támo-
gatható állatlétszámnak a tartási helyen egy idõben leg-
alább két hónapig tartott állatlétszám tekintendõ.”

2. §

Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támo-
gatás esetében a támogatás alapját legfeljebb a támogatha-
tó állatlétszám képezheti. Környezetvédelmi, valamint ál-
latjóléti és -higiéniai célú beruházási támogatás esetében a
támogatás alapját a beruházás által érintett állatlétszám, de
legfeljebb a támogatható állatlétszám képezheti.”
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3. §

(1) Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A betelepített állatok száma a tartás során bekövet-
kezõ összes kiesésre való tekintettel

a) tojótyúk állatfaj esetén legfeljebb tíz százalékkal ha-
ladhatja meg az (1) bekezdés c) pontjában foglalt értéket,

b) broiler esetén legfeljebb öt százalékkal haladhatja
meg az (1) bekezdés d) pontjában foglalt értéket.”

(2) Az R. 8. §-a kiegészül a következõ (4)–(6) bekez-
déssel:

„(4) A tartási helyen tartott állatok száma juh állatfaj
esetén a támogatási év folyamán legfeljebb négy hónapon
keresztül kizárólag a tartási helyen születõ bárányszaporu-
lat létszámával az ellési idõszakok alatt meghaladhatja az
(1) bekezdés e) pontjában foglalt értéket.

(5) Az elhullás valódi mértékétõl függetlenül a kérelmezõ
legfeljebb csak az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatáro-
zott mértékû maximális állategység után járó támogatásra jo-
gosult. A szaporulat mértékétõl függetlenül a gazdálkodó
csak az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mértékû
maximális állategység korlát után járó támogatásra jogosult.

(6) Amennyiben a tartási helyen az (1)–(2) bekezdésben
foglaltakat meghaladó számban tartanak támogatható állat-
fajt, úgy az érintett tartási helyre nem vehetõ igénybe e rende-
let alapján támogatás, kivéve a (3)–(4) bekezdésben engedé-
lyezett túllépést. Ha a tartási helyen tartott állatok száma
miatt kizárt, hogy az érintett tartási helyre e rendelet alapján
támogatást vegyenek igénybe, akkoraz egyéb pályázati felté-
telek teljesítése eseténaz Agrár és Vidékfejlesztési Operatív
Program keretén belül igényelhetõ támogatás.”

4. §

(1) Az R. 14. § (1) bekezdésének b)–c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(1) A környezetvédelmi célú, valamint az állatjóléti és
-higiéniai célú beruházás esetében a kifizetési kérelmet
tartási helyenként külön-külön, az MVH által rendszeresí-
tett formanyomtatványon postai úton, a tartási hely szerint
illetékes megyei MVH kirendeltségen:]

„b) 2006. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan
2006. november 1. és 2007. április 30. között,

c) 2007. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan
2007. november 1. és 2008. április 30. között,”
[lehet benyújtani.]

(2) Az R. 14. § (2) bekezdésének b)–c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(2) Az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló tá-
mogatás esetében a kifizetési kérelmet az (1) bekezdésben
foglaltak szerinti módon:]

„b) 2007. évre vonatkozóan 2006. november 1. és 2007.
április 30. között,

c) 2008. évre vonatkozóan 2007. november 1. és 2008.
április 30. között,”
[lehet benyújtani.]

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

10/2007. (II. 20.) FVM
rendelete

a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról
és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Tv.) 18. §-a (2) bekezdésének l) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következõket ren-
delem el:

1. §

A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló
44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a (2) bekezdésének g) és h) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A Magyar Takarmánykódex (Codex Pabularis Hunga-
ricus) I. kötetének kötelezõ elõírásait e rendelet következõ
mellékleteiben adom ki:]

„g) a forgalomba hozott takarmánykeverékek jelölési
elõírásairól szóló 7. számú melléklet,

h) a takarmánykeverékek esetén megengedhetõ és
feltüntetendõ beltartalmi értékekrõl szóló 8. számú mel-
léklet,”

2. §

(1) Az R. 2. §-ának 11. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[2. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:]
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„11. a Tanács 79/373/EGK irányelve a takarmánykeve-
rékek értékesítésérõl, valamint az azt módosító, a Tanács
86/354/EGK, 90/44/EGK, 90/654/EGK, 93/74/EGK,
96/24/EK irányelve, az Európai Parlament és a Tanács
2000/16/EK, 2002/2/EK irányelve, a Bizottság 97/47/EK,
98/87/EK, 1999/61/EK irányelve,”

(2) Az R. 2. §-ának 15. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[2. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:]

„15. a Bizottság 82/475/EGK irányelve (1982. június
23.) a kedvtelésbõl tartott állatok takarmány-alapanyagok
takarmányának címkézéséhez használható összetevõ-
kategóriák megállapításáról, valamint az azt módosító, a
Bizottság 91/334/EGK és 98/67/EK irányelve,”

(3) Az R. 2. §-ának 26. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[2. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:]

„26. a Bizottság 2004/217/EK határozata (2004. márci-
us 1.) a takarmányozási célú forgalmazás vagy felhaszná-
lás tekintetében tiltott anyagok listájának elfogadásáról,”

(4) Az R. 2. §-ának 73. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[2. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:]

„73. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK
irányelve (2002. május 7.) a takarmányokban található
nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító, a
Bizottság 2005/8/EK, 2005/86/EK, 2005/87/EK,
2006/13/EK irányelve,”

(5) Az R. 2. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg az eredeti bekezdés számozása (1) bekezdésre
változik:

„(2) Ez a rendelet a takarmányozási célra felhasznált
adalékanyagokról szóló 2003. szeptember 22-i
1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelete
7. cikke (4) bekezdése második mondatának, valamint
23. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.”

3. §

(1) Az R. 2., 4., 6., 13. és 14. számú melléklete e rende-
let 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 3., 7. és 8. számú melléklete helyébe e rendelet
2., 3. és 4. számú melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba, egyidejûleg

a) az R. 1. §-a (2) bekezdésének i) pontjai, 2. §-ának
25. pontja, 4. számú melléklete III. fejezetének 1–27. pont-
ja, valamint 1. és 3. számú függeléke, 9. számú melléklete,

valamint 14. számú melléklete II. Állatok fehérje ellátásá-
nak javítására használható egyes termékek címû fejezeté-
nek 2.1., 3. és 4. pontja, továbbá

b) a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról
szóló 20/2004. (II. 27.) FVM rendelet 1. számú melléklete
III. fejezetének 13. pontja
hatályát veszti.

(2) Az R. 7–9. számú melléklete alapján e rendelet ha-
tálybalépése elõtt gyártott, a gyártás idején hatályos jog-
szabályi elõírásoknak megfelelõ jelöléssel ellátott csoma-
golóeszközök, címkék 2007. május 31-ig, és az ezen cso-
magolóeszközzel, címkével forgalomba hozott termékek a
minõségmegõrzési idõ lejártáig használhatóak fel.

5. §

(1) Ez a rendelet a következõ irányelveknek való meg-
felelést szolgálja:

a) a Tanács 70/524/EGK irányelve (1970. novem-
ber 23.) a takarmány-adalékanyagokról, (16. cikk) vala-
mint az annak módosításáról szóló 96/51/EK tanácsi
irányelv (1. cikk 12. pont),

b) a Tanács 79/373/EGK irányelve (1979. április 2.) az
összetett takarmány forgalmazásáról [5., 5c., 5d., 5e. cikk,
10a. cikk (1) bekezdés, 11. cikk], valamint az azt módosí-
tó, az Európai Parlament és a Tanács 2002/2/EK irányelve,

c) a Bizottság 82/475/EGK irányelve (1982. június 23.)
a kedvtelésbõl tartott állatok takarmány-alapanyagok
takarmányának címkézéséhez használható összetevõ-ka-
tegóriák megállapításáról, valamint az annak módosításá-
ról szóló, a Bizottság 91/334/EGK és 98/67/EK irányelve,

d) a Tanács 90/167/EGK irányelve (1990. március 26.)
a Közösségen belül a gyógyszeres takarmányok elõállítá-
sára, forgalomba hozatalára és felhasználására irányadó
feltételek megállapításáról [6. cikk, 9. cikk (2) bekezdésé-
nek harmadik franciabekezdése],

e) a Bizottság 2004/217/EK határozata (2004. március
1.) a takarmányozási célú forgalmazás vagy felhasználás
tekintetében tiltott anyagok listájának elfogadásáról,

f) az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irány-
elve (2002. május 7.) a takarmányokban található nemkí-
vánatos anyagokról, valamint az azt módosító, a Bizottság
2006/13/EK irányelve (2006. február 3.) a takarmányban
elõforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékleté-
nek a dioxinok és dioxinjellegû PCB-k tekintetében törté-
nõ módosításáról.

(2) Ez a rendelet a takarmányozási célra felhasznált ada-
lékanyagokról szóló 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelete végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg [7. cikk (4) be-
kezdés második mondata, 23. cikk].

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 10/2007. (II. 20.) FVM rendelethez

I.

1. Az R. 2. számú melléklete I. táblázatának 27. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Nemkívánatos anyagok, vegyületek Takarmányozásra szánt termékek
Maximális megengedett mennyiség ng/kg-ban
(ppm) (12%-os nedvesség-tartalom mellett)]

„27a. Dioxinok [a poliklórozott
dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k) és
a poliklórozott dibenzofuránok
(PCDF-ek) összege az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) toxicitási
egyenértékében kifejezve,
WHO-TEF-ek (toxicitási egyenérték-
tényezõk, 1997) alkalmazásával]*

a) Valamennyi növényi eredetû
takarmány-alapanyag, a növényi
olajok és melléktermékeik kivételével

0,75 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**,***

b) Növényi olajok és
melléktermékeik

0,75 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

c) Ásványi eredetû takarmány
alapanyagok

1,0 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

d) Állati zsiradék, a tejzsírt és a
tojászsírt is beleértve

2,0 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

e) Egyéb szárazföldi állatokból
származó termékek, a tejet és a
tejtermékeket, valamint a tojást és a
tojástermékeket is beleértve.

0,75 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

f) Halolaj 6,0 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

g) Hal, egyéb vízi állatok, valamint
az azokból származó termékek és
melléktermékek, kivéve a halolajat és
a 20%-ot meghaladó zsírtartalmú
hidrolizált halfehérje-
készítményeket****

1,25 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

h) 20%-ot meghaladó zsírtartalmú
hidrolizált halfehérje-készítmények

2,25 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

i) A kötõanyagok, csomósodásgátlók
csoportjába tartozó kaolinit tartalmú
agyag, kalciumszulfát-dihidrát,
vermikulit, nátrolit-fonolit,
szintetikus kalcium-aluminátok és
üledékes eredetû klinoptilolit
adalékanyagok

0,75 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

j) A nyomelemek vegyületeinek
funkcionális csoportjába tartozó
adalékanyagok

1,0 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

k) Elõkeverékek 1,0 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

l) Takarmánykeverékek, kivéve a
prémes állatoknak, a kedvtelésbõl
tartott állatoknak és a halaknak szánt
takarmányok

0,75 ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***

m) Halaknak és kedvtelésbõl tartott
állatoknak szánt takarmányok

2,25ng
WHO-PCDD/F-TEQ/kg**, ***
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[Nemkívánatos anyagok, vegyületek Takarmányozásra szánt termékek
Maximális megengedett mennyiség ng/kg-ban
(ppm) (12%-os nedvesség-tartalom mellett)]

27b. Dioxinok és dioxinjellegû
PCB-k összege [a poliklórozott
dibenzo-para-dioxinok (PCDD-k), a
poliklórozott dibenzofuránok
(PCDF-k), és a poliklórozott bifenilek
(PCB-k) összege] az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) toxicitási
egyenértékében kifejezve,
WHO-TEF-ek (toxicitási
egyenérték-tényezõk, 1997)
alkalmazásával*

a) Valamennyi növényi eredetû
takarmány-alapanyag, a növényi
olajok és melléktermékeik kivételével

1,25 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

b) Növényi olajok és
melléktermékeik

1,5 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

d) Állati zsiradék, a tejzsírt és a
tojászsírt is beleértve

3,0 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

e) Egyéb szárazföldi állatokból
származó termékek, a tejet és a
tejtermékeket, valamint a tojást és a
tojástermékeket is beleértve

1,25 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

f) Halolaj 24,0 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

g) Hal, egyéb vízi állatok, valamint
az azokból származó termékek és
melléktermékek, kivéve a halolajat és
a 20%-ot meghaladó zsírtartalmú
hidrolizált
halfehérje-készítményeket****

4,5 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

h) 20%-ot meghaladó zsírtartalmú
hidrolizált halfehérje-készítmények

11,0 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

i) A kötõanyagok és
csomósodásgátlók funkcionális
csoportjába tartozó adalékanyagok

1,5 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

j) A nyomelemek vegyületeinek
funkcionális csoportjába tartozó
adalékanyagok

1,5 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

k) Elõkeverékek 1,5 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

l) Takarmánykeverékek, kivéve a
prémes állatoknak, a kedvtelésbõl
tartott állatoknak és a halaknak szánt
takarmányokat

1,5 ng
WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg**

m) Halaknak és kedvtelésbõl tartott
állatoknak szánt takarmányok

7,0 ng
WHO-CDD/F-PCB-TEQ/kg**
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Rokonvegyület TEF érték Rokonvegyület TEF érték

Dibenzo-p-dioxinok
(,,PCDD-k”)

,,Dioxinjellegû” PCB-k

2,3,7,8-TCDD 1 Nem-orto PCB-k + Mono-orto
PCB-k

1,2,3,7,8-PeCDD 1 Nem-orto PCB-k
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 PCB 77 0.0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 PCB 81 0.0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 PCB 126 0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 PCB 169 0.01
OCDD 0.0001 Mono-orto PCB-k

PCB 105 0.0001
Dibenzofuránok (,,PCD-k”) PCB 114 0.0005
2,3,7,8-TCDF 0.1 PCB 118 0.0001
1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 PCB 123 0.0001
2,3,4,7,8-PeCDF 0.5 PCB 156 0.0005
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 PCB 157 0.0005
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 PCB 167 0.00001
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 PCB 189 0.0001
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01
OCDF 0.0001

Alkalmazott rövidítések: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = okta; „CDD” = klorodibenzodi-
oxin; „CDF” = klorodibenzofurán; „CB” = klorobifenil.

* Az Egészségügyi Világszervezet 1997. június 15–18-án Svédországban, Stockholmban tartott ülésén hozott következtetései alapján az emberi kockázat-
becsléshez használt WHO TEF-ek [Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife.
Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].
** Koncentrációs felsõ határértékek; a koncentrációs felsõ határérték kiszámításakor azt kell feltételezni, hogy a különbözõ rokonvegyületek számszerûsítési
határ alá esõ összes értéke a számszerûsítési határértékkel egyenlõ.
*** A dioxinok különálló legmagasabb határértékei (PCDD/F) átmeneti idõre továbbra is hatályban maradnak. A 27a. pontban említett, állati takarmányozás
céljára szánt termékeknek ezen átmeneti idõszak alatt meg kell felelniük mind a dioxinok legmagasabb értékeinek, mind pedig a dioxinok és dioxinjellegû
PCB-k összegére vonatkozó legmagasabb értékeknek.
**** A prémes állatoknak szánt takarmány elõállítására közvetlenül szállított és közbensõ feldolgozás nélkül felhasznált friss halra nem vonatkoznak a leg-
magasabb értékek, azonban a kedvtelésbõl tartott állatok, állatkerti és cirkuszi állatok közvetlen etetésére használt friss halra a 4.0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg
termék és a 8.0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg termék legmagasabb értékek vonatkoznak. Az ezekbõl az állatokból (prémes állatok, kedvtelésbõl tartott álla-
tok, állatkerti és cirkuszi állatok) készült termékek, feldolgozott állati fehérjék nem kerülhetnek be az élelmiszerláncba, és nem használhatók haszonállatok ta-
karmányozására, amelyeket élelmiszertermelés céljára tartanak, hizlalnak vagy tenyésztenek.”

2. Az R. 2. számú melléklete a következõ I/A. táblázattal egészül ki:

„I/A.

Nemkívánatos anyagok Takarmányozásra szánt termékek
Cselekvési küszöbérték* 12%-os
nedvességtartalmú takarmányra

vonatkozóan

Megjegyzések és további
tájékoztatás (például az elvégzendõ

vizsgálatok jellegérõl)

1. Dioxinok
(a poliklórozott
dibenzo-para-
dioxinok (PCDD-k)
és a poliklórozott
dibenzofuránok
(PCDF-k) összege
az Egészségügyi
Világszervezet
(WHO) toxicitási
egyenértékében
kifejezve,
WHO-TEF-ek
(toxicitási
egyenérték-
tényezõk, 1997)
alkalmazásával)**

a) Valamennyi növényi eredetû
takarmány-alapanyag, a növényi
olajok és melléktermékeik
kivételével

0,5 ng
WHO-PCDD/F-
TEQ/kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.
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Nemkívánatos anyagok Takarmányozásra szánt termékek
Cselekvési küszöbérték* 12%-os
nedvességtartalmú takarmányra

vonatkozóan

Megjegyzések és további
tájékoztatás (például az elvégzendõ

vizsgálatok jellegérõl)

b) Növényi olajok és
melléktermékeik

0,5 ng WHO-
PCDD/F-TEQ/kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

c) Ásványi eredetû takarmány-
alapanyagok

0,5 ng WHO-
PCDD/F-TEQ//kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

d) Állati zsiradék, a tejzsírt és a
tojászsírt is beleértve

1,0 ng WHO-
PCDD/F-TEQ/kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

e) Egyéb szárazföldi állatokból
származó termékek, a tejet és a
tejtermékeket, valamint a tojást és
a tojástermékeket is beleértve.

0,5 ng WHO-
PCDD/F-TEQ/kg ***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

f) Halolaj 5,0 ng WHO-
PCDD/F-TEQ/kg***, ****

Sok esetben nem szükséges
megvizsgálni a szennyezés forrását,
ugyanis egyes területeken a háttérszint
megközelíti vagy meghaladja a
cselekvési szintet. Azonban azokban az
esetekben, amikor a cselekvési szintet
meghaladja, nyilvántartásba kell venni
minden adatot, például mintavételi
idõszakot, földrajzi eredetet, halfajt
stb., azon jövõbeli intézkedések
céljára, amelyekkel kezelni szeretnék a
dioxinok és dioxinjellegû vegyületek
jelenlétét ezekben az állati
takarmányozásra szánt anyagokban.

g) Hal, egyéb vízi állatok,
valamint az azokból származó
termékek és melléktermékek,
kivéve a halolajat és a 20%-ot
meghaladó zsírtartalmú hidrolizált
halfehérje-készítményeket

1,0 ng WHO-
PCDD/F-TEQ/kg***, ****

Sok esetben nem szükséges
megvizsgálni a szennyezés forrását,
ugyanis egyes területeken a háttérszint
megközelíti vagy meghaladja a
cselekvési szintet. Azonban azokban az
esetekben, amikor a cselekvési szintet
meghaladja, nyilvántartásba kell venni
minden adatot, például mintavételi
idõszakot, földrajzi eredetet, halfajt stb.
azon jövõbeli intézkedések céljára,
amelyekkel kezelni szeretnék a
dioxinok és dioxinjellegû vegyületek
jelenlétét ezekben az állati
takarmányozásra szánt anyagokban.



2007/19. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 923

Nemkívánatos anyagok Takarmányozásra szánt termékek
Cselekvési küszöbérték* 12%-os
nedvességtartalmú takarmányra

vonatkozóan

Megjegyzések és további
tájékoztatás (például az elvégzendõ

vizsgálatok jellegérõl)

h) 20%-ot meghaladó zsírtartalmú
hidrolizált
halfehérje-készítmények

1,75 ng WHO-
PCDD/F-TEQ/kg ***, ****

Sok esetben nem szükséges
megvizsgálni a szennyezés forrását,
ugyanis egyes területeken a háttérszint
megközelíti vagy meghaladja a
cselekvési szintet. Azonban azokban az
esetekben, amikor a cselekvési szintet
meghaladja, nyilvántartásba kell venni
minden adatot, például mintavételi
idõszakot, földrajzi eredetet, halfajt stb.
azon jövõbeli intézkedések céljára,
amelyekkel kezelni szeretnék a
dioxinok és dioxinjellegû vegyületek
jelenlétét ezekben az állati
takarmányozásra szánt anyagokban.

i) A kötõanyagok és
csomósodásgátlók funkcionális
csoportjába tartozó adalékanyagok

0,5 ng WHO-
PCDD/F-TEQ//kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

j) A nyomelemek vegyületeinek
funkcionális csoportjába tartozó
adalékanyagok

0,5 ng WHO-
PCDD/F-TEQ//kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

k) Elõkeverékek 0,5 ng WHO-
PCDD/F-TEQ//kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

l) Takarmánykeverékek, kivéve a
prémes állatoknak, a kedvtelésbõl
tartott állatoknak és a halaknak
szánt takarmányok

0,5 ng WHO-
PCDD/F-TEQ/kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

m) Halaknak és kedvtelésbõl
tartott állatoknak szánt
takarmányok

1,75 ng WHO-
PCDD/F-TEQ/kg***, ****

Sok esetben nem szükséges
megvizsgálni a szennyezés forrását,
ugyanis egyes területeken a háttérszint
megközelíti vagy meghaladja a
cselekvési szintet. Azonban azokban az
esetekben, amikor a cselekvési szintet
meghaladja, nyilvántartásba kell venni
minden adatot, például mintavételi
idõszakot, földrajzi eredetet, halfajt stb.
azon jövõbeli intézkedések céljára,
amelyekkel kezelni szeretnék a
dioxinok és dioxinjellegû vegyületek
jelenlétét ezekben az állati
takarmányozásra szánt anyagokban.
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Nemkívánatos anyagok Takarmányozásra szánt termékek
Cselekvési küszöbérték* 12%-os
nedvességtartalmú takarmányra

vonatkozóan

Megjegyzések és további
tájékoztatás (például az elvégzendõ

vizsgálatok jellegérõl)

2. Dioxinszerû
PCB-k
[poliklórozott
bifenilek (PCB-k)]
összege az
Egészségügyi
Világszervezet
(WHO) toxicitási
egyenértékében
kifejezve,
WHO-TEF-ek
(toxicitási
egyenérték-
tényezõk, 1997)
alkalmazásával**

a) Valamennyi növényi eredetû
takarmány-alapanyag, a növényi
olajok és melléktermékeik
kivételével

0,35 ng WHO-
PCB-TEQ/kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

b) Növényi olajok és
melléktermékeik

0,5 ng WHO-
PCB-TEQ/kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

c) Ásványi eredetû takarmány-
alapanyagok

0,35 ng WHO-
PCB-TEQ//kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

d) Állati zsiradék, a tejzsírt és a
tojászsírt is beleértve

0,75 ng WHO-
PCB-TEQ/kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

e) Egyéb szárazföldi állatokból
származó termékek, a tejet és a
tejtermékeket, valamint a tojást és
a tojástermékeket is beleértve

0,35 ng WHO-
PCB-TEQ/kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

f) Halolaj 14,0 ng WHO-
PCB-TEQ/kg***, ****

Sok esetben nem szükséges
megvizsgálni a szennyezés forrását,
ugyanis egyes területeken a háttérszint
megközelíti vagy meghaladja a
cselekvési szintet. Azonban azokban az
esetekben, amikor a cselekvési szintet
meghaladja, nyilvántartásba kell venni
minden adatot, például mintavételi
idõszakot, földrajzi eredetet, halfajt stb.
azon jövõbeli intézkedések céljára,
amelyekkel kezelni szeretnék a
dioxinok és dioxinjellegû vegyületek
jelenlétét ezekben az állati
takarmányozásra szánt anyagokban.

g) Hal, egyéb vízi állatok,
valamint az azokból származó
termékek és melléktermékek,
kivéve a halolajat és a 20%-ot
meghaladó zsírtartalmú hidrolizált
halfehérje-készítményeket

2,5 ng
WHO-PCB-TEQ/kg***,
****

Sok esetben nem szükséges
megvizsgálni a szennyezés forrását,
ugyanis egyes területeken a háttérszint
megközelíti vagy meghaladja a
cselekvési szintet. Azonban azokban az
esetekben, amikor a cselekvési szintet
meghaladja, nyilvántartásba kell venni
minden adatot, például mintavételi
idõszakot, földrajzi eredetet, halfajt stb.
azon jövõbeli intézkedések céljára,
amelyekkel kezelni szeretnék a
dioxinok és dioxinjellegû vegyületek
jelenlétét ezekben az állati
takarmányozásra szánt anyagokban.
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Nemkívánatos anyagok Takarmányozásra szánt termékek
Cselekvési küszöbérték* 12%-os
nedvességtartalmú takarmányra

vonatkozóan

Megjegyzések és további
tájékoztatás (például az elvégzendõ

vizsgálatok jellegérõl)

h) 20%-ot meghaladó zsírtartalmú
hidrolizált
halfehérje-készítmények

7,0 ng WHO-
PCB-TEQ/kg***, ****

Sok esetben nem szükséges
megvizsgálni a szennyezés forrását,
ugyanis egyes területeken a háttérszint
megközelíti vagy meghaladja a
cselekvési szintet. Azonban azokban az
esetekben, amikor a cselekvési szintet
meghaladja, nyilvántartásba kell venni
minden adatot, például mintavételi
idõszakot, földrajzi eredetet, halfajt stb.
azon jövõbeli intézkedések céljára,
amelyekkel kezelni szeretnék a
dioxinok és dioxinjellegû vegyületek
jelenlétét ezekben az állati
takarmányozásra szánt anyagokban.

i) A kötõanyagok és
csomósodásgátlók funkcionális
csoportjába tartozó adalékanyagok

0,5 ng WHO-
PCB-TEQ//kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

j) A nyomelemek vegyületeinek
funkcionális csoportjába tartozó
adalékanyagok

0,35 ng WHO-
PCB-TEQ//kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

k) Elõkeverékek 0,35 ng WHO-
PCB-TEQ//kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

l) Takarmánykeverékek, kivéve a
prémes állatoknak, a kedvtelésbõl
tartott állatoknak és a halaknak
szánt takarmányokat

0,5 ng WHO-
PCB-TEQ/kg***, ****

Szennyezés forrásának megállapítása.
Miután a forrást megállapították, ahol
lehetséges, megfelelõ intézkedések
megtétele a szennyezés forrásának
csökkentésére vagy megszüntetésére.

m) Halaknak és kedvtelésbõl
tartott állatoknak szánt
takarmányok

3,5 ng WHO-
PCB-TEQ/kg***, ****

Sok esetben nem szükséges
megvizsgálni a szennyezés forrását,
ugyanis egyes területeken a háttérszint
megközelíti vagy meghaladja a
cselekvési szintet. Azonban azokban az
esetekben, amikor a cselekvési szintet
meghaladja, nyilvántartásba kell venni
minden adatot, például mintavételi
idõszakot, földrajzi eredetet, halfajt stb.
azon jövõbeli intézkedések céljára,
amelyekkel kezelni szeretnék a
dioxinok és dioxinjellegû vegyületek
jelenlétét ezekben az állati
takarmányozásra szánt anyagokban.
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Rokonvegyület TEF érték Rokonvegyület TEF érték

Dibenzo-p-dioxinok
(,,PCDD-k”)

,,Dioxinjellegû” PCB-k
Nem-orto PCB-k + Mono-orto
PCB-k

2,3,7,8-TCDD 1
1,2,3,7,8-PeCDD 1 Nem-orto PCB-k
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1 PCB 77 0.0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1 PCB 81 0.0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1 PCB 126 0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01 PCB 169 0.01
OCDD 0.0001 Mono-orto PCB-k

PCB 105 0.0001
Dibenzofuránok (,,PCDF-k”) PCB 114 0.0005
2,3,7,8-TCDF 0.1 PCB 118 0.0001
1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 PCB 123 0.0001
2,3,4,7,8-PeCDF 0.5 PCB 156 0.0005
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 PCB 157 0.0005
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 PCB 167 0.00001
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 PCB 189 0.0001
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01
OCDF 0.0001

Alkalmazott rövidítések: „T” = tetra; „Pe” = penta; „Hx” = hexa; „Hp” = hepta; „O” = okta; „CDD” = klorodibenzo-
dioxin; „CDF” = klorodibenzofurán; „CB” = klorobifenil.

* Cselekvési küszöbérték: az a határérték, amelynek túllépése esetén az elõállító, forgalmazó vagy felhasználó, illetve az illetékes hatóság vizsgálatot végez,
és szükség szerint intézkedik.
** Az Egészségügyi Világszervezet 1997. június 15–18-án Svédországban, Stockholmban tartott ülésén hozott következtetései alapján az emberi kockázat-
becsléshez használt WHO TEF-ek [Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. En-
vironmental Health Perspectives, 106(12), 775].
*** Koncentrációs felsõ határértékek; a koncentrációs felsõ határérték kiszámításakor azt kell feltételezni, hogy a különbözõ rokonvegyületek számszerûsíté-
si határ alá esõ összes értéke a számszerûsítési határértékkel egyenlõ.
**** A Bizottság legkésõbb 2008. december 31-ig felülvizsgálja ezeket a cselekvési szinteket egyidejûleg a dioxinok és a dioxinjellegû PCB-k összegére vo-
natkozó legmagasabb értékek felülvizsgálatával.”

II.

Az R. 4. számú melléklete III. fejezete 2. számú függeléke A. Részének 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Nem mindig szükséges a kizárólag kedvtelésbõl tartott állatok takarmányába szánt adalékanyagokon olyan részle-

tes krónikus toxikusság-, mutagenitás- és karcinogenitás-vizsgálatokat végezni, mint amilyeneket azon haszonállatok
takarmányaiba szánt adalékanyagok esetében írnak elõ, amelyekbõl emberi fogyasztásra szánt termékek készülnek. A
kedvtelésbõl tartott állatok takarmányaiban lévõ maradékanyagok analízise nem követelmény.”

III.

Az R. 6. számú melléklete A. része III. fejezetének 5.3. pontjában és IV. fejezetének 5.3. pontjában a „minõségmegõr-
zési” kifejezés helyébe az „etethetõségi/felhasználhatósági, illetve minõségmegõrzési” kifejezés lép.

IV.

1. Az R. 13. számú melléklete 8. pontja a) alpontjában a „0,3222 × nyerszsír” szövegrész helyébe a „0,3556 × nyers-
olaj és -zsír” szövegrész lép.

2. Az R. 13. számú melléklete 8. pontja b) alpontjában a „0,3222 × nyerszsír” szövegrész helyébe a „0,3222 × nyers-
olaj és -zsír” szövegrész lép.
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V.

Az R. 14. számú mellékletének II. Állatok fehérje ellátásának javítására használható egyes termékek címû fejezete a következõ 2.3. ponttal egészül ki:

[A termékcsoport neve A termék neve

A termék kémiai
megnevezése (tapasztalati

képlete) vagy a mikroorga-
nizmus azonosítása

Táptalaj specifikáció
(részletezve, ha van)

A termék összetételének
jellemzõi

Állatfaj Különleges rendelkezések]

„2.3. Aminosav
fermentálás
melléktermékei

2.3.1.
Corynebacterium
melassecola
fermen-tációjával
történõ L-glutaminsav
elõállítása során nyert
összetett, folyékony,
koncentrált
melléktermékek

Ammóniumsók és
egyéb
nitrogénvegyületek

Szacharóz, melasz,
keményítõ termékek és
hidrolizátumaik

Nyersfehérjében
kifejezett nitrogén:
minimum 48%
Nedvesség-tartalom:
maximum 28%

Kérõdzõk, a
kérõdzés
kezdetétõl

A termék csomagolóeszközén,
címkéjén, illetve kísérõ okmányán
feltüntetendõ információk:
– az „L-glutamin sav elõállításából

nyert melléktermékek” név a
2.3.1. termék esetében; „L-lizin
elõállításából nyert
melléktermékek” név
a 2.3.2. termék esetében,

– nyersfehérjében kifejezett
nitrogén,

– nyershamu,
– nedvességtartalom,
– állatfajok vagy -kategóriák,
– az engedély számát.

2.3.2. Brevibacterium
lactofermentummal
végrehajtott
fermentálással
L-lizin-monohidro-
klorid elõállításából
származó összetett
folyékony
melléktermékek

Ammóniumsók és
egyéb
nitrogénvegyületek

Szacharóz, melasz,
keményítõ termékek és
hidrolizátumaik

Nyersfehérjében
kifejezett nitrogén:
minimum 45%

Kérõdzõk, a
kérõdzés
kezdetétõl

Takarmánykeverék címkéjén vagy
csomagolásán feltüntetendõ
információk:
– az NPN által biztosított teljes

nyersfehérje-százalék,
– a használati utasításban annak a

teljes NPN-szintnek a jelzése,
amelyet nem szabad túllépni az
egyes állatfajok vagy
-kategóriák napi adagjában”



2. számú melléklet
a 10/2007. (II. 20) FVM rendelethez

„3. számú melléklet
a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez

A takarmányozásban tiltott anyagok jegyzéke

A ta kar má nyo zá si cél lal az aláb bi anya gok for gal ma zá -
sa és fel hasz ná lá sa til tott:

1. Ürü lék, vi ze let, va la mint az emész tõ trak tus ki ürí té -
sé bõl vagy el tá vo lí tá sá ból szár ma zó, el kü lö ní tett emész tõ -
trak tus-tar ta lom, füg get le nül an nak ke ze lé si vagy ele gyí -
té si for má já tól.

2. Cser zõ a nyag gal ke zelt bõr, a bõr hul la dé kot is be le -
ért ve.

3. Olyan ma gok és egyéb nö vé nyi sza po rí tó anya gok,
ame lye ket be ta ka rí tá su kat köve tõen nö vény vé dõ szer rel
vég zett kü lön le ges ke ze lés nek ve tet tek alá ter ve zett fel -
hasz ná lá suk (sza po rí tás) ér de ké ben, va la mint az ezek bõl
szár ma zó mel lék ter mé kek.

4. Olyan fa anyag, be le ért ve a fû rész port és egyéb fá ból
szár ma zó ter mé ke ket, ame lyet a bi o cid ter mé kek elõ ál lí tá -
sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együt tes ren -
de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti fa anyag vé dõ szer rel ke -
zel tek.

5. Te le pü lé si, ház tar tá si és ipa ri szenny víz ke ze lé si fo -
lya ma ta i nak kü lön bö zõ fá zi sa i ból szár ma zó va la mennyi
hul la dék, füg get le nül azok to váb bi ke ze lé sé tõl és a
szenny víz ere de té tõl1.

6. Szi lárd te le pü lé si hul la dék2, mint pél dá ul a ház tar tá si 
hul la dék.

7. A me zõ gaz da sá gi és élel mi szer ipa ri ter mé kek cso -
ma go lá sá ra hasz nált cso ma go ló anya gok és cso ma go ló -
anyag-ré szek.

8. Az egyes fer tõ zõ szi va csos agy ve lõ bán tal mak meg -
elõ zé sé re, az el le nük való vé de ke zés re és a fel szá mo lá suk -
ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2001. má -

jus 22-i 999/2001/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let ben, az azt mó do sí tó 1923/2006/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let ben, va la mint a nem em be ri fo gyasz tás -
ra szánt ál la ti mel lék ter mé kek re vo nat ko zó egész ség ügyi
elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2002. ok tó ber 3-i
1774/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben
fel so rolt anya gok.

9. Az ál lat egész ség ügyi jog sza bá lyok sze rint til tott
anya gok.”

3. számú melléklet
a 10/2007. (II. 20.) FVM rendelethez

„7. számú melléklet
 a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez

A forgalomba hozott takarmánykeverékek
jelölési elõ írásai

I.

1. A ta kar mány ke ve ré kek cso ma go ló esz kö zén, cím ké -
jén, il let ve öm leszt ve vagy tar tály ban való szál lí tás ese tén
a kí sé rõ ok má nyon, a kö te le zõ en fel tün te ten dõ ada tok nak
szánt he lyen, jól lát ha tó an, ol vas ha tó an és el tá vo lít ha tat la -
nul – a Ma gyar or szá gon for ga lom ba ho za tal ra ke rü lõ ta -
kar má nyok ese tén ma gyar nyel ven – fel kell tün tet ni a kö -
vet ke zõ ada to kat:

a) a „tel jes ér té kû ta kar mány”, „ki egé szí tõ ta kar mány”, 
„ás vá nyi ta kar mány”, „me la szos ta kar mány”, „tel jes ér té -
kû tej pót ló ta kar mány” vagy „ki egé szí tõ tej pót ló ta kar -
mány”, il let ve „kü lön le ges táp lá lá si igé nye ket ki elé gí tõ ta -
kar mány”,

b) azon ál lat fa jok, kor cso por tok vagy hasz no sí tá si
irány meg je lö lé se, me lyek ré szé re a ta kar mány ke ve ré ket
szán ják,

c) ete té si, fel hasz ná lá si út mu ta tó, tá ro lá si, rak tá ro zá si
ja vas lat,

d) a ta kar má nyok össze te või a 8. és 9. pont ban fog lal -
tak sze rint,

e) bel tar ta lom a 8. szá mú mel lék let sze rint,
f) bel tar ta lom a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba 

ho za ta lá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 43/2003. (IV. 26.) FVM ren de -
let (a továb biak ban: Vhr.) 14. számú mel lék le té nek 1., 2. 
és 3. osz lo pá ban meg ha tá ro zot tak sze rint,

g) e pont sze rin ti ma gyar nyel vû ada to kat fel tün te tõ
elõ ál lí tó, for gal ma zó, im por tõr vagy az Eu ró pai Kö zös -
ség ben mû kö dõ köz ve tí tõ neve vagy cég ne ve és címe vagy 
szék he lye,

h) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén elõ ál lí tott és for ga -
lom ba ho zott ta kar mány ke ve rék ese tén az elõ ál lí tó neve
vagy cég ne ve, címe vagy szék he lye, vagy az elõ ál lí tó
szék he lye sze rint ille té kes ál lo más nak be je len tett, az elõ -
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1 A „szenny víz” ki fe je zés nem vo nat ko zik a „tech no ló gi ai víz re”, azaz az 
élel mi szer- vagy ta kar mány ipa ri lé te sít mé nyek hez tar to zó ön ál ló csa tor na -
rend sze rek bõl szár ma zó víz re; amennyi ben eze ket a csa tor ná kat víz zel táp -
lál ják, a vi zet nem le het ta kar má nyo zás ra hasz nál ni, ki vé ve, ha az egész sé ges 
és tisz ta víz, az em be ri fo gyasz tás ra szánt víz mi nõ sé gé rõl  szóló jog sza bá lyi
elõ írásoknak meg fele lõen. A ha lá sza ti ága za tok ese té ben az érin tett csa tor na -
rend sze re ket is táp lál hat ják tisz ta ten ger víz zel a ha lá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá -
sá ra és for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó egész ség ügyi fel té te lek meg ál la pí -
tá sá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fele lõen. A tech no ló gi ai víz
nem hasz nál ha tó ta kar má nyo zá si cél ra, ki vé ve, ha ta kar mány- vagy élel mi -
szer ipa ri anya go kat tar tal maz és tech ni ka i lag men tes tisz tí tó sze rek tõl, fer tõt -
le ní tõ sze rek tõl vagy egyéb olyan anya gok tól, ame lye ket a ta kar má nyo zás ról
 szóló jog sza bá lyok nem en ge dé lyez nek.

2 A „szi lárd te le pü lé si hul la dék” ki fe je zés nem vo nat ko zik az
1774/2002/EK ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti élel mi szer-hul la dék ra.



ál lí tó azo no sí tá sá ra szol gá ló kód szám, amennyi ben nem
az elõ ál lí tó tün tet te fel a ma gyar nyel vû ada to kat,

i) a net tó mennyi ség, szi lárd ter mé kek ese té ben tö meg -
egy sé gek ben, fo lyé kony ter mé kek ese té ben tér fo gat- vagy
tö meg egy sé gek ben ki fe jez ve,

j) etet he tõ sé gi/fel hasz nál ha tó sá gi, il let ve a mi nõ ség -
meg õr zé si idõ a 10.1. pont ban fog lal tak nak meg fele lõen,

k) a té tel szám,
l) az elõ ál lí tó lé te sít mény en ge dé lye zé si vagy nyil ván -

tar tá si szá ma,
m) gyógy sze res ta kar mány ese tén a „gyógy sze res ta -

kar mány” fel ira tot, a gyógy sze res ta kar mány hasz ná la ti
uta sí tá sát és élel mi szer-ter me lõ ál la tok ese tén az élel me -
zés-egész ség ügyi vá ra ko zá si idõt,

n) kü lön le ges táp lá lá si igé nye ket ki elé gí tõ ta kar mány
ese tén a 13. szá mú mel lék let sze rint kö te le zõ en fel tün te -
ten dõ ada to kat.

2. Az 1. pont ban fel so rolt ada to kon kí vül a ta kar má -
nyok cso ma go ló esz kö zén, cím ké jén, il let ve öm leszt ve
vagy tar tály ban való szál lí tás ese tén a kí sé rõ ok má nyon ki -
zá ró lag az aláb bi ki egé szí tõ ada to kat sza bad fel tün tet ni a
kö te le zõ en fel tün te ten dõ ada tok nak szánt he lyen:

a) a ma gyar nyel vû ada to kat fel tün te tõ sze mély azo no -
sí tó jele vagy véd je gye,

b) az elõ ál lí tó neve vagy cég ne ve és címe vagy szék he -
lye, te lep he lye, amennyi ben nem az elõ ál lí tó tün tet te fel a
ma gyar nyel vû ada to kat,

c) az elõ ál lí tó or szág ne vét,
d) a ter mék ára,
e) a ter mék le írá sa vagy ke res ke del mi neve,
f) a ta kar mány fi zi kai jel lem zõ i nek jel zé se vagy azon

kü lön le ges el já rá sé, amely nek azt alá ve tet ték,
g) a 8. szá mú mel lék let sze rin ti bel tar tal mi ada tok,

amennyi ben azok fel tün te té se nem kö te le zõ,
h) bel tar ta lom a Vhr. 14. számú mel lék le té nek 1., 2. és

4. osz lo pá ban meg ha tá ro zot tak sze rint,
i) az elõ ál lí tás idõ pont ja a 10.2. pont ban fog lal tak nak

meg fele lõen.

3. A leg fel jebb há rom alap anyag ból álló ta kar mány
ese té ben nem kell fel tün tet ni az 1. pont b) és c) pont já ban
em lí tett ada to kat, ha a fel hasz nált össze te võk a le írás ban
vi lá go san meg je len nek.

4. Sze mes ta kar mány ke ve ré kek ese té ben az 1. pont e)
és f) al pont ja sze rin ti bel tar tal mi ada tok fel tün te té se nem
kö te le zõ.

5. A „tel jes ér té kû ta kar mány” vagy „ki egé szí tõ ta kar -
mány” meg ne ve zés he lyé be azon kedv te lés bõl tar tott ál la -
tok ré szé re ké szült ta kar má nyok ese té ben, me lye ket nem
ku tyák és macs kák ré szé re szán tak, a „ta kar mány ke ve rék”
meg ne ve zés hasz nál ha tó. Eb ben az eset ben a fel tün te ten -
dõ ada tok nak meg kell fe lel nie a tel jes ér té kû ta kar mány ra
vo nat ko zó elõ írásoknak.

6. A kedv te lés bõl tar tott ál la tok ré szé re ké szült ta kar -
mány ese té ben a „ta kar mány” szó he lyett az „ál lat ele del”
szó hasz nál ha tó, így kü lö nö sen a „ta kar mány ke ve rék”
meg ne ve zés he lyett az „ál lat ele del-ke ve rék”, a „tel jes ér -
té kû ta kar mány” meg ne ve zés he lyett a „tel jes ér té kû ál lat -
ele del”, a „ki egé szí tõ ta kar mány” meg ne ve zés he lyett a
„ki egé szí tõ ál lat ele del” meg ne ve zés hasz nál ha tó.

7. Az etet he tõ sé gi/fel hasz nál ha tó sá gi, il let ve a mi nõ -
ség meg õr zé si idõ, a net tó mennyi ség, a té tel szám és az en -
ge dé lye zé si vagy nyil ván tar tá si szám fel tün tet he tõ az
1. pont ban fel so rolt ada tok szá má ra fenn tar tott he lyen kí -
vül; eb ben az eset ben ezen ada tok mel lett az ada tok meg je -
le né si he lyét is je lez ni kell.

8. A ta kar mány ke ve rék ben fel hasz nált min den ta kar -
mány-alap anya got – a má so dik be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – sa ját egye di ne vén fel kell tün tet ni. Az 1. szá -
mú mel lék let ben fel so rolt ta kar mány-alap anya gok az ott
meg ha tá ro zott né ven tün tet he tõk fel, az zal a fel té tel lel,
hogy meg fe lel nek a le írás nak, és ele get tesz nek az ab ban
fog lalt kö ve tel mény nek.

8.1. A ta kar mány-alap anya go kat a kö vet ke zõk sze rint
kell fel so rol ni:

a) a kedv te lés bõl tar tott ál la to kon kí vü li ál la tok nak
szánt ta kar mány ke ve rék ese té ben a ta kar mány-alap anya -
gok ne vét és tö meg szá za lé kát kell fel tün tet ni, tö meg szá za -
lé kuk sze rint csök ke nõ sor rend ben,

b) a kedv te lés bõl tar tott ál la tok nak szánt ta kar mány ke -
ve rék ese té ben a ta kar mány-alap anya gok ne vét és mennyi -
sé gét, vagy ne vü ket tö me gük sze rint csök ke nõ sor rend ben
kell fel tün tet ni.

Az a) pont sze rin ti tö meg szá za lék ese té ben ±15%-os re -
la tív el té rés meg en ge dett a dek la rált ér ték tõl.

8.2. A kedv te lés bõl tar tott ál la tok nak szánt ta kar mány -
ke ve rék ese té ben a ta kar mány-alap anya go kat egye di ne -
vük he lyett a II. fe je zet ben fel so rolt ta kar mány-alap -
anyag-ka te gó ri ák alap ján is fel le het tün tet ni.

8.3. A 8.1. és 8.2. pont sze rin ti két fel tün te té si for ma
egyi ké nek a hasz ná la ta ki zár ja a má sik hasz ná la tát, ki vé ve
amennyi ben va la mely fel hasz nált ta kar mány-alap anyag
nem tar to zik bele egyik fel ál lí tott ka te gó ri á ba sem. Eb ben
az eset ben az ilyen ta kar mány-alap anyag ne vét kü lön kell
fel tün tet ni.

8.4. A kedv te lés bõl tar tott ál la tok nak szánt ta kar mány -
ke ve rék je lö lé se fel hív hat ja a fi gyel met egy vagy több, a
ta kar mány jel lem zé sé hez fel tét le nül szük sé ges ta kar -
mány-alap anyag je len lé té re vagy ala csony tar tal má ra.
Ilyen eset ben a ta kar mány-alap anyag(ok) tö meg szá za lék -
ban ki fe je zett meg osz lá sát egy ér tel mû en fel kell tün tet ni a
ta kar mány-alap anyag(ok)ra kü lön fi gyel met fel hí vó fel -
irat nál vagy a ta kar mány-alap anya gok lis tá já ban, a meg fe -
le lõ ta kar mány-alap anyag ka te gó ri á nál, meg ad va a kér dé -
ses ta kar mány-alap anyag(ok) ne vét és tö meg szá za lé kát.

9. Az aláb bi ak ban fel so rolt cso por tok hoz tar to zó ta kar -
mány-ada lék anya go kat tar tal ma zó ta kar mány ke ve rék ese -
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tén az e pont ban meg ha tá ro zott ada to kat kell fel tün tet ni,
ame lyért az Eu ró pai Uni ón be lül szék hellyel ren del ke zõ
elõ ál lí tó, im por tõr vagy for gal ma zó fe lel.

9.1. a) Kok ci di osz ta ti ku mok, hisz to mo nosz ta ti ku mok,
és an ti bi o ti ku mo kon kí vü li ho zam fo ko zók:

– az en ge dé lye zés so rán a ta kar mány-ada lék anyag nak
adott egye di név,

– a ha tó anyag-tar ta lom és e tar ta lom ra vo nat ko zó mi -
nõ ség meg õr zé si idõ,

– a ta kar mány-elõ ál lí tó üzem en ge dé lye zé si szá ma;
b) an ti oxi dáns ha tá sú anya gok:
– a kedv te lés bõl tar tott ál la tok nak szánt ta kar mány ke -

ve rék ese tén az „an ti oxi dánst tar tal maz” meg je lö lés, ame -
lyet az en ge dé lyez te tés so rán a ta kar mány-ada lék anyag -
nak adott egye di név kö vet,

– a kedv te lés bõl tar tott ál la to kon kí vü li ál la tok nak
szánt ta kar mány ke ve rék ese tén az en ge dé lyez te tés so rán a
ta kar mány-ada lék anyag nak adott egye di név;

c) szí ne zõ anya gok, be le ért ve a pig men te ket, fel té ve,
hogy eze ket ta kar má nyok vagy ál la ti ter mé kek szí ne zé sé re 
hasz nál ják fel:

– a kedv te lés bõl tar tott ál la tok nak szánt ta kar má nyok
ese tén: a „szí ne zék” vagy „...-val szí nez ve” meg je lö lés,
ame lyet az en ge dé lyez te tés so rán a ta kar mány-ada lék -
anyag nak adott egye di név kö vet,

– a kedv te lés bõl tar tott ál la to kon kí vü li ál la tok nak
szánt ta kar mány ke ve rék ese tén az en ge dé lyez te tés so rán a
ta kar mány-ada lék anyag nak adott egye di név;

d) E-vi ta min: az en ge dé lye zés so rán a ta kar mány-ada -
lék anyag nak adott egye di név, az al fa-to ko fe rol tar ta lom
és e tar ta lom ra a mi nõ ség meg õr zé si idõ;

e) A- és D-vi ta min: az en ge dé lye zés so rán a ta kar -
mány-ada lék anyag nak adott egye di név, a ha tó anyag-tar -
ta lom és e tar ta lom ra vo nat ko zó mi nõ ség meg õr zé si idõ;

f) réz: az en ge dé lye zés so rán a ta kar mány-ada lék -
anyag nak adott egye di név és a Cu-ban ki fe je zett tar ta lom;

g) tar tó sí tó sze rek:
– a kedv te lés bõl tar tott ál la tok nak szánt ta kar má nyok

ese tén a „tar tó sí tó szer” vagy a „...-val tar tó sít va:” meg je lö -
lés, ame lyet az en ge dé lyez te tés so rán a ta kar mány-ada lék -
anyag nak adott egye di név kö vet,

– a kedv te lés bõl tar tott ál la to kon kí vü li ál la tok nak
szánt ta kar mány ke ve rék ese tén az en ge dé lyez te tés so rán a
ta kar mány-ada lék anyag nak adott egye di név;

h) en zi mek:
– a ha tó anyag(ok) egye di neve(i) az en zim ak ti vi tá suk -

nak és a meg adott en ge dély nek meg fele lõen, a Nem zet kö -
zi Bio ké mi ai Szö vet ség sze rin ti azo no sí tó szám, az ak ti vi -
tás mér ték egy sé gei (az ak ti vi tás egy sé gei/ki lo gramm vagy 
az ak ti vi tás egy sé gei/li ter),

– a ta kar mány-ada lék anyag EK nyil ván tar tá si szá ma,
– a mi nõ ség meg õr zé si idõ,
– ahol szük sé ges, az elõ ál lí tá si fo lya mat  miatti spe ci á -

lis, lé nye ges jel lem zõk köz lé se, a ta kar mány-ada lék anyag
en ge dé lye zé se so rán a je lö lés re vo nat ko zó ren del ke zé sek -
nek meg fele lõen;

i) mik ro or ga niz mu sok:
– a törzs(ek) azo no sí tá sa(i) a meg adott en ge dély nek

meg fele lõen, a törzs szám(ok), a te lep-kép zõ egy sé gek szá -
ma (CFU/kg),

– a ta kar mány-ada lék anyag EK nyil ván tar tá si szá ma,
– a mi nõ ség meg õr zé si idõ, és ahol szük sé ges, a gyár tá -

si fo lya mat  miatti spe ci á lis, lé nye ges jel lem zõk köz lé se, a
ta kar mány-ada lék anyag en ge dé lye zé se so rán a je lö lés re
vo nat ko zó ren del ke zé sek nek meg fele lõen.

9.2. A 9.1. pont ban elõ írt ada to kon túl az en ge dé lye zé si 
el já rás ban a ta kar mány ke ve ré kek he lyes hasz ná la tá ra vo -
nat ko zó an elõ írt to váb bi ada to kat is fel kell tün tet ni.

9.3. A ré zen kí vü li nyom ele mek és az A-, D- és E-vi ta -
mi no kon kí vü li vi ta mi nok, a pro vi ta mi nok és a ha son ló
ha tá sú ta kar mány-ada lék anya gok fel tün tet he tõk, ha ezen
ta kar mány-ada lék anya gok mennyi sé ge hi va ta los elem zé si 
mód szer rel, vagy en nek hi á nyá ban ér té kel he tõ tu do má -
nyos mód sze rek kel meg ha tá roz ha tó. Ilyen ese tek ben a kö -
vet ke zõ ada to kat kell fel tün tet ni:

a) ré zen kí vü li nyom ele mek: a ta kar mány-ada lék anyag 
egye di neve az adott en ge dély nek meg fele lõen és a kü lön -
bö zõ elem tar tal mak,

b) A-, D- és E-vi ta mi no kon kí vü li vi ta mi nok, pro vi ta -
mi nok és a ha son ló ve gyi ha tá sú anya gok: a ta kar -
mány-ada lék anyag egye di neve az adott en ge dély nek
meg fele lõen, a ha tó anyag-tar ta lom és e tar ta lom ra vo nat -
ko zó mi nõ ség meg õr zé si idõ.

9.4. A je lö lé sen
a) ahol a 9.1–9.3. pont nak meg fele lõen a tar tal mat

vagy a mennyi sé get ad ják meg, ott en nek az adat nak a ta -
kar mány ba ke vert ta kar mány-ada lék anyag mennyi sé gé re
kell vo nat koz nia,

b) a ta kar mány-ada lék anya gok rész le tes ada tai mel lett
meg ad ha tó a ta kar mány-ada lék anyag EK nyil ván tar tá si
szá ma vagy ke res ke del mi neve, ahol ezek az ada tok a
9.1. pont alap ján nem kö te le zõ ek.

9.5. Ha a 9.1. pont nak meg fele lõen az ugyan ah hoz
vagy kü lön bö zõ cso por tok hoz tar to zó több ta kar -
mány-ada lék anyag mi nõ ség meg õr zé si ide jét kell meg ad -
ni, az összes ta kar mány-ada lék anyag ra egyet len mi nõ ség -
meg õr zé si idõ is meg ad ha tó, amely nek a leg ha ma rabb le -
já ró mi nõ ség meg õr zé si idõ nek kell len nie.

9.6. A vég fel hasz ná ló nak vagy ve võ nek szánt ki sebb
mennyi sé gek ese tén a 9.1–9.3. pont sze rin ti ada tok a szál -
lít mányt kí sé rõ ér te sí tõn is kö zöl he tõk a ve võ vel.

9.7. A szí ne zõ anya go kat, tar tó sí tó sze re ket vagy an ti -
oxi dáns ha tá sú anya go kat tar tal ma zó és 10 ki lo gramm nál
ki sebb net tó tö me gû cso ma go lás ban for gal ma zott, kedv te -
lés bõl tar tott ál la tok nak szánt ta kar má nyok ese tén ele gen -
dõ a cso ma go lás ra a meg fe le lõ, „...-val szí nez ve” vagy a
„...-val tar tó sít va” sza vak vagy az „an ti oxi dánst tar tal maz” 
sza vak fel tün te té se, ame lyet az „EK ta kar mány-ada lék -
anya gok” ki fe je zés nek kell kö vet nie, fel té ve, hogy

a) a je lö lés tar tal maz za a ta kar mány ke ve rék ter mék szá -
mát, és
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b) az elõ ál lí tó ké rés re meg ad ja a fel hasz nált ta kar -
mány-ada lék anya gok egye di ne vét vagy ne ve it.

10.1. Az etet he tõ sé gi/fel hasz nál ha tó sá gi, il let ve a mi -
nõ ség meg õr zé si idõt a kö vet ke zõk sze rint kell fel tün tet ni:

a) ,,etet he tõ/fel hasz nál ha tó: ............-ig” az év, hó nap,
nap vagy nap, hó nap, év meg adá sá val, a mik ro bi o ló gi a i lag 
gyor san rom ló ta kar má nyok ese tén, pl. há rom hó nap nál
rö vi debb etet he tõ sé gi/fel hasz nál ha tó sá gi idõ nél,

b) ,,mi nõ sé gét meg õr zi: ............” az év, hó nap vagy hó -
nap, év meg adá sá val, a töb bi ta kar mány ese tén.

10.2. Az elõ ál lí tás idõ pont ját az év, hó nap, nap, il let ve
nap, hó nap, év meg adá sá val kell fel tün tet ni.

10.3. Az etet he tõ sé gi/fel hasz nál ha tó sá gi, il let ve a mi -
nõ ség meg õr zé si idõ nél, to váb bá az elõ ál lí tás idõ pont já nál
az évet négy szám jeggyel vagy két szám jeggyel kell fel -
tün tet ni. Két szám jegy ese tén a dá tum je lö lés sor rend jét a
dá tum elõtt meg kell adni.

11. A ta kar mány cím ké zé si ada ta i ért fe le lõs sze mély az 
ezen jog sza bály ban elõ írt ada to kon kí vül to váb bi in for má -
ci ó kat is meg ad hat, eze ket azon ban vi lá go san el kell kü lö -
ní te ni a fent meg ha tá ro zott ada tok tól.

Ez az in for má ció azon ban:
a) csak az 1. vagy 2. pont sze rin ti bel tar tal mi ada tok ra, to -

váb bá a 13. szá mú mel lék let sze rin ti ada tok ra vo nat koz hat,
b) nem ve zet he ti fél re a fel hasz ná lót, kü lö nö sen olyan

ha tá so kat vagy tu laj don sá go kat tu laj do nít va a ta kar mány -
nak, ame lyek kel az nem bír, vagy azt su gall va, hogy az va -
la mi lyen sa já tos jel lem zõ vel bír, ami kor va ló já ban min den 
ha son ló ta kar mány bír ilyen jel lem zõk kel,

c) nem ál lít hat ja, hogy a ta kar mány meg elõz, ke zel
vagy gyó gyít va la mi lyen be teg sé get, ha az ilyen tu laj don -
ság gal nem ren del ke zik,

d) csak olyan tárgy sze rû vagy mennyi sé gi té nye zõk re
vo nat koz hat, me lyek bi zo nyít ha tó ak.

12. Az ál la ti fe hér jék fel hasz ná lá sá val ké szült, kedv te -
lés bõl tar tott ta kar mány ke ve ré kek ese tén a kü lön jog sza -
bály ban fog lalt fel hasz ná lás ra és til tás ra vo nat ko zó je lö lé -
si elõ írásokat be kell tar ta ni.

II.

Az össze te võk azon ka te gó ri ái, ame lyek a kedv te lés bõl
tar tott ál la tok szá má ra ké szült ta kar mány ke ve ré kek cím -
ké zé se kor az egyes össze te võk he lyett fel tün tet he tõk

A ka te gó ria le írá sa Meg ha tá ro zás

1. Hús és ál la ti
szár ma zé kok

Le vá gott me leg vérû szá raz föl di ál la tok
friss vagy meg fe le lõ ke ze lés sel
tar tó sí tott min den hú sos ré sze, és me leg
vérû szá raz föl di ál la tok te te me i nek vagy
te tem ré sze i nek fel dol go zá sa so rán nyert
minden termék és származék.

A ka te gó ria le írá sa Meg ha tá ro zás

2. Tej és
tej szár ma zé kok

A ta kar má nyo zás szem pont já ból
tej ter mék nek mi nõ sül min den friss vagy
meg fe le lõ ke ze lés sel tar tó sí tott tej ter mék 
és a fel dol go zás so rán keletkezõ
származék.

3. To jás és
to jás szár ma zé kok

Min den friss vagy meg fe le lõ ke ze lés sel
tar tó sí tott to jás ter mék és a fel dol go zás
so rán ke let ke zõ származék.

4. Ola jok és zsí rok Min den ál la ti és nö vé nyi ere de tû ola jok
és zsí rok.

5. Élesz tõk Min den élesz tõ, amely nek sejt je it elöl ték 
és meg szá rí tot ták.

6. Hal és
hal szár ma zé kok

Friss, vagy meg fe le lõ ke ze lés sel
tar tó sí tott, hal vagy hal ré szek, és a
fel dol go zás so rán ke let ke zõ
származékok.

7. Ga bo na fé lék Min den faj ta ga bo na fé le, a meg je le né si
for má já tól füg get le nül, vagy a
ke mé nyí tõ tar tal mú en dos per mi um ból
készült termék.

8. Zöld sé gek Min den faj ta friss vagy meg fe le lõ
ke ze lés sel tar tó sí tott zöld ség és
hüvelyes.

9. Nö vé nyi ere de tû 
szár ma zé kok

Nö vé nyi ter mé kek, fõ ként ga bo na fé lék,
zöld sé gek, hü ve lye sek és ola jos mag vak
ke ze lé se so rán ke let ke zõ származékok.

10. Nö vé nyi
fe hér je ki vo na tok

Min den nö vé nyi ere de tû ter mék,
amely ben meg fe le lõ el já rás sal a
fe hér jé ket úgy kon cent rál ták, 
hogy a szá raz anyag-tar ta lom ban
ki fe je zett nyers fe hér je tar ta lom leg alább
50% le gyen, és amely átstrukturálható
(texturálható).

11. Ás vá nyi
anya gok

Min den, ál la tok táp lá lá sá ra al kal mas
szer vet len anyag.

12. Kü lön fé le
cuk rok

Min den faj ta cu kor.

13. Gyü möl csök Min den faj ta friss vagy meg fe le lõ
ke ze lés sel tar tó sí tott gyümölcs.

14. Hé ja sok Min den faj ta hé jas gyü mölcs bele.

15. Mag vak Min den faj ta mag, ere de ti ál la po tá ban
vagy dur ván õrölve.

16. Al gák Friss vagy meg fe le lõ ke ze lés sel
tar tó sí tott algák.

17. Pu ha tes tû ek és
hé jas ál la tok

Min den faj ta, friss vagy meg fe le lõ
ke ze lés sel tar tó sí tott pu ha tes tû, hé jas
ál lat, kagy ló, va la mint a fel dol go zás
so rán keletkezõ származékok.

18. Ro va rok Min den faj ta ro var, bár mely fej lõ dé si
sza kasz ban.

19. Pék áruk Min den faj ta ke nyér, sü te mény, keksz és
tész ta fé le.”

2007/19. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 931



4. számú melléklet
a 10/2007. (II. 20.) FVM rendelethez

„8. számú melléklet
 a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez

Takarmánykeverékek esetén megengedhetõ
és feltüntetendõ beltartalmi értékek

1. El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a meg adott vagy fel -
tün te ten dõ szin tek a ta kar mány ke ve ré kek tö me gé re vo nat -
koz nak.

2. A ta kar mány ned ves ség tar tal mát fel kell tün tet ni, ha
az aláb bi ér té ke ket meg ha lad ja:

a) tej pót ló ta kar mány és egyéb, több mint 40%-os tej -
ter mék tar tal mú ta kar mány ke ve rék ese té ben 7%,

b) szer ves anya got nem tar tal ma zó ás vá nyi ta kar mány
ese té ben 5%,

c) szer ves anya got tar tal ma zó ás vá nyi ta kar mány ese té -
ben 10%,

d) egyéb ta kar mány ke ve ré kek ese té ben 14%.
A ta kar mány ke ve rék ned ves ség tar tal ma ab ban az eset -

ben is fel tün tet he tõ, ha az nem éri el az a)–d) pont ban fel -
so rolt ér té ke ket.

3.1. A só sav ban old ha tat lan hamu szint je nem ha lad -
hat ja meg a szá raz anyag-tar ta lom

a) 3,3%-át a fõ ként rizs fel dol go zá si mel lék ter mé kek -
bõl álló ta kar mány ke ve ré kek ese té ben,

b) 2,2%-át egyéb ese tek ben.

3.2. A 3.1. pont ban fog lal tak tól el té rõ en a só sav ban
old ha tat lan hamu szint je meg ha lad hat ja a 2,2%-os szin tet:

a) en ge dé lye zett ás vá nyi kö tõ anya go kat tar tal ma zó ta -
kar mány ke ve rék,

b) ás vá nyi ta kar mány,
c) 50%-nál több cu kor ré pa sze le tet vagy pé pet tar tal ma -

zó ta kar mány ke ve rék,
d) 15%-nál több hall isz tet tar tal ma zó, hal te nyész tés re

szánt ta kar mány ke ve rék
ese té ben. Eb ben az eset ben a só sav ban old ha tat lan hamu
szint jét a ta kar mány ke ve rék szá za lé ká ban fel kell tüntetni.

3.3. A ta kar mány ke ve rék só sav ban old ha tat lan hamu
szint je ab ban az eset ben is fel tün tet he tõ, ha az nem éri el a
3.1. pont ban fel so rolt ér té ke ket.

4. A leg fel jebb 70 kg élõ sú lyú bor jú ré szé re ké szült tej -
pót ló ta kar má nyok vas tar tal má nak leg alább 30 mg/kg-nak 
kell len nie a 12%-os ned ves ség tar tal mú ta kar mány ke ve -
rék ese tén.

5. Ha a ha tó sá gi el len õr zés so rán a nem kedv te lés bõl
tar tott ál la tok nak szánt ta kar mány ke ve rék össze té te lé nek
ga ran tált ér té ke el tér a fel tün tet et tõl, a Vhr. 18. szá mú mel -
lék le te sze rin ti el té ré sek en ged he tõ ek meg.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

11/2007. (II. 20.) FVM
rendelete

a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról
és felhasználásáról  szóló

2001. évi CXIX. tör vény végrehajtásáról  szóló
43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról
és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény 18.  §-a
(2) be kez dé sé nek b), e) és h) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz -
ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról 
és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 43/2003. (IV. 26.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„18.  § (1) A ta kar mány-ada lék anya gok en ge dé lye zé -
sé re, nyil ván tar tás ba vé te lé re és je lö lé sé re a ta kar má -
nyo zá si cél ra fel hasz nált ada lék anya gok ról  szóló, 2003. 
szep tem ber 22-i 1831/2003/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let (a továb biak ban: 1831/2003/EK ren de -
let) elõ írásait, va la mint a Ta kar mány kó dex 4. szá mú
mel lék le te III. fe je ze té nek 2. szá mú füg ge lé ké ben fog -
lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Ál la tok fe hér je el lá tá sá nak ja ví tá sá ra hasz nál ha tó
ter mék en ge dé lye zé sé re a Ta kar mány kó dex 14. szá mú
mel lék le té nek I. fe je ze tét kell al kal maz ni.

(3) Ha az en ge dé lye zett ta kar mány-ada lék anyag fel -
hasz ná lá sá val elõ ál lí tott ta kar mány ete té se kö vet kez té ben
az ál lat nál, il let ve az ál la ti ere de tû ter mé ket fo gyasz tó em -
ber nél új élet ta ni ha tá sok lép nek fel, a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve ide ig le ne sen meg -
tilt ja a ta kar mány fel hasz ná lá sát és be szer zi a Me zõ gaz da -
sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont já nak vé le mé nyét. A
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja a te rü -
le ti szer vé tõl és a ta kar mány elõ ál lí tó já tól be szer zett in for -
má ci ók és a ren del ke zés re álló szak mai do ku men tu mok,
la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered mé nyek, va la mint a gya kor la -
ti ta pasz ta la tok alap ján nyil vá nít vé le ményt a kér dé ses ta -
kar mány fel hasz nál ha tó sá gá ról. A Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve en nek figye lembe véte -
lével meg te szi a Tv. 14.  §-a alap ján a szük sé ges in téz ke dé -
se ket.

(4) Az 1831/2003/EK ren de let 13. cik ké nek (1) be kez -
dé se sze rin ti vé le mény irán ti ké rel met a nem ze ti re fe rens
kül di meg az Eu ró pai Élel mi szer-biz ton sá gi ha tó ság nak.”
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2.  §

Az R. 19.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kí sér let cél já ra a Tv. 8.  §-a sze rin ti ese ti jel leg gel a
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja en ge -
dé lyez he ti a kö zös sé gi szin ten nem en ge dé lye zett ada lék -
anya gok vagy ál la tok fe hér je el lá tá sá nak ja ví tá sá ra hasz -
nál ha tó ter mé kek fel hasz ná lá sát, ha a kí sér le te ket a Ta kar -
mány kó dex 4. szá mú mel lék le te III. fe je ze té nek 2. szá mú
füg ge lé ké vel, va la mint a Ta kar mány kó dex 14. szá mú mel -
lék le té nek I. fe je ze té vel össz hang ban vég zik.

(2) Ada lék anya gok kí sér le ti cél lal való en ge dé lye zé se
ese tén be kell tar ta ni az 1831/2003/EK ren de let 3. cik ké -
nek (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat. A kí sér let cél já ra en ge -
dé lye zett új ta kar mány for ga lom ba nem hoz ha tó. A kí sér -
let be be vont ál la tok ból szár ma zó élel mi sze rek fel hasz ná -
lá sá ról a ha tó sá gi állatorvos dönt a külön jogszabályban
foglaltak szerint.”

3.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, az R. 
egy ide jû leg a kö vet ke zõ 22/A–22/E.  §-sal egészül ki:

„22.  § (1) A ta kar mány-alap anya gok cso ma go ló esz kö -
zén, cím ké jén, il let ve öm leszt ve vagy tar tály ban való szál -
lí tás ese tén a kí sé rõ ok má nyon jól lát ha tó an, ol vas ha tó an
és el tá vo lít ha tat la nul – a Ma gyar or szá gon for ga lom ba ho -
za tal ra ke rü lõ ta kar má nyok ese tén ma gyar nyelven – fel
kell tüntetni a következõ adatokat:

a) a szá las- és tö meg ta kar má nyok ki vé te lé vel a „ta kar -
mány-alap anyag” meg ne ve zést,

b) a Ta kar mány kó dex 1. szá mú mel lék le te sze rin ti ada -
to kat, a kö vet ke zõk figye lembe véte lével:

ba) a ta kar mány-alap anyag meg ne ve zé sét a Ta kar -
mány kó dex 1. szá mú mel lék le te sze rint, és e mel lék let
IV. fe je ze té ben fel so rolt fel dol go zá si el já rá sok al kal ma zá -
sa ese tén a fel dol go zás ra ál ta lá no san hasz nált ne vet/jel zõt,

bb) a Ta kar mány kó dex 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je -
ze té ben fel so rolt ta kar mány-alap anya gok ese tén a Ta kar -
mány kó dex 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je ze té ben sze rep lõ 
táb lá za tok 4. osz lo pá ban fel tün te tett bel tar tal mi ér té ke ket,
il let ve az elõ ál lí tó által ezeken kívül garantált beltartalmi
értéket,

bc) a Ta kar mány kó dex 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je -
ze té ben fel nem so rolt ta kar mány-alap anya gok ese tén a
Ta kar mány kó dex 1. szá mú mel lék le té nek II. fe je ze té ben
fel tün te tett beltartalmi értékeket,

c) a ta kar mány net tó tö me gét, szi lárd hal maz ál la po tú
ta kar mány ese tén net tó tö meg egy ség ben, fo lyé kony hal -
maz ál la po tú ta kar mány ese té ben net tó tér fo gat vagy
tömegegységben kifejezve,

d) a ta kar mány-elõ ál lí tó üzem ne vét vagy cég ne vét és
cí mét vagy szék he lyét, va la mint re giszt rá ci ós szá mát, il -
let ve en ge dé lye zé si számát,

e) té tel szá mot vagy bár mely más ada tot, amely le he tõ -
vé te szi a ta kar mány-alap anyag nyo mon kö ve té sét a nyil -
ván tar tás ba vett ta kar mány-elõ ál lí tó üzemnél,

f) an nak a sze mély nek a ne vét vagy cég ne vét, va la mint
cí mét vagy szék he lyét, aki az e be kez dés ben em lí tett ada -
to kért fe le lõs, ha az nem azo nos a d) pont ban sze rep lõ
elõállítóval.

(2) A ta kar mány-alap anya gok cso ma go ló esz kö zén,
cím ké jén, il let ve öm leszt ve vagy tar tály ban való szál lí tás
ese tén a kí sé rõ ok má nyon az (1) be kez dés ben fog lal ta kon
kí vül, azok tól el kü lö ní tet ten egyéb in for má ci ók is fel tün -
tet he tõk, amennyi ben ezek az in for má ci ók olyan ob jek tív
vagy mér he tõ ér té kek re, jel lem zõk re vo nat koz nak, ame -
lyek iga zol ha tók, és nem té vesz tik meg a vá sár lót.

(3) A vég sõ fel hasz ná lók nak szánt, 10 kg-ot meg nem
ha la dó tö me gû ta kar mány-alap anya gok ese té ben az (1) és
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ról, in for má ci ók -
ról a for ga lom ba ho za tal he lyén is lehet tájékoztatni a
vásárlót.

(4) Amennyi ben a for gal ma zás so rán va la mely té telt
meg osz ta nak, az (1) be kez dés sze rin ti ada to kat az ere de ti
té tel re való uta lás sal együtt újra fel kell tün tet ni az adott té -
tel min den egyes újabb egy sé gé nek cso ma go ló esz kö zén,
cím ké jén, il let ve öm leszt ve vagy tar tály ban való szállítás
esetén a kísérõ okmányon.

(5) Amennyi ben a for ga lom ban lévõ ta kar mány-alap -
anyag össze té te le meg vál to zik, az (1) be kez dés ben em lí -
tett jel lem zõ ket a vál to zás nak meg fele lõen mó do sí ta ni
kell, az új jel lem zõ ket fel tün te tõ személy felelõsségére.

22/A.  § (1) A 22.  §-tól el té rõ en a 22.  § (1) be kez dé sé nek
bb) és bc) pont já ban, va la mint a Ta kar mány kó dex 1. szá -
mú mel lék le te II. fe je ze te 3. pont já nak má so dik és har ma -
dik fran cia be kez dé sé ben em lí tett ada tok fel tün te té se nem
kö te le zõ az aláb bi ese tek ben:

a) amennyi ben a vá sár lás elõtt a vég sõ fel hasz ná ló
írás ban ki je len ti, hogy nem tart igényt ezek re az in for -
má ci ók ra,

b) azon ál la ti vagy nö vé nyi ere de tû, friss vagy tar tó sí -
tott, eset leg egy sze rû fi zi kai ke ze lés nek alá ve tett ta kar -
mány-alap anya gok for gal ma zá sa ese té ben, ame lye ket
10 kg-ot meg nem ha la dó tö me gen ként, kedv te lés bõl tar -
tott ál la tok szá má ra köz vet le nül a vég sõ fel hasz ná ló ré szé -
re értékesít a Magyarországon bejegyzett eladó.

(2) A 22.  §-tól el tér ve
a) nem kell meg kö ve tel ni a 22.  § (1) be kez dé se sze rin ti

ada tok fel tün te té sét olyan Ma gyar or szá gon gaz dál ko dó
ter me lõ ál tal Ma gyar or szá gon elõ ál lí tott nö vé nyi vagy ál -
la ti ere de tû, ter mé sze tes ál la po tú, friss vagy tar tó sí tott, fi -
zi kai ke ze lés nek alá ve tett vagy anél kül for gal ma zott, tar -
tó sí tó sze rek ki vé te lé vel ada lék anya got nem tar tal ma zó ta -
kar mány-alap anyag ese té ben, ame lyet az elõ ál lí tó kí nál el -
adás ra Ma gyar or szá gon való fel hasz ná lás ra ál lat tar tó nak,

b) nem kell meg kö ve tel ni a 22.  § (1) be kez dé sé nek
b)–c) pont já ban, va la mint a Ta kar mány kó dex 1. szá mú
mel lék le té nek II–IV. fe je ze te sze rin ti ada tok, jel lem zõk
fel tün te té sét olyan nö vé nyi vagy ál la ti ere de tû mel lék ter -
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mé kek for gal ma zá sa ese tén, ame lyek ag rár ipa ri fel dol go -
zás ból szár maz nak, és nedvességtartalmuk meghaladja az
50%-ot.

22/B.  § (1) A Ta kar mány kó dex 1. szá mú mel lék le té nek
I. fe je ze té ben fel so rolt ta kar mány-alap anya gok csak az ott
meg ha tá ro zott egye di né ven és az zal a fel té tel lel for gal maz -
ha tó ak, ha meg fe lel nek az ott meg ál la pí tott le írá sok nak.

(2) A Ta kar mány kó dex 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je -
ze té ben fel nem so rolt ta kar mány-alap anya gok is for gal -
maz ha tó ak, fel té ve hogy ezek a ta kar mány-alap anya gok
más né ven, il let ve más fel té te lek kel ke rül nek for ga lom ba,
mint a Ta kar mány kó dex 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je ze -
té ben fel so rolt anya gok, úgy, hogy ezen ta kar mány-alap -
anya gok ne té veszt hes sék meg a vá sár ló kat a ta kar -
mány-alap anyag azo nos sá gát il le tõ en.

22/C.  § A ta kar mány-ada lék anya gok és a ta kar -
mány-ada lék anya go kat tar tal ma zó elõ ke ve ré kek je lö lé sé -
re a ta kar má nyo zá si cél ra fel hasz nált ada lék anya gok ról
 szóló, 2003. szep tem ber 22-i 1831/2003/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.

22/D.  § A ta kar mány-ada lék anya gok kö ré be nem tar to -
zó ál la tok fe hér je el lá tá sá nak ja ví tá sá ra hasz nál ha tó ter -
mé kek, va la mint az eze ket tar tal ma zó elõ ke ve ré kek cso -
ma go ló esz kö zén, cím ké jén, il let ve öm leszt ve vagy tar tály -
ban való szál lí tás ese tén a kí sé rõ ok má nyon a Ta kar mány -
kó dex 14. szá mú mel lék le té nek II. fejezetében felsorolt
adatokat fel kell tüntetni.

22/E.  § (1) A for ga lom ba ho zott ta kar mány ke ve ré ke ket a
Ta kar mány kó dex 7. szá mú mel lék le te sze rint kell je löl ni.

(2) A kü lön le ges táp lá lá si igé nye ket ki elé gí tõ ta kar má -
nyok ese té ben az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül a Ta -
kar mány kó dex 13. szá mú mel lék le té ben fog lalt je lö lé si
elõ írásokat is alkalmazni kell.

(3) A ba rom fi ta kar mány ke ve ré kek ener gia ér té két a
Ta kar mány kó dex 5. szá mú mel lék le te sze rint kell ki szá -
mí ta ni és jelölni.”

4.  §

Az R. 24.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A sa ját cél ra elõ ál lí tott ta kar má nyok – az el sõd le -
ges elõ ál lí tá sú ta kar má nyok ki vé te lé vel – cso ma go ló esz -
kö zén, cím ké jén, il let ve öm leszt ve vagy tar tály ban való
szál lí tá sa ese tén a kí sé rõ ok má nyon fel kell tün tet ni a Ta -
kar mány kó dex 7. szá mú mel lék le te I. fe je ze te 1. pont já nak 
a), b), j) és m) alpontjában foglaltakat.”

5.  §

Az R. 25.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A nem ze ti re fe rens részt vesz a ta kar mány-ada lék -
anya gok és ál la tok fe hér je el lá tá sá nak ja ví tá sá ra hasz nál -

ha tó ter mé kek en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok
szak mai elõ ké szí té sé ben, vé le mé nye zi a ta kar mány-ada -
lék anya gok és az ál la tok fe hér je el lá tá sá nak ja ví tá sá ra
hasz nál ha tó ter mé kek kö zös sé gi en ge dé lye zé si el já rá sá -
ban a szak mai do ku men tu mo kat, és szük ség ese tén ja vas -
la tot tesz a ki egé szí té sek és mó do sí tá sok meg té te lé re. A
nem ze ti re fe rens te vé keny sé ge so rán együtt mû kö dik a
Ma gyar Ta kar mány kó dex Bi zott ság gal és a nem ze ti re fe -
ren cia la bo ra tó ri um mal.”

6.  §

Az R. 46.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„46.  § (1) Ez a ren de let a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról,

for ga lom ba ho za ta lá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi 
CXIX. tör vénnyel és a Ma gyar Ta kar mány kó dex kö te le zõ
elõ írásairól  szóló FVM ren de let tel együtt a kö vet ke zõ
 uniós jogi ak tu sok nak való megfelelést szolgálja:

a) a Ta nács 79/373/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.) a
ta kar mány ke ve ré kek ér té ke sí té sé rõl, va la mint az azt mó -
do sí tó, a Ta nács 86/354/EGK, 90/44/EGK, 90/654/EGK,
93/74/EGK, 96/24/EK irány el ve, az Eu ró pai Par la ment és
a Ta nács 2000/16/EK irány el ve, a Bi zott ság 97/47/EK,
98/87/EK, 1999/61/EK irányelve,

b) a Ta nács 95/53/EK irány el ve (1995. ok tó ber 25.) a
ta kar má nyok hi va ta los el len õr zé sé nek szer ve zé si alap el -
ve i rõl, va la mint az ezt mó do sí tó, a Ta nács 1999/20/EK
irány el ve, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/77/EK,
2001/46/EK irányelve,

c) a Ta nács 95/69/EK irány el ve (1995. de cem ber 22.) a
ta kar má nyo zá si ága zat ban mû kö dõ lé te sít mé nyek és for -
gal ma zók en ge dé lye zé sé nek és nyil ván tar tás ba vé te lé nek
fel té te le i rõl és az ezek kel kap cso la tos in téz ke dé sek rõl, a
70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 79/373/EGK és a
82/471/EGK irány el vek mó do sí tá sá ról, va la mint az ezt
mó do sí tó, a Ta nács 1999/20/EK irány el ve,

d) a Ta nács 96/25/EK irány el ve (1996. áp ri lis 29.) a ta -
kar mány-alap anya gok for gal má ról, a 70/524/EGK, a
74/63/EGK, a 82/471/EGK és a 93/74/EGK irány elv mó -
do sí tá sá ról, va la mint a 77/101/EGK irány elv ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó, a Bi zott ság
98/67/EK irány el ve, a Ta nács 1999/61/EK irány el ve, az
Eu ró pai Par la ment és a Tanács 2000/16/EK és
2001/46/EK irányelve,

e) a Bi zott ság 2001/9/EK ha tá ro za ta (2000. de cem ber
29.) a 2000/766/EK ta ná csi irány elv vég re haj tá sá hoz
szük sé ges el len õr zõ in téz ke dé sek rõl a szi va csos agy ve lõ -
gyul la dás el le ni vé dõ in téz ke dés és az ál la ti fe hér je fel -
hasz ná lás te rü le tén, va la mint az azt mó do sí tó, a Bizottság
2001/165/EK és 2002/248/EK határozata,

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/2/EK irány el -
ve (2002. ja nu ár 28.) az össze tett ta kar mány for gal ma zá sá -
ról  szóló 79/373/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról és
a 91/357/EGK bi zott sá gi irány elv ha tá lyon kí vül helye -
zésérõl.
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(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket állapítja meg:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1831/2003/EK
ren de le te (2003. szep tem ber 22.) a ta kar má nyo zá si cél ra
fel hasz nált ada lék anya gok ról,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 183/2005/EK ren -
de le te (2005. ja nu ár 12.) a ta kar mány hi gi é nia kö ve tel mé -
nye i nek meghatározásáról.”

7.  §

Az R.
a) 1.  §-ának 2. pont já ban, 17.  §-ának (1) be kez dé sé ben

és (2) be kez dé sé nek e) pont já ban, 33.  §-a (1) be kez dé se
a) pont já nak 4. al pont já ban és d) pont já nak 3. al pont já ban, 
40.  §-ának (1), (3) be kez dé sé ben és (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban, va la mint 41.  §-ában a „mi nõ ség meg õr zé si”
ki fe je zés he lyé be az „etet he tõ sé gi/felhasználhatósági,
illetve mi nõ ség meg õr zé si”,

b) 3. szá mú mel lék le te 13. pont já ban és 4. szá mú mel -
lék le te I. fe je ze te 1. pont já nak d) al pont já ban a „mi nõ ség -
meg õr zés ide je” ki fe je zés he lyé be az „etet he tõ sé gi/fel -
hasz nál ha tó sá gi, illetve minõségmegõrzési idõ”
ki fe je zés lép.

8.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg

a) az R. 23.  §-ának (2) be kez dé se, 29.  §-a, 14. szá mú
mel lék le té nek II. fe je ze te, 18. szá mú mel lék le te I. fe je ze te
és 19. szá mú mel lék le te I. fejezete, valamint

b) a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény vég -
re haj tá sá ra ki adott 43/2003. (IV. 26.) FVM ren de let, va la -
mint a ta kar má nyok ha tó sá gi vizs gá la ta i ért fi ze ten dõ dí -
jak ról  szóló 26/1997. (IV. 18.) FM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 21/2004. (II. 27.) FVM rendelet 8. és 11.  §-a
ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt gyár tott, a gyár tás
ide jén ha tá lyos jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fe le lõ je lö -
lés sel el lá tott cso ma go ló esz kö zök, cím kék 2007. má jus
31-ig, és az ezen cso ma go ló esz köz zel, cím ké vel for ga lom -
ba ho zott ter mé kek a mi nõ ség meg õr zé si idõ lejártáig
használhatóak fel.

9.  §

Ez a ren de let a ta kar mány-alap anya gok for gal má ról, a
70/524/EGK, a 74/63/EGK, a 82/471/EGK és a
93/74/EGK irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint a
77/101/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
1996. áp ri lis 29-i 96/25/EK ta ná csi irány elv 5–7. cik ké -

nek, va la mint az an nak mó do sí tá sá ról  szóló 2000/16/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 2. cik ke 4. pont já -
nak való meg fe le lést szol gál ja.

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

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

4/2007. (II. 20.) ÖTM
rendelete

a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi
társulások létszámcsökkentési döntéseivel

kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si 
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 9. pont já ban, az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont ja, va la mint 6.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 9. pont -
já ban fog lalt elõ irány zat szol gál a he lyi ön kor mány za tok
és a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok lét szám csök ken té si
dön té se i vel kap cso la tos költ ség ve té si tá mo ga tás fedeze -
téül, va la mint a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör -
vény sze rin ti mun kál ta tói ki fi ze té sek for rá sá ul. A he lyi ön -
kor mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok (a továb -
biak ban: pá lyá zó) lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso -
la tos költ ség ve té si tá mo ga tás igény lé sét, dön té si rend sze -
rét, fo lyó sí tá sát és el szá mo lá sá nak rész le tes fel té te le it e
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) ha tá roz za meg.

2.  §

(1) A köz pon ti tá mo ga tás a pá lyá zót a fel adat el lát ás ra -
ci o ná li sabb meg szer ve zé sé bõl adó dó – pá lyá zó ál ta li ál -
lás hely-meg szün te tés sel együtt járó – lét szám csök ken té si
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dön té se i hez kap cso ló dó jog sza bá lyi kö te le zett sé gei tel je -
sí té sé hez il le ti meg.

(2) Ahol e Ren de let a pá lyá zó lét szám ada ta it ha tá roz za
meg, ott

a) in téz mé nyi szin tû lét szá mon a he lyi ön kor mány za tok 
ese té ben a lét szám csök ken tés sel érin tett in téz mé nyek, il -
let ve az ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá nak lét szám -
ada tát, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben a tár su lás
lét szám csök ken tés sel érin tett in téz mé nye i nek, il let ve
mun ka szer ve ze té nek lét szám ada tát,

b) össze sí tett lét szá mon a he lyi ön kor mány zat va la -
mennyi in téz mé nyé nek és pol gár mes te ri hi va ta lá nak lét -
szám ada tát, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben a tár su -
lás va la mennyi in téz mé nyé nek és mun ka szer ve ze té nek
lét szám ada tát
kell ér te ni.

3.  §

(1) Igény lést nyújt hat be a pá lyá zó, ha
a) a költ ség ve té si szer ve i nél, ide ért ve az Or szá gos

Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal fi nan szí ro zott fel ada to -
kat el lá tó költ ség ve té si szer ve ket is, fõ fog lal ko zás ban, ha -
tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ban vagy mun ka vi szony ban ál lók (a továb biak ban:
mun ka vál la ló) – ki vé ve a köz hasz nú mun ka vég zés cí mén
fog lal koz ta tot tak – jog vi szo nyá nak (a továb biak ban: mun -
ka vi szony) meg szün te té sé rõl dön tött,

b) 2006. szep tem ber 30-át kö ve tõ – a 4.  §-ban fog lal -
tak ra fi gye lem mel ho zott – dön té se kö vet kez mé nye ként fi -
ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zik,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
10. pont ja sze rin ti pá lyá zat ke re té ben e mun ka vál la ló után
tá mo ga tás ban nem ré sze sült,

d) a lét szám csök ken tés sel érin tett ál lás he lyen fog lal -
koz ta tott – mun ka vi szony ban töl tött ide je fo lya ma tos sá gá -
nak meg sza kí tá sa nél kü li – fog lal koz ta tá sá ra az ön kor -
mány zat költ ség ve té si szer ve i nél, a több cé lú kis tér sé gi tár -
su lá sok ese té ben a tár su lás szer ve ze tén be lül a meg lé võ
üres ál lás he lye ken, az elõ re lát ha tó lag meg üre se dõ ál lás he -
lye ken vagy a ter ve zett új ál lás he lye ken, il let ve szer ve ze ti
vál to zás, fel adat át adás kö vet kez té ben a pá lyá zó fenn tar tói
kö rén kí vü li mun kál ta tó nál nincs le he tõ ség.

(2) A lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la ló ra és a
lét szám csök ken tés sel együtt járó ál lás hely-meg szün te tés -
re a pá lyá zó csak egy al ka lom mal nyújt hat ja be igény lé sét
az ab ban fog lalt összeg ere jé ig.

4.  §

(1) Ha a lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la ló
ese té ben a pá lyá zó a lét szám csök ken té si dön té sét köve -

tõen a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény (a továb biak ban: Mt.) 90.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra te kin tet tel csak ké sõb bi idõ pont ban tud ja a
mun ka vi szonyt meg szün tet ni, ak kor az Mt. 90.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti idõ el tel tét köve tõen nyújt hat ja be e
mun ka vál la ló után a tá mo ga tá si igé nyét.

(2) Ha a lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la ló a
mun ka vi szony meg szû né se vagy az az zal kap cso la tos já -
ran dó sá ga te kin te té ben mun ka ügyi bí ró ság hoz for dult jog -
or vos la tért, ak kor a pá lyá zó e mun ka vál la ló utá ni fi ze té si
kö te le zett sé gé nek tá mo ga tá sá ra az igény lé sét ak kor nyújt -
hat ja be, ami kor a bí ró ság jog erõ sen meg ál la pít ja a mun -
kál ta tó ál tal ho zott dön tés jog sze rû sé gét.

5.  §

(1) A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell az aláb bi do ku men tu -
mo kat:

a) a pá lyá zó lét szám csök ken tés sel érin tett költ ség ve té -
si dön té sé nek ki vo na tát, ön kor mány zat ese té ben ren de let,
több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben a tár su lá si ta ná csi ha -
tá ro zat, amely ben a költ ség ve té si lét szám ke ret a lét szám -
csök ken tés sel érin tett évre meg ha tá ro zás ra ke rült,

b) az 1. mel lék let ben össze sí tett, a pá lyá zó ál tal be nyúj -
tan dó igényt tar tal ma zó táb lá za tot,

c) a pá lyá zó azon dön té sét – amennyi ben az a) pont -
ban elõ írt do ku men tu mok nem tar tal maz zák –, amely a
lét szám csök ken tés elõt ti és az azt köve tõen ki ala kult
tény le ges és in téz mé nyen ként azo no sít ha tó ál lás -
hely-meg szün te tés sel együtt járó lét szám csök ken tés té -
te les ki vo na tát tar tal maz za, amely ben a ra ci o na li zá lá si
dön tést kö ve tõ in téz mé nyi szin tû és össze sí tett lét szá -
ma dat is sze re pel,

d) a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott táb lá za tot, amely -
ben a pá lyá zó a lét szám csök ken té si dön tést meg elõ zõ, va -
la mint az azt köve tõen ki ala ku ló, in téz mé nyi szin tû lét -
szám ada to kat, va la mint az össze sí tett lét szá mot mu tat ja
ki; ha a pá lyá zó a lét szám csök ken tést köve tõen akár in téz -
mé nyi szin ten, akár össze sí tet ten lét szám nö ve ke dést mu tat 
ki, ak kor en nek szö ve ges in do ko lá sa szük sé ges,

e) a 3. mel lék le tet ké pe zõ táb lá za tot, amely a pá lyá zó
in téz mé nyen ként, mun ka vál lal ón ként fel tün te tett ada ta it
tar tal maz za,

f) a 4. mel lék le tet ké pe zõ, az öreg sé gi nyug díj, az elõ re -
ho zott öreg sé gi nyug díj, il let ve a rok kant sá gi, bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj ra való jo go sult ság/ré sze sü lés iga zo lá sá ra 
szol gá ló ada to kat tar tal ma zó táb lá za tot,

g) az 5. mel lék le tet ké pe zõ, a kor en ged mé nyes nyug dí -
ja zás  miatt meg szün te tett mun ka vál la lók mun ka vi szo nyá -
nak meg szû né se kor kö te le zõ en ki töl ten dõ táb lá za tot,

h) a fog lal koz ta tá si jog vi szony meg szün te té sé vel
kap cso la tos, az érin tett mun ka vál la ló ál tal is alá írt,
mun kál ta tói in téz ke dé se ket iga zo ló do ku men tu mok má -
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so la ti pél dá nyát (amely köz tiszt vi se lõk – ki vé ve jegy zõ
– ese tén tar tal maz za a tar ta lék ál lo mánnyal kap cso la tos
ren del ke zést is),

i) emelt össze gû vég ki elé gí tés re jo go sult ese tén – az
Mt. 95.  §-ának (5) be kez dé se, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 19.  §-ának (2) be kez dé -
se és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 37.  §-ának (7) be kez dé se alap ján – a lét -
szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál la ló nyi lat ko za tát
arra vo nat ko zó lag, hogy ko ráb ban ré sze sült-e emelt össze -
gû vég ki elé gí tés ben,

j) a kép vi se lõ-tes tü le ti vagy tár su lá si ta ná csi ha tá ro za -
tot ar ról, hogy a pá lyá zó fenn tar tói kö rén be lül – ön kor -
mány zat ese tén, költ ség ve té si szer ve i nél és pol gár mes te ri
hi va ta lá nál, több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese tén, in téz mé -
nye i nél és mun ka szer ve ze té nél – a meg lé võ üres ál lás he -
lye ken, az elõ re lát ha tó lag meg üre se dõ ál lás he lye ken vagy
a ter ve zett új ál lás he lye ken, il let ve szer ve ze ti vál to zás, fel -
adat át adás kö vet kez té ben a pá lyá zó fenn tar tói kö rén kí vü li 
mun kál ta tó nál a lét szám csök ken tés sel érin tett ál lás he lyen
fog lal koz ta tot tak mun ka vi szony ban töl tött ide je fo lya ma -
tos sá gá nak meg sza kí tá sa nél kü li fog lal koz ta tá sá ra nincs
le he tõ ség,

k) azok nál a mun ka vál la lók nál, akik nél a pá lyá zó a pré -
mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog la lkoz ta tá si ál -
lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény alap ján kö te les
fel aján la ni e le he tõ ség igény be vé te lét, a fel aján lás ról
 szóló do ku men tu mot, va la mint a mun ka vál la ló nyi lat ko -
za tát arra vo nat ko zó an, hogy a prog ram ban részt kí ván-e
ven ni vagy sem,

l) költ ség ve té si szerv, il let ve in téz mény jog utód nél kü -
li meg szû né se ese tén a meg szün te tõ ok ira tot.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mo -
kat a pá lyá zat összes pél dá nyá hoz ere de ti ben vagy hi te les
má so lat ban kell csa tol ni.

(3) Az a) és b), to váb bá d) és e), va la mint h), j) pon tok -
ban meg ha tá ro zott do ku men tu mok pá lyá zat hoz való csa -
to lá sa kö te le zõ, ezek hi á nyá ban a pá lyá zat nem ke rül el bí -
rá lás ra.

6.  §

(1) A pá lyá zat ke re té ben a – tény le ges lét szám csök ken -
tést meg va ló sí tó – mun ka vi szony meg szün te té se  miatt
jog sza bály ban elõ írt kö te le zõ mér ték sze rint meg ál la pí tott
és ki fi ze ten dõ fel men té si idõ re járó il let mény fele, va la -
mint a vég ki elé gí tés jog sza bály sze rin ti tel jes össze ge tá -
mo gat ha tó.

(2) A pá lyá zat szem pont já ból tá mo gat ha tók a lét szám -
csök ken tés sel érin tett

a) öreg sé gi nyug díj ban,

b) elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ban,

c) kor en ged mé nyes nyug díj ban,
d) csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug -

díjban,
e) rok kant sá gi nyug díj ban,
f) bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban

ré sze sü lõ mun ka vál la lók ra be nyúj tott igény lé sek.

(3) Az öreg sé gi nyug díj ban, a csök ken tett össze gû elõ -
re ho zott öreg sé gi nyug díj ban, a rok kant sá gi nyug díj ban,
va la mint a bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lõk ese -
té ben a fel men té si összeg fele tá mo gat ha tó.

(4) Az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sul tak ese té -
ben vizs gá lan dó, hogy az érin tett – köz szol gá la ti jog vi szo -
nyá nak utol só nap já ig – ré sze sül-e a nyug el lá tás ban, il let -
ve an nak meg ál la pí tá sát kér te-e az ille té kes Nyug díj biz to -
sí tó Igaz ga tó ság tól. Amennyi ben a mun ka vál la ló csak jo -
go sult, de nem ré sze sül a nyug el lá tás ban, úgy a pá lyá zó ál -
tal jog sza bály sze rint ki fi ze ten dõ fel men té si összeg fele,
va la mint a vég ki elé gí tés tel jes össze ge (az öreg sé gi nyug -
díj elõtt öt év vel ál lók ese té ben az emelt össze gû) ke rül tá -
mo ga tás ra. Eb ben az eset ben kö te le zõ en ki töl ten dõ az 5.  §
(1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott táb lá zat, to váb bá
az emelt össze gû vég ki elé gí tés re jo go sul tak ese té ben az
5.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg ha tá ro zot tak csa to lá sa is 
szük sé ges.

(5) Ha az érin tett sze mély jog vi szo nya kor en ged mé -
nyes nyug dí ja zás  miatt szû nik meg, a nyug dí ja zás sal
kap cso la tos költ sé gek meg té rít he tõk, ha azok össze ge
nem ha lad ja meg a jog vi szony fel men tés sel tör té nõ
meg szû né se ese tén járó tá mo ga tás össze gét. Amennyi -
ben a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás sal együtt járó költ -
sé gek meg ha lad ják a fel men tés ese tén járó tá mo ga tás
mér té két, ak kor a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ese té -
ben is csak az az összeg il le ti meg a pá lyá zót, amely a
fel men tés ese té ben jár na. Ha a pá lyá zat az ille té kes
Nyug díj biz to sí tó Igaz ga tó ság tól ka pott „fi ze té si ér te sí -
tõ” ok má nyon sze rep lõ össze get tá mo gat ja, eb ben az
eset ben kö te le zõ en ki töl ten dõ az 5.  § (1) be kez dé sé nek
g) pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tum.

7.  §

(1) A pá lyá za tok be nyúj tá sa há rom ütem ben tör té nik. A
pá lyá zó nak az I. ütem ben 2007. áp ri lis 15-éig, a II. ütem -
ben 2007. jú li us 15-éig, a III. ütem ben 2007. ok tó ber
 1-jéig kell a pá lyá za tát a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga i hoz, il let ve a Bu da pes ti és Pest
 Megyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz (a továb biak ban: Igaz -
ga tó ság) két – egy ere de ti és egy hi te les má so la ti – pél -
dány ban meg kül de ni.

(2) A pá lyá za tok eset le ges hi á nyos sá ga i nak pót lá sá ra,
hi bá i nak ja ví tá sá ra az Igaz ga tó ság – az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64/B.  §-ának (3) be kez dé se alap ján e Ren de let ala pul vé te -
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lé vel – a ren del ke zé sé re álló ira tok, sa ját nyil ván tar tá sa,
 illetve hely szí ni vizs gá lat alap ján sza bály sze rû sé gi szem -
pont ból meg vizs gál ja a tá mo ga tá si igényt és szük ség ese -
tén, jog sza bály ban meg ha tá ro zott rö vid ha tár idõ ki tû zé sé -
vel hi ány pót lás ra, mó do sí tás ra hív ja fel az ön kor mány za -
tot. Amennyi ben a pá lyá zó a fel hí vás nak nem tesz ele get,
vagy nem meg fele lõen tel je sí ti azt, az Igaz ga tó ság a tá mo -
ga tá si igényt nem to váb bít ja az Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té ri um nak (a továb biak ban: ÖTM) és er -
rõl ér te sí ti a pá lyá zót.

(3) A hi ány pó tolt pá lyá za to kat az Igaz ga tó ság szá mí tó -
gé pen rög zí ti, és elekt ro ni ku san to váb bít ja a ki je lölt Ma -
gyar Ál lam kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: ki je lölt Igaz ga tó ság) ré szé -
re. Az elekt ro ni kus mó don or szá go san fel dol go zott ada to -
kat a ki je lölt Igaz ga tó ság, a pá lyá zók ál tal be nyúj tott igé -
nyek ere de ti pél dá nyát az il le té kes te rü le ti Igaz ga tó ság
köz vet le nül kül di meg az ÖTM ré szé re.

8.  §

(1) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a
pá lyá za tok el bí rá lá sá ra Tár ca kö zi Bi zott sá got hoz lét re,
amely be az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
2 fõt, a pénz ügy mi nisz ter, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter, az egész ség ügyi 
mi nisz ter, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fõ igaz -
ga tó ja 1-1 fõt de le gál. A Tár ca kö zi Bi zott ság a be ér ke zõ
pá lyá za to kat a ha tá lyos jog sza bá lyok és az ügy rend jé ben
fog lal tak alap ján bí rál ja el.

(2) A pá lyá za to kat a Tár ca kö zi Bi zott ság az I. ütem ben
2007. jú ni us 15-éig, a II. ütem ben 2007. szep tem ber
15-éig, a III. ütem ben 2007. no vem ber 30-áig, a ha tá lyos
jog sza bá lyok, to váb bá a pá lyá za ti fel té te lek alap ján bí rál ja 
el, és amennyi ben az meg fe lel az e Ren de let sze rin ti fel té -
te lek nek, dönt a tá mo ga tás ról.

(3) A Tár ca kö zi Bi zott ság dön té sét köve tõen, a pá lyá -
zók ré szé re meg ítélt tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa az aláb bi ak
sze rint tör té nik:

a) a pá lyá zó nál a 2007. év ben je lent ke zõ, a jog sza bály
ál tal kö te le zõ en ki fi ze ten dõ fel men té si és vég ki elé gí té si
kö te le zett ség tá mo ga tá sa, 2007. év ben – a költ ség ve té si
tör vény 24.  §-ának (2) be kez dé se alap ján – a Tár ca kö zi Bi -
zott ság dön té sét kö ve tõ hó nap net tó fi nan szí ro zá sa ke re té -
ben;

b) a pá lyá zó nál a 2008. év ben je lent ke zõ jog sza bály ál -
tal kö te le zõ en ki fi ze ten dõ fel men té si és vég ki elé gí té si kö -
te le zett ség tá mo ga tá sa 2008. év ben – a 7. mel lék le tet ké pe -
zõ, a 2008. év ben ese dé kes ki fi ze tést iga zo ló adat köz lõ
táb lá zat sze rint – kü lön jog sza bály alap ján.

(4) A Tár ca kö zi Bi zott ság ál tal a pá lyá zók ré szé re meg -
ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sa – a költ ség ve té si tör vény

24.  §-ának (2) be kez dé se alap ján – a Tár ca kö zi Bi zott ság
dön té sét kö ve tõ hó nap net tó fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör -
té nik.

(5) Azok nál a pá lyá zók nál, ahol a lét szám csök ken tés sel
érin tett köz tiszt vi se lõk a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 
1992. évi XXIII. tör vény 20/A.  §-ának (1) be kez dé se alap -
ján tar ta lék ál lo má nyu kat töl tik a pá lyá zat be nyúj tá sa idõ -
pont já ban, a meg ítélt tá mo ga tás fo lyó sí tá sa csak iga zo lás
után tel je sít he tõ. A tar ta lék ál lo mány meg szû né sé nek iga -
zo lá sát a pá lyá zók a 6. mel lék le ten, az ille té kes Igaz ga tó -
ság út ján kül dik meg az ÖTM ré szé re. Az ÖTM a (3) be -
kez dés ben fog lal tak sze rint in téz ke dik a tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sá ról.

9.  §

(1) Amennyi ben a pá lyá zó a tá mo ga tás ról  szóló dön tést
kö ve tõ öt éven be lül a meg szün te tett ál lás he lyet an nak el -
le né re vissza ál lít ja, hogy azt – ön kor mány za ti ren de le ten
vagy tár su lá si ta ná csi ha tá ro za ton kí vü li – jog sza bály vál -
to zás ból adó dó, és az adott pá lyá zó szá má ra kö te le zõ en el -
lá tan dó több let fel ada tok nem te szik szük sé ges sé, úgy ezen 
ál lás hely meg szün te té sé re jó vá ha gyott tá mo ga tás ról kö te -
les ha la dék ta la nul le mon da ni, és a tá mo ga tást a köz pon ti
költ ség ve tés ja vá ra vissza fi zet ni.

(2) A jog ta la nul igény be vett összeg után a pá lyá zó az
Áht. 64/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ka ma tot fi zet a
jog ta lan igény be vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ról a pá lyá zó a tá mo ga -
tás ról  szóló dön tést kö ve tõ öt évig – az év végi el szá mo lás
ke re té ben az ÖTM ál tal ké szí tett adat la pon – éven te be szá -
mol az ille té kes Igaz ga tó ság nak. Az év végi el szá mo lás
sza bály sze rû sé gét az Igaz ga tó ság az Áht. 64/D.  §-a alap -
ján fe lül vizs gál ja.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ját kö ve tõ 5. na pon
lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a he lyi ön kor mány za tok
lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos költ ség ve té si
hoz zá já ru lás igény lé sé rõl  szóló 14/2006. (III. 14.) BM
ren de let ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let 8.  § (1) és (3) be kez dé sé ben a Ma gyar
Ál lam kincs tár il le té kes te rü le ti igaz ga tó ság, il let ve a
Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság el ne -
ve zés 2007. áp ri lis 1-jé tõl, Ma gyar Ál lam kincs tár ille té -
kes re gionális igaz ga tó ság, il let ve Kö zép-ma gyar or szá -
gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság el ne ve zés re mó do sul.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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1. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

Összesítõ táblázat a 2006. szeptember 30-át követõen megvalósuló munkaviszony megszûnések
egyszeri többletkiadásaihoz

Pá lyá zó neve: .....................................................

KSH kód ja:               Pá lyá zat kul csa: ................................................
(7 ka rak ter) (Igaz ga tó ság töl ti ki!)

Fo rint ban

Sor szám In téz mény meg ne ve zé se

Lét szám-
csök ken tés

 mun ka vi szony
meg szû nés sel,
fel men tés sel*

(fõ)

2007. év ben pá lyá zó ál tal fi ze ten dõ 2008. év ben pá lyá zó ál tal fi ze ten dõ

Össze sen
(9+10+11+12)

Kor en ged.
 nyug díj 
be fi ze té seFel men té si

 il let mény*
Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói

 já ru lék
Össze sen

(4+5+6+7)
Fel men té si
 il let mény*

Vég ki elé gí tés TB já ru lék Mun ka adói
 já ru lék

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Össze sen:

Dá tum: .................................................................
P. H.

..............................................................................
pol gár mes ter vagy a köz gyû lés el nö ke**

több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke***

Ügy in té zõ: ..................................................  Te le fon ja: .....................................

– KSH-kód: a me gye kód dal kez dõ dõ te le pü lés azo no sí tó kód
– 8. osz lop = 4+5+6+7.  osz lo pok
– a táb lá zat so rai a 4., 5., 6., 7., 8. osz lo pok te kin te té ben = a 3. mel lék let 9., 10., 11., 12., 13. osz lo pa i nak in téz mé nyen kén ti össze sen ada ta i val

   

  * Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni mun ka vi szony ese tén a fel mon dás sal érin tett mun ka vál la ló szá mát és il let mé nyét.
 ** He lyi ön kor mány zat ese té ben.
*** Több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben.
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2. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

A pályázattal érintett önkormányzati/kistérségi társulási létszámok kimutatása

Pá lyá zó neve: .....................................................

KSH kód ja:               Pá lyá zat kul csa: ................................................
(7 ka rak ter) (Igaz ga tó ság töl ti ki!)

Sor-
szám

In téz mény

Lét szám csök ken tést érin tõ év
nyi tó ada ta

Lét szám csök ken té si dön tés Az eset le ges lét szám nö ve ke dést
 ered mé nye zõ

Lét szám csök ken -
tést/nö ve ke dést

köve tõen ki ala kult
lét szám ada tok

(fõ)

Lét szám csök ke -
nés/nö ve ke dés

össze sen
(fõ)

Je len pá lyá zat ban
sze rep lõ,

lét szám csök-
ken tés sel

érin tet tek szá ma
 (fõ)

dön tés szá ma* fõ dön tés szá ma*
csök ken tés sel

 érin tett fõ dön tés szá ma*
nö ve ke dés sel

 érin tett fõ

Pá lyá zó in téz mé nyi szin tû össze sí tett lét szá ma:

A pá lyá zó össze sí tett lét szá ma: fõ

Az eset le ges lét szám nö ve ke dés in do ko lá sa**:

Dá tum: ...................................................................
P. H.

.................................................................. ..................................................................
jegy zõ*** pol gár mes ter vagy köz gyû lés el nö ke***

mun ka szer ve zet ve ze tõ je**** több cé lú kis tér sé gi tár su lás el nö ke****

Ügy in té zõ: ..................................................................... Te le fon ja: ..................................................

   

   * A lét szám csök ken tést meg ha tá ro zó KT (FKGY), (Költ ség ve té si ren de let, ha tá ro zat) tár su lá si ta ná csi dön tés: szá ma, dá tu ma, meg ne ve zé se. A pá lyá zat ba kö te le zõ be csa tol ni ezen hi vat ko zott dön té sek ere de ti
     vagy hi te les má so la ti pél dá nya it.
  **  Az in do ko lás rö vid le írá sa e táb lá zat ban.
 ***  He lyi ön kor mány zat ese té ben.
**** Több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese té ben.
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3. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

Intézményi tábla a 2006. szeptember 30-át köve tõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásaihoz

Költ ség ve té si szerv neve, címe: ............................................................................................................................................... Ol dal szám: ................

Fo rint ban

Sor -
szám

Mun ka-
vál la ló neve

Szül. ide je
Mun ka-
vi szony

utol só nap ja

Fel men tés
Vég ki elé gí -

tés

Fel men tés sel meg va ló su ló
mun ka vi szony

meg szû nés esetén

2007. év ben pá lyá zó ál tal fi ze ten dõ 2008. év ben pá lyá zó ál tal fi ze ten dõ

Össze sen
(14+15+16+17)

Kor en ged.
 nyug díj

be fi ze té seFel men té si
il let mény

Vég ki elé gí -
tés

TB já ru lék Mun ka adói
já ru lék

Össze sen
(9+10+11+12)

Fel men té si
il let mény

Vég ki elé gí -
tés

TB já ru lék Mun ka adói
já ru lékalap já ul szol gá ló

 évek szá ma

Fel ment.
 il let mény

Vég ki elé gí -
tés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................
P. H.

.................................................................. ..................................................................
gaz da sá gi ve ze tõ költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

Ügy in té zõ: ...................................................... Te le fon ja: .................................................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, il let ve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, il let ve il let mény – ve he tõ figye lembe, amely re a dol go -

zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell (a fel men té si idõ fele), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték fel a mun ka -
vég zés alól

– 11. osz lop = (9+10. osz lop) × TB já ru lék (a TB já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 12. osz lop = (9+10. osz lop) × mun ka adói já ru lék (a mun ka adói já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 13. osz lop = 9+10+11+12. osz lo pok, il let ve kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ese tén 13. osz lop = 19. osz lop!
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4. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

Az öregségi nyugdíj, az elõrehozott öregségi nyugdíj, illetve a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra való
jogosultság/részesülés igazolására szolgáló adatok

Költ ség ve té si szerv neve, címe: ............................................................................................................................................... Ol dal szám: ................

Sor -
szám Mun ka vál la ló neve Szü le té si ide je

Öreg sé gi nyug díj ra
 jo go sult-e*
(igen/nem)

Öreg sé gi nyug díj ban
 ré sze sül-e*
(igen/nem)

Öreg sé gi nyug díj
 meg ál la pí tá sá nak

 idõ pont ja*

Öreg sé gi nyug díj
 fo lyó sí tá sá nak

 kez de te*

Elõ re ho zott öreg sé gi
nyug díj ra jo go sult-e

(igen/nem)

Elõ re ho zott öreg sé gi
nyug díj ban ré sze sül-e

(igen/nem)

Elõ re ho zott öreg sé gi
nyug díj meg ál la pí tá sá nak 

idõ pont ja

Elõ re ho zott öreg sé gi
nyug díj fo lyó sí tá sá nak

kez de te

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

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

P. H.

.................................................................. ..................................................................
gaz da sá gi ve ze tõ költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

Ügy in té zõ: ...................................................... Te le fon ja: .................................................

– 3., 6., 7., 10. és 11. osz lo pok: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 4. és 8. osz lo pok: a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról szó ló 1997. évi LXXXI. tör vény, va la mint a vég re haj tá sá ra ki adott 168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let

alap ján

   

 * Ezen osz lo pok ki töl té sé nél  az öreg sé gi nyug díj, a rok kant sá gi nyug díj és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ka te gó ri ák ba tar to zó kat kell fel tün tet ni.
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5. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

Összehasonlító táblázat az egyes munkaviszony megszûnési módozatok költségkihatásairól

(Kizárólag a korengedményes nyugdíjazás miatt megszüntetett munkavállalók felmentésének esetében kell kitölteni!)

Költ ség ve té si szerv neve, címe:  ...................................................................................................

Mun ka vál la ló neve, szü le té si ide je: ..............................................................................................

Fo rint ban

Meg szün te té si mó do za tok
Fel men té si il let mény 
(já ru lé ka i val együtt)*

Vég ki elé gí tés 
(já ru lé ka i val együtt)

Kor en gedményes nyug díj 
be fi ze tése

Össze sen

1. Fel men tés

2.** Költ ség ve té si szerv jog utód nél kü li meg szû né se

3. Kor en ged mé nyes nyug dí ja zás

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

P. H.

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

gaz da sá gi ve ze tõ költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

   

 * Jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zõ mér té kig.

** Csak köz al kal ma zot tak nál al kal maz ha tó ez a mó do zat, ha a költ ség ve té si szerv jog utód nél kül szû nik meg.
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6. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

TÉNYLEGES KIFIZETÉS IGAZOLÁSA
a tartalékállomány megszünését követõ kifizetésekrõl

Költ ség ve té si szerv neve, címe:  ...................................................................................................

Fo rint ban

Sor -
szám Mun ka vál la ló neve Születési ide je

Mun ka vi szony
utol só nap ja

Fel men tés Vég ki elé gí tés Fel men tés sel meg va ló su ló
 mun ka vi szony meg szû nés ese tén

Fel men té si 
il let mény Vég ki elé gí tés TB já ru lék

Mun ka adói 
já ru lék Össze sen

alap já ul szol gá ló évek szá ma

Fel ment. 
il let mény

Vég ki elé gí tés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Össze sen:

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

P. H.

.................................................................. ..................................................................
gaz da sá gi ve ze tõ költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

Ügy in té zõ: ............................................................... Te le fon ja: .................................................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, il let ve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, il let ve il let mény – ve he tõ figye lembe, amely re a dol go -

zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell (a fel men té si idõ fele), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték fel a mun ka -
vég zés alól

– 11. osz lop = (9+10. osz lop) × TB já ru lék (a TB já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 12. osz lop = (9+10. osz lop) × mun ka adói já ru lék (a mun ka adói já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 13. osz lop = 9+10+11+12. osz lo pok.
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7. melléklet a 4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelethez

2008. évi kifizetési kötelezettséget igazoló adatközlõ tábla*

Pá lyá zó neve, címe:  ......................................................................................................................

Költ ség ve té si szerv neve, címe:  ...................................................................................................

Fo rint ban

Sor szám Mun ka vál la ló neve Születési ide je Mun ka vi szony
utol só nap ja

Fel men tés Vég ki elé gí tés

2008. év ben ke let ke zõ fi ze té si kö te le zett ség

fel men tés sel meg va ló su ló meg szû nés
ese tén

Fel men té si össze ge Vég ki elé gí té si
össze ge

TB já ru lék Mun ka adói já ru lék Össze sen

alap já ul szol gá ló évek szá ma
Fel ment. il let mény Vég ki elé gí tés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Össze sen:

Dá tum: ...................................................................
P. H.

.................................................................. ..................................................................
gaz da sá gi ve ze tõ költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

Ügy in té zõ: ............................................................... Te le fon ja: .................................................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, il let ve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, il let ve il let mény – ve he tõ figye lembe, amely re a dol go -

zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell (a fel men té si idõ fele), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték fel a mun ka -
vég zés alól.

– 11. osz lop = (9+10. osz lop) × TB já ru lék (a TB já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 12. osz lop = (9+10. osz lop) × mun ka ka dói já ru lék (a mun ka adói já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként)
– 13. osz lop = 9+10+11+12. osz lo pok.

   

 * Ezt a táb lát a 2008. év ben, a ki fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sét kö ve tõ en az ille té kes Igaz ga tó sá gon ke resz tül az ÖTM ré szé re szük sé ges meg kül de ni.



A szociális és munkaügyi miniszter
9/2007. (II. 20.) SZMM

rendelete

egyes szociális szolgáltatások
2007. évi kiegészítõ támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Kvtv.)
86.  §-ának a) pont já ban és 5. szá mú mel lék le té nek
19. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár vaa pénz ügy mi nisz -
ter rel egye tér tés be na kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya a Kvtv.
a) IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai fe je zet

5. szá mú mel lék let 19. pont ja sze rin ti elõ irány za tá ra,
b) XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je -

zet, 16. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 48. Szo ci á lis
célú hu mán szol gál ta tá sok al cím, 2. Szo ci á lis szol gál ta tá -
sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa jog cím cso por ton biz to sí tott
elõ irány zat ra
ter jed ki.

Normatívakiegészítõ támogatás

2.  §

(1) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást igé nyel he ta Kvtv.
31.  §-ának (6)–(7) be kez dé se, il let ve 3. szá mú mel lék le te
ki egé szí tõ sza bá lya i nak 5. B) pont ja alap ján új be lé põ nek
mi nõ sü lõ he lyi ön kor mány zat, több cé lú kis tér sé gi tár su -
lás, egy há zi és nem ál la mi fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott
szol gál ta tó, in téz mény ál tal nyúj tott

a) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás hoz,
b) tá mo ga tó szol gál ta tás hoz,
c) kö zös sé gi el lá tá sok hoz,
d) ut cai szo ci á lis mun ká hoz,
e) la kó ott ho ni el lá tás hoz,
f) emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás hoz,
g) de mens be te gek bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sá hoz
kap cso ló dó nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás ki egé szí té sé re,

ame lyet az adott szol gál ta tás mû kö dé si ki adá sa i hoz le het fel -
hasz nál ni (a továb biak ban: nor ma tí va ki e gész tõ tá mo ga tás).

(2) A he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû -
kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 8.  §-a, 9.  §-a
és 16.  §-a sze rin ti in téz mé nyi tár su lás ál tal fenn tar tott szol -
gál ta tó, in téz mény ese tén a Kvtv. 3. szá mú mel lék le te sze -

rin ti nor ma tív hoz zá já ru lás ra jo go sult szék hely ön kor -
mány zat (a továbbiak ban: in téz mé nyi tár su lás szék he lye
sze rin ti ön kor mány zat) igé nyel het nor ma tí va ki e gé szí tõ tá -
mo ga tást.

(3) A nor ma tí va ki e gé szí tõ tá mo ga tás igény be vé te lé nek
fel té te le, hogy a pá lyá zó az igény lés alap já ul szol gá ló szo -
ci á lis szol gál ta tá sok után 2007. év ben járó nor ma tív ál la mi 
hoz zá já ru lás ra (a továb biak ban: alap nor ma tí va) jo go sult,
és azt

a) a he lyi ön kor mány zat, il let ve a több cé lú kis tér sé gi
tár su lás a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé -
nél (a továb biak ban: Igaz ga tó ság)az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64.  §-a sze rint meg igé nyel te, il let ve

b) az egy há zi, nem ál la mi fenn tar tó ré szé re az Igaz ga tó sá -
ga sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a
fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to -
váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Szmr.)
21.  §-a sze rint jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta.

(4) A meg ítél he tõ nor ma tí va ki e gé szí tõ tá mo ga tás nem
ha lad hat ja meg az alap nor ma tí va meg igé nyelt, il let ve
meg ál la pí tott össze gét.

Mûködést segítõ egyszeri támogatás

3.  §

(1) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást igé nyel het az ál ta la
fenn tar tott szol gál ta tó, in téz mény ál tal nyúj tott jel zõ rend -
sze res házi se gít ség nyúj tás sal, tá mo ga tó szol gál ta tás sal,
kö zös sé gi el lá tá sok kal, il let ve ut cai szo ci á lis mun ká val
kap cso la tos, mû kö dé si, fel hal mo zá si célú ki adá sa i nak tá -
mo ga tá sá ra a Kvtv. alap ján új be lé põ nek nem mi nõ sü lõ

a) több cé lú kis tér sé gi tár su lás,
b) fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat,
c) te le pü lé si ön kor mány zat, ha egye dül al kot kis tér sé get,
d) te le pü lé si ön kor mány zat, il let ve az in téz mé nyi tár -

su lás szék he lye sze rin ti ön kor mány zat, ha a Kvtv. 8. szá -
mú mel lék let IV. fe je ze te ki egé szí tõ sza bá lya i nak
3.1. pont ja alap ján a több cé lú kis tér sé gi tár su lás fel ada ta it
lát ja el,

e) egy há zi, il let ve nem ál la mi fenn tar tó, ha több cé lú
kis tér sé gi tár su lás sal, fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tal
vagy a c) pont sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat tal a szol -
gál ta tás ra el lá tá si szer zõ dést kö tött, és ezt a pá lyá zat be -
adá sa kor ha tá lyos mû kö dé si en ge dé lye tar tal maz za.

(2) Vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást igé nyel het az ál ta la
fenn tar tott in téz mény ál tal nyúj tott fo gya té kos sze mé lyek,
pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek bent la ká sos in téz mé -
nyi el lá tá sá val, emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás sal, il -
let ve de mens be te gek bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sá val
kap cso la tos, mû kö dé si, fel hal mo zá si célú ki adá sa i nak tá -
mo ga tá sá ra a Kvtv. alap ján új be lé põ nek nem mi nõ sü lõ
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a) me gyei, fõ vá ro si ön kor mány zat, il let ve me gyei jogú
vá ros ön kor mány za ta,

b) egy há zi, il let ve nem ál la mi fenn tar tó, ha me gyei, fõ vá -
ro si ön kor mány zat tal vagy me gyei jogú vá ros ön kor mány za -
tá val a szol gál ta tás ra el lá tá si szer zõ dést kö tött, és ezt a pá lyá -
zat be adá sa kor ha tá lyos mû kö dé si en ge dé lye tar tal maz za.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás (a továb -
biak ban: egy sze ri tá mo ga tás) rend sze res sze mé lyi jut ta tá -
sok ra és azok já ru lé ka i ra nem hasz nál ha tó fel.

(4) Az egy sze ri tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le,
hogy a pá lyá zó az alap nor ma tí vá ra jo go sult, és azt

a) a he lyi ön kor mány zat, il let ve a több cé lú kis tér sé gi
tár su lás az Igaz ga tó ság ná laz Áht. 64.  §-a sze rint meg igé -
nyel te, il let ve

b) az egy há zi, nem ál la mi fenn tar tó ré szé re az Igaz ga -
tós ágaz Szmr. 21.  §-a sze rint jog erõs ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tot ta.

(5) A meg ítél he tõ egy sze ri tá mo ga tás nem ha lad hat ja
meg az alap nor ma tí va meg igé nyelt, il let ve meg ál la pí tott
össze gé nek 10 szá za lé kát, és

a) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese tén az
500 000 fo rin tot,

b) emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás és de mens be te -
gek bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa ese tén a 7 000 000 fo -
rin tot,

c) fo gya té kos sze mé lyek, pszi chi át ri ai és szen ve dély -
be te gek bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa ese tén a
15 000 000 fo rin tot.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg ha tá ro kat
szol gál tat ón ként, il let ve in téz mé nyen ként kell figye lembe
ven ni. Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom szol gál ta tó, il let ve
in téz mény után igé nyel het egy sze ri tá mo ga tást.

A támogatások forrása

4.  §

(1) Az 1.  § a) pont ja sze rin ti elõ irány zat össze gét az 1.  §
b) pont ja sze rin ti elõ irány zat ra a ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 3 na pon be lü la mel lék let sze rin tát kell cso por to sí ta ni.

(2) A tá mo ga tá so kat az 1.  § b) pont ja sze rin ti elõ irány -
zat ter hé re kell biz to sí ta ni. Az (1) be kez dés alap ján át cso -
por to sí tott összeg csak a Kvtv. 5. szá mú mel lék le té nek
19. pont ja sze rin ti cél ra hasz nál ha tó fel.

A pályázati felhívás

5.  §

(1) A tá mo ga tá sok igény lé se pá lyá zat út ján tör té nik.

(2) A pá lyá za ti fel hí vást és a hoz zá kap cso ló dó adat la -
pot a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak ban:

mi nisz ter) ál ta li jó vá ha gyást köve tõen, 2007. feb ru ár
28-áig

a) a Szo ci á lis Köz löny ben,
b) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a továb -

biak ban: SZMM) hon lap ján,
c) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -

rium (a to váb bi ak ban: ÖTM) hon lap ján, to váb bá
d) az ESZA Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem ze ti Prog ram -

irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa -
ság (a továb biak ban: ESZA Kht.) hon lap ján
köz zé kell ten ni.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za
a) a pá lyá zat cí mét,
b) a pá lyá zat ki író já nak meg ne ve zé sét,
c) a pá lyá zat cél ját,
d) a pá lyá za ti ke ret össze get,
e) a pá lyá zat tal el nyer he tõ tá mo ga tás össze gét és a fo -

lyó sí tás ha tár ide jét,
f) a tá mo ga tás ban ré sze sít he tõk kö rét,
g) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le it,
h) a pá lyá zat tal be nyúj tan dó ok ira tok fel so ro lá sát,
i) a tel jes pá lyá za ti do ku men tá ció hoz zá fér he tõ sé gé nek 

he lyét és mód ját,
j) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét, he lyét és mód ját,
k) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont ja it,
l) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak és a tá mo ga tás igény be vé te -

lé nek el já rá si rend jét,
m) a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re vo nat ko zó tá -

jé koz ta tást,
n) az el szá mo lás mód ját és ha tár ide jét,
o) a fel hasz ná lás el len õr zé sé nek mód ját.

A pályázatok benyújtása és elbírálása

6.  §

(1) A pá lyá za tot 2007. jú li us 31-éig az ESZA Kht.-hoz
kell be nyúj ta ni.

(2) Az ESZA Kht. köz re mû kö dõ szer ve zet ként vég zi a
pá lyá zat ke ze lés sel, a szer zõ dés kö tés sel, a fo lyó sí tás sal és
az el szá mo lás sal kap cso la tos fel ada to kat.

7.  §

(1) Az ESZA Kht. a pá lyá za to kat és azok mel lék le te it a
be ér ke zést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül meg vizs gál ja, és a
pá lyá zót szük ség eset én egy al ka lom mal, leg fel jebb
5 mun ka na pos ha tá ri dõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel.

(2) Ha a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott
ha tár idõt el mu laszt ja, vagy a hi ány pót lá si fel hí vás nak ha -
tár idõ ben nem vagy nem meg fele lõen tesz ele get, a pá lyá -
za tot az ESZA Kht. a be nyúj tás, il let ve a hi ány pót lá si ha -
tár idõ le tel tét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül ér vény te len -
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nek nyil vá nít ja. Az ér vény te len né nyil vá ní tás ról és az ér -
vény te len ség oká ról a pá lyá zót ér te sí te ni kell. Az ér vény -
te len né nyil vá ní tás el len jog or vos lat nak nincs he lye.

(3) Az ér vé nyes pá lyá za to kat az ESZA Kht. a pá lyá zat
be nyúj tá si ha tár ide jét, il let ve a hi ány pót lás ra meg ál la pí -
tott ha tár idõ le tel tét köve tõen elõ ké szí ti a pá lyá za ti bi zott -
ság ré szé re.

(4) Az Igaz ga tó ság az alap nor ma tí vá val kap cso la tos, pá -
lyá zat ban meg adott ada to kat az ESZA Kht. ál tal elekt ro ni kus 
for má ban meg kül dött lis ta alap ján, a lis ta meg ér ke zé sé tõl
szá mí tott 5 mun ka na pon be lül el len õr zi, és an nak ered mé -
nyé rõl elekt ro ni kus úton ér te sí ti az ESZA Kht.-t.

8.  §

(1) A dön tés re pá lyá za ti bi zott ság tesz ja vas la tot.

(2) A pá lyá za ti bi zott ság hat tag ból áll,
a) el nö két és egy to váb bi tag ját a mi nisz ter,
b) egy tag ját a pénz ügy mi nisz ter,
c) egy tag ját az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -

nisz ter,
d) egy tag ját az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,
e) egy tag ját az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Ta nács

kéri fel.

(3) A pá lyá za ti bi zott ság az ügy rend jét maga ál la pít ja
meg, és azt a mi nisz ter hagy ja jóvá.

(4) A pá lyá za ti bi zott ság kö te les szak mai ér vek kel alá -
tá masz tott dön té si ja vas la tát

a) a 2007. áp ri lis 5-éig be nyúj tott pá lyá za tok ese tén
2007. áp ri lis 30-áig,

b) a 2007. áp ri lis 5-e után be nyúj tott pá lyá za tok ese tén
2007. au gusz tus 31-éig
el ké szí te ni.

9.  §

(1) A tá mo ga tá sok oda íté lé sé rõl a pá lyá za ti bi zott ság
dön té si ja vas la ta alap ján,

a) a 2007. áp ri lis 5-éig be nyúj tott pá lyá za tok ese tén
2007. má jus 15-éig,

b) a 2007. áp ri lis 5-e után be nyúj tott pá lyá za tok ese tén
2007. szep tem ber 15-éig
a mi nisz ter dönt.

(2) A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán az igé nyelt nél ala cso -
nyabb mér té kû tá mo ga tás is meg ítél he tõ.

(3) A pá lyá zat ered mé nyé rõl az ESZA Kht.a dön tés meg -
ho za ta lát kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül írás ban ér te sí ti a pá lyá -
zó kat. Ez zel egy ide jû leg a pá lyá zat ered mé nyét az SZMM,
az ÖTM és az ESZA Kht. hon lap ján köz zé kell ten ni.

(4) A pá lyá zat el uta sí tá sát in do kol ni kell, a dön tés el len
jog or vos lat nak nincs he lye.

(5) A tá mo ga tás ról  szóló ér te sí tés ben a tá mo ga tá si szer -
zõ dés meg kö té sé re ha tár idõt kell tûz ni. Ér vé nyét vesz ti a
tá mo ga tá si dön tés, ha a szer zõ dés a tá mo ga tás ról  szóló ér -
te sí tés ben meg je lölt ha tár idõn be lül a pá lyá zó mu lasz tá sá -
ból, vagy neki fel ró ha tó egyéb ok ból nem jön lét re.

(6) A nyer tes pá lyá zó val a tá mo ga tá si szer zõ dést az
ESZA Kht. köti meg.

(7) Az ESZA Kht. a tá mo ga tá si szer zõ dés sel ren del ke zõ 
pá lyá zók lis tá ját elekt ro ni kus úton meg kül di az Igaz ga tó -
ság nak.

(8) Az ESZA Kht. a tá mo ga tás össze gét az ér vé nyes tá -
mo ga tá si szer zõ dés sel ren del ke zõ pá lyá zók nak két egyen -
lõ rész let ben,

a) a 2007. áp ri lis 5-éig be nyúj tott pá lyá za tok ese tén a
tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 15 mun ka na pon
be lül, il let ve 2007. szep tem ber 15-éig,

b) a 2007. áp ri lis 5-e után be nyúj tott pá lyá za tok ese tén
a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ 15 mun ka na -
pon be lül, il let ve 2008. ja nu ár 15-éig
utal ja át.

Az elszámolás

10.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lás ról tör té nõ el szá mo lást
2008. már ci us 25-éig az ESZA Kht.-hoz kell be nyúj ta ni.

(2) Az Igaz ga tó ság 8 mun ka na pon be lül, elekt ro ni kus
úton ér te sí ti az ESZA Kht.-t, ha a pá lyá zó az alap nor ma tí -
va tel jes össze gé rõl le mond, vagy az Igaz ga tó ság az alap -
nor ma tí vá val tör té nõ el szá mo lás, an nak fe lül vizs gá la ta, il -
let ve az ál ta la le foly ta tott el len õr zés so rán meg ál la pít ja,
hogy a pá lyá zó az alap nor ma tí vá ra nem volt jo go sult, vagy 
az egy há zi, nem ál la mi fenn tar tó az alap nor ma tí vát nem
alap fel ada tá nak el lá tá sá ra for dí tot ta.

(3) Az el szá mo lást az ESZA Kht. meg vizs gál ja, és a pá -
lyá zót szük ség eset én egy al ka lom mal, leg fel jebb 8 mun -
ka na pos ha tá ri dõ vel hi ány pót lás ra hív ja fel. Ha a pá lyá zó
az el szá mo lás be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott ha tár idõt el mu -
laszt ja, vagy a hi ány pót lá si fel hí vás nak ha tár idõ ben nem
vagy nem meg fele lõen tesz ele get, az el szá mo lást az
ESZA Kht. el uta sít ja.

(4) Az el szá mo lás el fo ga dá sá ról és a jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek el ren de lé sé rõl az 
ESZA Kht. dönt.

(5) Jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ -
sül, ha

a) a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét nem hasz nál ta
fel, vagy nem a pá lyá zat ban meg je lölt cél ra hasz nál ta fel,

b) a tá mo ga tá sok igény lé sé hez va lót lan ada to kat szol -
gál ta tott,

c) az alap nor ma tí vá ra nem volt jo go sult,
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d) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel ügye le te alá
tar to zó 2007. évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá ról  szóló mi nisz te ri ren de let ben, il let ve a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett más ki zá ró kö rül mény
kö vet ke zett be.

(6) A jo go su lat la nul igény be vett összeg után a pá lyá zó
a) a jegy ban ki alap ka mat nak meg fe le lõ mér té kû ka ma -

tot fi zet, ha 2007. ok tó ber 31-éig
aa) az igény be vett tá mo ga tás ról le mond, és
ab) a fo lyó sí tott tá mo ga tást vissza fi ze ti;
b) a jegy ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ

mér té kû ka ma tot fi zet az a) pont ban nem em lí tett eset ben.

(7) Az el szá mo lá sok ered mé nyé rõl az ESZA Kht. elekt -
ro ni kus úton tá jé koz tat ja az Igaz ga tó sá got.

Záró rendelkezések

11.  §

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

12.  §

Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a szo ci -
á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó 2007.
évi fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ról  szóló
mi nisz te ri ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 9/2007. (II. 20.) SZMM rendelethez

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

Költ ség ve té si év: 2007.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

16 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

266201 48 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok 

2 Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 
Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok

150,9

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai

5 Nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok

229012 2 Ki egé szí tõ tá mo ga tás egyes szo ci á lis fel ada tok hoz -150,9

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um

16 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

48 Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok

266201 2 Szo ci á lis szol gál ta tá sok ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 150,9 

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 
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Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 150,9 150,9

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1007/2007. (II. 20.) Korm.

határozata

a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány
megszüntetésérõl

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ha té kony mû kö dé sét
elõ se gí tõ szer ve ze ti át ala kí tá sok ról és az azo kat meg ala -
po zó in téz ke dé sek rõl  szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.
ha tá ro zat 2. szá mú mel lék le té ben, il let ve az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör -
vény 1.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján kez de mé nye -
zi az 1070/2001. (VII. 10.) Korm. ha tá ro zat tal lét re ho zott
Biz ton sá gos Ma gyar or szág Köz ala pít vány (a továb biak -
ban: Köz ala pít vány) meg szün te té sét, mi vel a Köz ala pít -
vány ál tal el lá tott köz fel adat más mó don, más szer ve ze ti
ke re tek kö zött ha té ko nyab ban meg va ló sít ha tó.

2. A Kor mány fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz tert, hogy a Fõ vá ro si Bí ró ság nál ké rel mez ze az 
ala pí tó ne vé ben a Köz ala pít vány meg szün te té sét, és kér je
an nak so ron kí vü li el bí rá lá sát.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány egyet ért az zal, hogy a Köz ala pít vány
meg szû né se ese tén

a) an nak köz fel ada ta it az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té ri um (a ren dé sze ti bûn meg elõ zé si fel ada tok te -
kin te té ben) és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um (tûz- és ka taszt ró fa vé del mi célú fel ada tok te -
kin te té ben) lát ja el,

b) a pénz ügyi kö te le zett sé gek tel je sí té sét köve tõen a
meg ma radt pénz be li va gyon 2/3-a az Igaz ság ügyi és Ren -
dé sze ti Mi nisz té ri um „bûn meg elõ zés sel össze füg gõ fel -
ada tok tá mo ga tá sa” címû, 1/3-a az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um ka taszt ró fa el há rí tás ban köz -
re mû kö dõ szer ve ze tek tá mo ga tá sát szol gá ló fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tá ba ke rül jön be épí tés re,

c) a Köz ala pít vány meg ma radt ingó va gyo na (nem
pénz be li) a Nem ze dé kek Biz ton sá gá ért Köz hasz nú Ala pít -
vány ré szé re ke rül jön át adás ra,

d) a meg szün te tés rõl és az a)–c) pon tok ban fog lal tak ról 
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, va la mint az a) pont 
te kin te té ben az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz -
ter köz le mény ben tá jé koz tat ja a nyil vá nos sá got.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: a Köz ala pít vány nyil ván tar tás ból va ló 
 tör lé sét köve tõen azonnal

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé vel lép ha tály ba, egy ide -
jû leg a Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány lét re -
ho zá sá ról  szóló 1070/2001. (VII. 10.) Korm. ha tá ro zat, va -
la mint a Kor mány (köz)ala pít vá nya i ért fe le lõ sök rõl  szóló
1081/2006. (VIII. 14.) Korm. ha tá ro zat I. d) 2. pont já ban
„a Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány” szö veg -
rész ha tá lyát vesz ti.

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



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság
és a Kormány

m e g á l l a p o d á s a
a keresetek 2007. évi növelését szolgáló központi

intézkedésekrõl a közszférában

Az Egy sé ges Köz szol gá la ti Sztrájk bi zott ság (a továb biak -
ban: Sztrájk bi zott ság) és a Kor mány (a továb biak ban együtt:
tár gya ló fe lek) több for du ló ban egyez te tést foly tat tak a
Sztrájk bi zott ság kö ve te lé se i rõl. En nek ered mé nye ként:

I.

1. A Kor mány vál lal ja, hogy 2007. jú li us 1-jé tõl kez dõ -
dõ en az év vé gé ig ha von ta 13. havi il let mény elõ leg jog -
címen a köz szol gá lat ban dol go zók az il let mé nyük
8,3%-ának meg fe le lõ összeg ben ré sze sül nek. Ez a ke re set -
elem a 2008. évi ke re set nö ve lés szá mí tá sa kor a 2007. évi
bá zis ke re se tek ré szét ké pe zi. 2008. ja nu ár 16-án – il let ve
2007. má so dik fél évi jog vi szony meg szû nés ese tén az ese -
dé kes ség idõ pont já ban – sor ke rül az ál ta lá nos sza bá lyok
sze rint járó 13. havi il let mény és a 2007-ben fi ze tett il let -
mény elõ leg kü lön bö ze té nek ren de zé sé re. A Kor mány vál -
lal ja, hogy en nek meg va ló sí tá sá ra az Or szá gos Köz szol gá -
la ti Ér dek egyez te tõ Ta nács ban (OKÉT) tör tént egyez te tést 
köve tõen tör vényjavaslatot nyújt be az Or szág gyû lés hez
2007. már ci us 31-ig. A Kor mány kö te le zett sé get vál lal
arra, hogy amennyi ben a kon ver gen cia-prog ram tel je sü lé -
se azt le he tõ vé te szi, fél ha vi il let mény nek meg fe le lõ
összeg 2008. elsõ fe lé ben tör té nõ ki fi ze té sé rõl in téz ke dik.

2. A je len meg ál la po dás ban fog lal tak nem érin tik a
2007. évi költ ség ve té si tör vény ben sze rep lõ, a köz szfé rá -
ban át la go san mint egy 2,5%-os brut tó ke re set nö ve ke dést.

3. A tár gya ló fe lek fel hív ják a mun kál ta tó kat (fenn tar tó -
kat) és a szak szer ve ze te ket: szek to rá lis, ága za ti és he lyi meg -
ál la po dá sok kal se gít sék elõ, hogy a köz szol gá lat kü lön bö zõ
jog vi szo nya i ban és a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya alá tar -
to zó fog lal koz ta tot tak ke re set nö ve ke dé se meg fe lel jen az Or -
szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács 2007. évi bér meg ál la po dá sá -
ban rög zí tett mér té kû ke re set nö ve ke dés nek.

4. A tár gya ló fe lek 2007-ben fo lya ma to san fi gye lem -
mel kí sé rik és ne gyed éven ként az OKÉT ke re té ben ér té ke -
lik a ke re se tek ala ku lá sát. A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
ada tai alap ján a Kor mány havi rend sze res ség gel át ad ja

– a köz pon ti és a he lyi költ ség ve té si al rend szer re
külön- külön fel dol goz va,

– ága za ti, alá ga za ti bon tás ban,
– a rend sze res és nem rend sze res ke re se tek re vo nat ko -

zó an

a tény le ges brut tó ke re set ala ku lást be mu ta tó össze ál lí tá so -
kat az OKÉT tagjainak.

II.

5. A tár gya ló fe lek 2007 au gusz tu sá ban tár gya lá so kat
kez de nek az OKÉT-ban a 2008. évi ke re set eme lés rõl és az
il let mény rend szer min den ele mé rõl az zal a cél lal, hogy a
köz szfé rá ban a re ál ke re se tek 2008-ban ne csök ken je nek.
En nek ré sze ként a Kor mány vál lal ja, hogy 2008-ban ja -
nuár 1-jé tõl az év vé gé ig ha von ta 13. havi il let mény elõ leg
jog cí men a köz szol gá lat ban dol go zók az il let mé nyük
8,3%-ának meg fe le lõ összeg ben ré sze sül nek. 2009. ja nu ár 
16-án – il let ve a 2008. évi év kö zi jog vi szony meg szû nés
ese tén az ese dé kes ség idõ pont já ban – sor ke rül az ál ta lá -
nos sza bá lyok sze rint járó 13. havi il let mény és a 2008-ban 
fi ze tett il let mény elõ leg kü lön bö ze té nek ren de zé sé re.

6. A tár gya ló fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy a köz pon -
ti for rás ból a köz szol gá la tok tel jes kö ré re biz to sí tott, az
1. és 5. pont sze rin ti 13. havi il let mény elõ leg nem ve zet het
lét szám csök ken tés hez.

7. A tár gya ló fe lek meg ál la pod nak, hogy 2009. ja nu ár
1-jé tõl ke rül jön sor a köz al kal ma zot ti il let mény táb lák bér -
té te le i nek, va la mint a köz tiszt vi se lõi il let mény alap leg -
alább 4,0%-os nö ve lé sé re.

8. A tár gya ló fe lek meg ál la pod nak, hogy 2009-tõl
– elõ ször 2009 de cem be ré ben – az ed dig tárgy évet kö ve tõ
év ja nu ár 16-án fi ze ten dõ 13. havi il let ményt a tárgy év de -
cem be ré ben kell fi zet ni.

9. A Kor mány vál lal ja, hogy az 5., 7. és a 8. pont meg va -
ló sí tá sá ra tör vény ja vas la tot nyújt be az Or szág gyû lés hez.

10. A Sztrájk bi zott ság a je len meg ál la po dás alá írá sá -
nak nap ján te vé keny sé gét fel füg gesz ti.

A Kor mány A Sztrájk bi zott ság
kép vi se le té ben: kép vi se le té ben:

Csiz már Gá bor s. k., Dr. Sza bó End re s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz té riumi a Sztrájk bi zott ság el nö ke

ál lam tit kár

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2007. március 1-je és március 31-e között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló – több ször mó do sí -
tott – 1995. évi CXVII. tör vény 82. § (2) be kez dé se arra
kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy
ha von ta te gye köz zé a tárgy hó nap ban a fo gyasz tá si nor ma
sze rin ti üzem anyag költ ség-el szá mo lás sal kap cso la to san
al kal maz ha tó üzem anyag árat.
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Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:

ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 248 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 259 Ft/l

Gáz olaj 243 Ft/l

Ke ve rék 268 Ft/l

Ha a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ha tá lya alá tar to zó
ma gán sze mély az üzem anyag költ sé get a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély
nyilatkozatával kedvezményezhetõ kiemelt

költségvetési elõirányzat technikai számáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az adó -
zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996. évi
CXXVI. tör vé ny (a to váb bi ak ban: Tv.) mó do sí tá sá ról ren del -
ke zõ 1997. évi CXXIX. tör vény 4/A. §-ának (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és Pénz ügyi El len õr -
zé si Hi va tal a Tv. 4/A. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ked -
vez mé nye zett ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai szá mot adja:

Sor -
szám

Ked vez mé nye zett
Tech ni kai

szám

1. Tár sa dal mi bûn meg elõ zés 1294

2. Par lag fû-men te sí tés fel ada ta i nak
tá mo ga tá sa

1153

3. Egész ség ja ví tást cél zó sport te vé keny ség
tá mo ga tá sa

1304

4. A Szü lõ föld Alap tá mo ga tá sa 1311

5. Az er dõ te rü let köz jó lé ti célú vé del mé nek
és bõ ví té sé nek feladatai

1445

6. Az il le gá lis hul la dék le ra kók
fel szá mo lá sá nak feladatai

1517

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló

1996. évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) mó do sí -
tá sá ról ren del ke zõ 1997. évi CXXIX. tör vény 11. §-ának
(4) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. §-a (1) be kez dé se
sze rin ti kedvezményezett részére a következõ technikai
számot adja:

Sor -
szám

Ked vez mé nye zett
Tech ni kai

szám

1. Új szö vet ség Egy há za 1562

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
el nö ke

Az ARTISJUS 
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

k ö z  l e  m é  n y e
Ü07

a magáncélú másolásokra tekintettel 
megállapított üres hang- és képhordozó

jogdíjakról a 2007. évre

I.

JOGDÍJAK

Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü -
let a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Szjt.) 20.  § (1) és (2) be kez dé se alap ján
az érin tett jo go sul tak kö zös jog ke ze lõ szer ve ze te i vel, a
Film Jus Film szer zõk és Elõ ál lí tók Szer zõi Jog vé dõ Egye -
sü le té vel, a HUNGART Vi zu á lis Mû vé szek Kö zös Jog ke -
ze lõ Tár sa sá ga Egye sü let tel, a Ma gyar Hang le mez ki adók
Szö vet sé gé vel, va la mint a Mû vé sze ti Szak szer ve ze tek
Szö vet sé ge Elõ adó mû vé szi Jog vé dõ Iro dá já val egyet ér -
tés ben a kép-, il let ve hang fel vé te lek ma gán cé lú má so lá sá -
ra te kin tet tel az üres kép- és hang hor do zók ra az aláb bi
szer zõi jog dí jat ál la pít ja meg:

Idõ tar tam/Meg ne ve zés Fi ze ten dõ jog díj

1. Au dio ka zet ta

60 per cig 23 Ft/db

90 per cig 28 Ft/db

90 perc fe lett 34 Ft/db

2. Vi deo ka zet ta

120 per cig 55 Ft/db

180 per cig 70 Ft/db

195 per cig 76 Ft/db

240 per cig és a fe lett 98 Ft/db
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Idõ tar tam/Meg ne ve zés Fi ze ten dõ jog díj

3. Nyers anyag

Hang hor do zó nyers anyag 244 Ft/1000 m

Vi deó-kép hor do zó
nyers anyag 286 Ft/1000 m

4. CD-R tí pu sok

CD-R és CD-RW 
300 MB-ig 16 Ft/db

CD-R és CD-RW/Data 
700 MB-ig 44 Ft/db

CD-R és CD-RW/Au dió,
il let ve 700 MB fe lett 64 Ft/db

5. DVD tí pu sok

DVD-R/+R,
DVD-RW/+RW,
DVD-RAM 4,7 GB
alatt 16 Ft/db

DVD-R/+R,
DVD-RW/+RW,
DVD-RAM 4,7 GB 110 Ft/db

DVD-R/+R,
DVD-RW/+RW,
DVD-RAM 9,4 GB-ig 250 Ft/db

6. Egyéb nagy ka pa ci tá sú op ti kai diszk

4,7 GB 110 Ft/db

9,4 GB-ig 250 Ft/db

15 GB-ig 300 Ft/db

25 GB-ig 400 Ft/db

50 GB-ig 500 Ft/db

100 GB-ig 700 Ft/db

200 GB-ig 800 Ft/db

200 GB fe lett 850 Ft/db

7. Mi ni diszk

Mi ni diszk 64 Ft/db

8. Kép-, il let ve hang hor do zó ként hasz nál ha tó

me mó ria kár tyák

(pél dá ul kár tya hor doz ha tó mul ti mé dia esz köz höz,

CF, MMC, MS, Smart Me dia, SD, Mini SD, Mic roSD,

xD, Mic rod ri ve-tí pu sú kártyák)

64 MB-ig 50 Ft/db

128 MB-ig 100 Ft/db

256 MB-ig 300 Ft/db

512 MB-ig 600 Ft/db

Idõ tar tam/Meg ne ve zés Fi ze ten dõ jog díj

1 GB-ig 800 Ft/db

2 GB-ig 1 200 Ft/db

4 GB-ig 1 500 Ft/db

8 GB-ig 2 000 Ft/db

12 GB-ig 3 000 Ft/db

9. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom
le ját szá sá ra al kal mas, hor doz ha tó mul ti mé dia

esz köz be in teg rált tárolóegységek

32 MB-ig 125 Ft/db

64 MB-ig 250 Ft/db

128 MB-ig 500 Ft/db

256 MB-ig 800 Ft/db

512 MB-ig 1 500 Ft/db

1GB-ig 2 000 Ft/db

2 GB-ig 2 400 Ft/db

4 GB-ig 4 000 Ft/db

10 GB-ig 6 000 Ft/db

40 GB-ig 9 000 Ft/db

80 GB-ig 10 000 Ft/db

10. Au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom
tá ro lá sá ra szol gá ló, szó ra koz ta tó elekt ro ni kai

esz kö zök be in teg rált tá ro ló egy sé gek
(be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ vi deo

fel ve võ-le ját szó ké szü lé kek,
be épí tett tá ro ló egy ség gel ren del ke zõ DVD-író,

fel ve võ-le ját szó ké szü lé kek, be épí tett tá ro ló egy ség gel
ren del ke zõ te le ví zió ké szü lék,

beépített tárolóegységgel rendelkezõ set-top-boksz
 és mûholdvevõ készülék)

80 GB-ig 4 000 Ft/db

160 GB-ig 5 000 Ft/db

250 GB-ig 7 000 Ft/db

250 GB felett 9 000 Ft/db

II.

1. A jog díj meg fi ze té se
 

Az Szjt. 20.  § (2) be kez dé se alap ján a fen ti jog dí jat az
üres kép- vagy hang hor do zó gyár tó ja, kül föl dön gyár tott
kép- vagy hang hor do zó ese tén pe dig a jog sza bály sze rint
vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély, vagy – vám fi ze té si kö -
te le zett ség hi á nyá ban – egye tem le ge sen a hor do zót az or -
szág ba be ho zó sze mély és az azt bel föl dön elõ ször for ga -
lom ba hozó sze mély kö te les az ARTISJUS Ma gyar Szer -
zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let hez a vám ke ze lés be fe je zé sé -
tõl, vám fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá ban pe dig a for ga lom -
ba ho za tal tól vagy – ha ez a ko ráb bi – a for ga lom ba ho za -
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ta li cél lal tör té nõ rak tá ron tar tás meg kez dé sé tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül meg fi zet ni. A jog díj meg fi ze té sé ért az
adott hor do zó összes bel föl di for gal ma zó ja is egye tem le -
ge sen fe lel.

A Jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya alatt for ga lom ba ho -
zott, a Jog díj köz le mény I. ré szé nek meg fe le lõ pont já nak
ha tá lya alá ál ta lá nos funk ci o ná lis is mér ve ik alap ján be so -
rol ha tó, de az ott fel tün te tett leg na gyobb tá ro ló ka pa ci tást
leg alább 100%-kal meg ha la dó tá ro ló ka pa ci tá sú hang- és
kép hor do zók után az ARTISJUS a jog dí jat az aláb bi ak
sze rint ál la pít ja meg:

– a jog díj a Jog díj köz le mény I. ré szé nek az adott hang-
és kép hor do zó ra al kal ma zan dó pont já ban meg ha tá ro zott
leg na gyobb tá ro ló ka pa ci tást 100%-kal meg ha la dó tá ro ló -
ka pa ci tá sú hor do zó után az adott pont ban meg ha tá ro zott
leg ma ga sabb jog díj 50%-ával nö velt össze ge. E ren del ke -
zést min den to váb bi 100%-os tá ro ló ka pa ci tás nö ve ke dés
ese tén al kal maz ni kell. A 100%-os ka pa ci tás nö ve ke dés nél 
ki sebb mér té kû tá ro ló ka pa ci tás nö ve ke dés a fi ze ten dõ jog -
díj össze gét nem érin ti.

A Jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya alatt for ga lom ba ho -
zott, kép-, il let ve hang fel vé te lek ma gán cé lú má so lá sá ra al -
kal mas olyan hang- és kép hor do zók után, ame lyek ál ta lá -
nos funk ci o ná lis is mér ve ik alap ján a Jog díj köz le mény
I. ré szé nek egyik pont ja ha tá lya alá sem tar toz nak, a jog dí -
jat az ARTISJUS az Szjt 90.  §-a sze rint ál la pít ja meg.

Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt tart -
va a köz zé tett jog dí jak hoz ké pest a Jog díj köz le mény
idõ be li ha tá lya alatt az aláb bi fel té te lek együt tes tel je sü -
lé se ese tén jog díj ked vez mény ad ha tó. Jog díj ked vez -
mény ben ré sze sül het az üres kép- vagy hang hor do zó
gyár tó ja, kül föl dön gyár tott kép- vagy hang hor do zó
ese tén a vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély, il let ve vám -
fi ze té si kö te le zett ség hi á nyá ban a hor do zót az or szág ba
be ho zó sze mély vagy az azt bel föl dön elõ ször for ga lom -
ba hozó sze mély, ha

a) az Szjt. 22.  § (1) be kez dé se alap ján és a je len Jog díj -
köz le mény II.2. pont ja sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gé nek min den ál ta la gyár tott, be ho zott, il let ve for ga -
lom ba ho zott üres kép- és hang hor do zó val kap cso la to san
ma ra dék ta la nul ele get tett

b) jog díj tar to zá sa nincs,
c) a je len Jog díj köz le mény III. pont já ban fog lalt véd -

jegy hasz ná la ti en ge délyt, min den egyes op ti kai vé de lem -
mel el lá tott cím ké vel kap cso la to san ma ra dék ta la nul be tar -
tot ta,
és a ked vez mény igény be vé te lé rõl és az eh hez tár su ló kö te le -
zett ség vál la lá sok ról az AR TIS JUS-szal szer zõ dést köt.

A je len Jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak az
áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vényes áfát is tar tal -
ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

2. Adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
 

Aki üres kép- vagy hang hor do zót gyárt, vám fi ze té si kö -
te le zett ség nél kül az or szág ba be hoz, vagy az így be ho zott

hor do zót elõ ször bel föl di for ga lom ba hoz za, kö te les az
AR TIS JUS-t az Szjt. 20.  § (2) bekezdése sze rin ti jog díj -
igény ér vé nye sí té sé hez szük sé ges ada tok ról tá jé koz tat ni.
Az üres kép- vagy hang hor do zó be ho za ta la  miatt jog sza -
bály sze rint vám fi ze té sé re kö te le zett sze mély a fen ti e ken
fe lül kö te les az AR TIS JUS-nak be mu tat ni a vám ha tó ság
ál tal hi te le sí tett be ho za ta li vám ok mányt is.

Bár mely be je len tés re, il let ve tá jé koz ta tás ra kö te le zett
sze mély kö te les az ARTISJUS ké ré sé re adat szol gál ta tást
nyúj ta ni az üres kép- és hang hor do zók be szer zé si forrá -
sairól, il let ve azok egyéb for ga lom ba ho za ta li ada ta i ról. A
fen ti tá jé koz ta tá si kö te le zett ség – akár rész le ges – el mu -
lasz tá sa ese tén a tá jé koz ta tás ra kö te le zett az üres kép-, il -
let ve hang hor do zók után a je len Jog díj köz le mény alap ján
szá mí tott jog díj jal azo nos mér té kû költ ség áta lányt kö te les
fi zet ni [Szjt. 22.  § (2) bek.].

3. A jog díj meg fi ze té se aló li men tes ség ese tei
 

A fen ti jog díj meg fi ze té se aló li men tes ség fennállá -
sának iga zo lá sá hoz az aláb bi ok ira tok be nyúj tá sa szük -
sé ges:

3.1. Az Szjt. 20.  § (3) be kez dés a) pont sze rin ti men tes -
ség ese tén a ki vi tel iga zo lá sá hoz be nyúj tan dó ok iratok:

– a ki vitt áru azo no sí tá sá ra al kal mas, leg alább a ki vitt
mennyi sé get, a hor do zó már ka ne vét és tí pu sát tar tal ma zó
nyi lat ko zat, va la mint

– az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén kí vül re irá nyu ló for -
ga lom ban a vám ha tó ság ál tal hi te le sí tett be ho za ta li és ki -
vi te li vám ok mány,

– az Eu ró pai Kö zös ség te rü le té re irá nyu ló for ga lom ban 
olyan, a fe lek kö zös sé gi adó szá mát hi telt ér dem lõ en tar tal -
ma zó szám la, amely bõl ag gály ta la nul meg ál la pít ha tó,
hogy a díj igénnyel érin tett üres hor do zót tar tal ma zó kül de -
mény cím zett je az Eu ró pai Kö zös sé gen be lül la kó hellyel
ren del ke zõ sze mély, il let ve szék hellyel (te lep hellyel, fi ók -
te lep pel) ren del ke zõ jogi sze mély vagy egyéb szer ve zet, és 
a fe lek ne vét, szék he lyét (la kó he lyét), va la mint az üres
hor do zó mennyi sé gét, faj tá ját és a kül föl di ren del te té si he -
lyet hi telt ér dem lõ en fel tün te tõ olyan ok irat, amely bõl ag -
gály ta la nul meg ál la pít ha tó, hogy a hor do zó kat Ma gyar or -
szág ról el szál lí tot ták (pél dá ul: fu var le vél, szál lí tó le vél, át -
adás-át vé telt iga zo ló ok irat).

 
3.2. Amennyi ben a men tes sé gi okra a jog díj meg fi ze té -

sé re kö te le zett sze mély a jog díj meg fi ze té se után hi vat ko -
zik, a meg fi ze tett jog dí jat a 3.1. pont ban meg ha tá ro zott
ok ira tok be nyúj tá sa után az aláb bi fel té te lek együt tes fenn -
ál lá sa ese tén az ARTISJUS vissza té rí ti:

a) ha a ki vi telt is a jog dí jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze -
tõ sze mély vég zi;

b) a jog dí jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze tõ sze mély a
jog díj vissza té rí té se irán ti igényt az AR TIS JUS-hoz írás -
ban a jog díj meg fi ze té sé nek évé ben be je len ti;
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c) a hor do zó ról el tá vo lí tott ho log ra mos cím két a jog dí -
jat az AR TIS JUS-nak meg fi ze tõ sze mély a vissza té rí té si
igény írás be li be je len té sé vel egy ide jû leg az AR TIS -
JUS-nak sor szám sze rint azo no sít ha tó mó don té te le sen
vissza szol gál tat ja; va la mint

d) ab ban az eset ben, ha a ki vi tel cél or szá gá ban mû kö -
dik ún. üres hor do zó jog díj-igényt ér vé nye sí tõ kö zös jog ke -
ze lõ szer ve zet, ez a szer ve zet té te les ada tok kal azo no sít ha -
tó an iga zol ja, hogy a ki vitt üres hor do zók ra vo nat ko zó an a
jog dí jat a jog díj fi ze tés re kö te le zett, vagy a cél or szág ban
al kal ma zan dó jog sza bály sze rint fi ze tés re kö te le zett, vagy
arra fel jo go sí tott más sze mély a cél or szág ban meg fi zet te,
vagy a cél or szág jogi sza bá lyo zá sa alap ján a jog díj fi ze tés
alól men te sült.
 

3. 3. A díj meg fi ze té se aló li men te sü lé si fel té te lek meg -
vizs gá lá sa cél já ból a díj meg fi ze té se aló li men te sü lés ese -
tén is az, aki üres kép- vagy hang hor do zót gyárt, vám fi ze -
té si kö te le zett ség nél kül az or szág ba be hoz, vagy az így
be ho zott hor do zót elõ ször bel föl di for ga lom ba hoz za, kö -
te les az AR TIS JUS-t az Szjt. 22.  § (1) bekezdése sze rin ti
ada tok ról tá jé koz tat ni.

III.

1. Véd jegy hasz ná la ti en ge dély
 

Az ARTISJUS a je len Jog díj köz le ménnyel érin tett
hang-, il let ve kép hor do zók kö zül a

– CD-R tí pu sú hang- és kép hor do zók,

– DVD tí pu sú hang- és kép hor do zók,

– egyéb nagy ka pa ci tá sú op ti kai disz kek,

– kép-, il let ve hang hor do zó ként hasz nál ha tó me mó ria -
kár tyák (ki vé ve: a 32 MB-ig, va la mint a 64 MB-ig ter je dõ
tá ro ló ka pa ci tás sal ren del ke zõ me mó ria kár tyák),

– au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom le ját szá sá ra al -
kal mas hor doz ha tó mul ti mé dia esz kö zök be in teg rált tá ro -
ló egy ség (ki vé ve: a 32 MB-ig, va la mint a 64 MB-ig ter je -
dõ tá ro ló ka pa ci tás sal ren del ke zõ hor doz ha tó mul ti mé dia
esz kö zök be in teg rált tá ro ló egy sé get), to váb bá

– au dio, il let ve au di o vi zu á lis tar ta lom tá ro lá sá ra szol -
gá ló, szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök be in teg rált tá -
rolóegység [I. fe je zet 4., 5., 6., 8., 9., 10. pon tok]
te kin te té ben tör té nõ jog díj igény ér vé nye sí tés sel össze füg -
gés ben in gye ne sen, nem ki zá ró la gos véd jegy hasz ná la ti
en ge délyt ad a jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20.  § (2) be kez -
dé se alap ján meg fi ze tõ sze mély nek az „ARTISJUS” véd -
jegy hasz ná la tá ra. Az ARTISJUS véd jegy a Jog díj köz le -
mény sze rin ti hasz ná lat so rán – az el len ke zõ bizonyítá -
sáig – iga zol ja a jog díj meg fi ze té sét, to váb bá jog ke ze lé si
adat nak is mi nõ sül [Szjt. 96.  § (2) be kez dés], amely nek jo -
go su lat lan el tá vo lí tá sa, meg vál toz ta tá sa szer zõi jogi és
bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé nyek kel jár.

2. A véd jegy hor do zó ja
 

A véd je gyet az ARTISJUS ál tal ki bo csá tott, a jog dí jat
az Szjt. fen ti idé zett 20.  § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ
sze mély nek té rí tés men te sen, az ér vé nye sí tett jog díj igény
ál tal meg ha tá ro zott da rab szám ban hasz ná la tá ba adott op ti -
kai vé de lem mel el lá tott cím ke hor doz za. A véd je gyet hor -
do zó cím ke az ARTISJUS tu laj do na.

3. A véd jegy és a hor do zó hasz ná la ta
 

A jog dí jat az Szjt. fen ti idé zett 20.  § (2) be kez dé se alap ján
meg fi ze tõ sze mély a véd je gyet hor do zó cím két az üres hang-, 
il let ve kép hor do zó for ga lom ba ho za ta lát meg elõ zõ en jo go -
sult és kö te les a hang-, il let ve kép hor do zón, vagy ha ez le he -
tet len nek bi zo nyul a hang-, il let ve kép hor do zó cso ma go lá sán 
más jog ke ze lé si ada tot vagy áru jel zõ ész le lé sét nem aka dá -
lyo zó mó don a cím ke sé rü lé se nél kül el tá vo lít ha tat la nul a
cím ke át vé te lét köve tõen azon nal, de leg ké sõbb 5 mun ka na -
pon be lül el he lyez ni (fel ra gasz ta ni), egyéb ként a véd je gyet
nem hasz nál hat ja. A véd jegy hasz ná la tát har ma dik sze mély -
nek nem en ge dé lyez he ti, és a hor do zón el nem he lye zett (fel
nem ra gasz tott) ho log ra mos cím két har ma dik sze mély bir to -
ká ba/hasz ná la tá ba nem ad hat ja. A véd jegy hasz ná la tá ért
(a ho log ra mos cím ké ért) sem a jog dí jat az Szjt. fent idé zett
20.  § (2) be kez dé se alap ján meg fi ze tõ sze mély, sem más sze -
mély el len ér té ket nem kér het és nem fo gad hat el. A véd jegy -
hasz ná la ti en ge dély ha tá lya az elsõ jog sze rû for ga lom ba ho -
za tal lal meg szû nik.

IV.

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA*

A fen ti Jog díj köz le mény 2007. ja nu ár 1-jétõl 2007. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott szer zõi jog dí ja kat az
Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2007. ja nu ár 29.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

* Az Szjt. 90.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás
egyéb fel té te le it tar tal ma zó díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar
Köz löny ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak -
kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ -
köz ben le járt.

2007/19. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 955



956 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/19. szám

Az ARTISJUS
 Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

k ö z l e m é n y e
(I 07)

ze ne mû vek nyil vá nos ság szá má ra egye di le hí vás ra (,,on de mand”) hoz zá fér he tõ vé té te le fe jé ben fi ze ten dõ
szer zõi jog dí jak ról, va la mint a fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé nek egyéb feltételeirõl, 2007

A már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne mû vet, ki vé ve a ze ne drá mai mû ve ket vagy je le ne te i ket vagy ke reszt met sze te i ket
[azaz ún. kis jo gos ze ne mû ve ket (lásd II. fe je zet B) al fe je zet 7. a) pont ját)], vagy azok rész le te it szá mí tó gé pes há ló zat út -
ján le hí vás ra a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé tevõ szol gál ta tó [lásd II. fe je zet A) al fe je zet 5.1. pont] ál tal tör té nõ
fel hasz ná lás te kin te té ben az ARTISJUS a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény (a továb biak ban: Szjt.) 16.  §
(1) be kez dé sé ben, 26.  § (8) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban, 27.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint 90.  § (1) be kez dé sé -
ben és 92.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé sek alap ján ze ne mû vek nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra (,,on de mand”)
hoz zá fér he tõ vé té te le en ge dé lye zé se fe jé ben fi ze ten dõ aláb bi szer zõi jog dí ja kat, va la mint a fel hasz ná lás egyéb feltéte -
leit ál la pít ja meg:

I. Fejezet

AZ ENGEDÉLY FEJÉBEN FIZETENDÕ SZERZÕI JOGDÍJ

1. Letöltést nem engedõ felhasználás

A mû sza ki fel té te lek tõl füg gõ en a nyil vá nos ság tag ja szá má ra el sõ sor ban csu pán ér zé ke lést (meg hall ga tást), nem pe -
dig le töl tést (tar tós má so lat ké szí tést) en ge dõ fel hasz ná lás kor az aláb bi, a fel tett mû vek szá má tól füg gõ áta lány díj fi ze -
ten dõ:

1.1. Ze ne mû és vi deo klip

Mû rész let/mû szá ma
db

Nem ke res ke del mi célú 
szol gál ta tás

Ke res ke del mi célú szol gál ta tás
[le tölt he tõ tar ta lom ként nyúj tott szer zõi

mû vek elekt ro ni kus ke res ke del mé re 
irá nyu ló szol gál ta tás]

Egyéb ke res ke del mi célú 
szol gál ta tás

Mû rész let
1 perc alatt 

Ft/hó

Mû rész let
és tel jes mû
1–7 per cig

Ft/hó

Mû rész let
1 perc alatt 

Ft/hó

Mû rész let
és tel jes mû
1–7 per cig 

Ft/hó

Mû rész let
1 perc alatt 

Ft/hó

Mû rész let
és tel jes mû
1–7 per cig

 Ft/hó

1–10-ig 2000 3000 2000 3 000 2000 3 000

11–100-ig 9 000 24 000 6 000 24 000 12 000 24 000

101–500-ig 28 000 42 000 16 000 42 000 32 000 42 000

501–1000-ig 50 000 56 000 23 000 56 000 50 000 56 000

1000 fe lett 
(ha a szol gál ta tó
le töl tést is en ged)

52 000 60 000

26 000 60 000

52 000 60 000

1000 fe lett 
(ha a szol gál ta tó
le töl tést nem
en ged)

52 000
+ mû ven ként

5 Ft

60 000
+ mû ven ként

 10 Ft

52 000
 + mû ven ként

 5 Ft

60 000
 + mû ven ként

 10 Ft

A 7 per cet meg ha la dó mû/mû rész let a jog díj szá mí tás szem pont já ból min den to váb bi meg kez dett hét perc után újabb
mû nek mi nõ sül. Ezt a ren del ke zést nem kell al kal maz ni a ke res ke del mi célú, több mint 1000 mû le hí vás ra hoz zá fér he tõ -
vé té te lét nyúj tó szol gál ta tá sok ese té ben, ha a szol gál ta tó a 2. pont sze rint le töl tést is en ged.
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1.2. Film al ko tás, egyéb au di o vi zu á lis mû, il let ve ezek rész le te

1.2.1. Le töl tést nem en ge dõ for má ban in gye ne sen tör té nõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel ese tén a 30 Ft/film/hó.

1.2.2. Le töl tést nem en ge dõ for má ban, díj fi ze tés el le né ben tör té nõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel ese tén az aláb bi dí -
jak fi ze ten dõk:

Film al ko tás tel jes hossza: leg fel jebb 30 perc a lehívásért fizetett díj 6%-a, ilyen díjbevétel
hiányában az egyéb (rek lám- és szponzorá-
  ciós) bevétel 6%-a, de legalább a jogdíj-
minimum

le hí vá son ként 10 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: 31–60 perc kö zött le hí vá son ként 20 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: 60 perc fe lett le hí vá son ként 30 Ft

1.3. Hí vó dal lam (,,ring back tone”, „fun dial” stb.)

Hí vó dal lam szol gál ta tás ese tén az aláb bi össze gû jog díj fi ze ten dõ:

– a szol gál ta tó nak fi ze tett elõ fi ze té si díj 8%-a, va la mint

– a szol gál ta tó ál tal a ze ne mû ki vá lasz tá sért fel szá mí tott díj 8%-a, de leg alább 18 Ft/mû, va la mint

– a szol gál ta tó ál tal a ze ne mû hí vó szám hoz ren de lé sé ért fel szá mí tott díj 8%-a, de leg alább hí vó szá mon ként 18 Ft.

2. Letöltést engedõ felhasználás

2.1. Ze ne mû/ze ne mû vek bõl álló al bum, film al ko tás, egyéb au di o vi zu á lis mû, csen gõ hang ként, MMS-be vagy egyéb
ha son ló, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt üze net be fog lalt mû „down lo ad”-tí pu sú, va gyis a le töl tést (tar tós má so lat ké -
szí té sét) is le he tõ vé tevõ fel hasz ná lá sá ért a je len fe je zet 1. pont já ban meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül az aláb bi dí jak fi ze ten -
dõk:

Ka te gó ri ák Fi ze ten dõ díj Jog díj mi ni mum

Ze ne mû meg kez dett 7 per cen ként a le töl té sért fi ze tett díj vagy az elõ fi ze té si díj
10%-a, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban az egyéb
(rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel 6%-a, 
de leg alább a jogdíjminimum

28 Ft

Tel jes, ze ne mû vek bõl álló ze nei al bum
egy ben tör té nõ le töl té se esetén

mû ven ként 24 Ft

Vi deo klip 28 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: leg fel jebb 30 perc a le töl té sért fi ze tett díj vagy az elõ fi ze té si díj
6%-a, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban az egyéb
(rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel 6%-a, 
de leg alább a jogdíjminimum

20 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: 31–60 perc kö zött 40 Ft

Film al ko tás tel jes hossza: 60 perc fe lett 60 Ft

Csen gõ hang ként fel kí nált leg fel jebb 1 perc
idõ tar ta mú ze ne mû vagy ze ne mû rész let

a le töl té sért fi ze tett díj vagy az elõ fi ze té si díj
10%-a, ilyen díj be vé tel hi á nyá ban az egyéb
(rek lám- és szpon zo rá ci ós) be vé tel 6%-a, 
de leg alább a jogdíjminimum

22 Ft

Egyéb, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt
üze net

20 Ft

2.1.1. Film al ko tás ese té ben a szer zõi jog díj a film be li ze ne fel hasz ná lás idõ tar ta má nak a tel jes film ját szá si ide jé hez
vi szo nyí tott ará nyá ban fi ze ten dõ.

2.1.2. Amennyi ben a fel hasz ná lás sal össze füg gés ben a szol gál ta tó nem ér el be vé telt, a jog díj mi ni mum fi ze ten dõ.

2.2. Ha a kö zön ség tag ja ál tal tör té nõ le töl tés kül föl dön va ló sul meg, a fi ze ten dõ jog díj a kül föl di cél or szág ban fi ze -
ten dõ jog díj, de leg alább a je len Jog díj köz le mény be fog lalt jog díj.



II. Fejezet

A) A JOGDÍJKÖZLEMÉNY ÁLTALÁNOS
 SZABÁLYAI

1. A nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér -
he tõ vé té tel a ze ne mû vek nek vagy azok rész le te i nek
(a továb biak ban együtt: „mû vek”) ve ze ték út ján vagy bár -
mely más esz köz zel vagy mó don tör té nõ olyan nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí té se, amely nek so rán a kö zön ség tag jai a
mû vek hez úgy fér het nek hoz zá, hogy mind az egyes mû -
ve ket, mind a hoz zá fé rés he lyét és ide jét egyé ni leg vá -
laszt hat ják meg (,,le hí vás”) (a továb biak ban: „le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé té tel” vagy „fel hasz ná lás”).

2. A le hí vás ra tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té tel meg va ló sul
te kin tet nél kül arra, hogy a nyil vá nos ság tag jai a le hí vott
mû ve ket szá mí tó gép re vagy bár mely hor do zó ra letölt -
hetik-e.

3. A je len Jog díj köz le mény kö ré ben az ARTISJUS a
sa ját ne vé ben jo go sult a szol gál ta tók nak a fel hasz ná lá si
en ge dé lye ket meg ad ni, ve lük szem ben a jog díj igé nye ket
ér vé nye sí te ni, a jog dí jak ra néz ve a szol gál ta tók nak szám -
lát ki bo csá ta ni, és a bí ró sá gok és ha tó sá gok elõt ti jog ér vé -
nye sí tés kö ré ben el jár ni. Az ARTISJUS a je len Jog díj köz -
le mény alap ján és kö ré ben a fel hasz ná lá si en ge dély meg -
adá sát a jog díj meg fi ze té sé tõl te szi füg gõ vé. A szol gál ta tó
az en ge délyt a jog díj meg fi ze té sé vel egy idõ ben, utó la gos
jog díj fi ze tés ese tén vissza me nõ le ges ha tállyal szer zi meg.

4.1. A már nyil vá nos ság ra ho zott mû vek le hí vás ra tör -
té nõ hoz zá fér he tõ vé té te lé hez az en ge délyt ki zá ró lag a je -
len Jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott mû vek re és fel -
hasz ná lá sok ra, és ki zá ró lag ab ban az eset ben le het meg -
adott nak te kin te ni, ha a szol gál ta tó [lásd je len fe je zet
A) 5.1.1. pont] tel je sí ti a je len Jog díj köz le mény I. fe je ze té -
ben fog lalt fel té te le ket.

4.2. A je len jog díj köz le ménnyel nem érin tett szer zõi
mû [lásd II. fe je zet B) al fe je zet 7/b) pont ja] vagy audio -
vizuális mû vagy hang fel vé tel le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé
té te lé hez a je len Jog díj köz le mény sze rin ti szer zõi en ge dé -
lyen fe lül az egyéb érin tett jo go sul tak (szer zõi mû ese té -
ben a szer zõi jo go sult, au di o vi zu á lis mû, il let ve hang fel vé -
tel ese té ben a film elõ ál lí tó, il let ve a hang fel vé tel-elõ ál lí tó
és az elõ adó mû vész) en ge dé lye is szük sé ges.

5.1. A szol gál ta tó fo gal ma, tar to zás át vál la lás

5.1.1. A je len Jog díj köz le mény al kal ma zá sá ban „szol -
gál ta tó” a mû vet le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel cél já ra
több szö rö zõ, a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel re fel aján ló,
to váb bá a hoz zá fér he tõ vé té tel cél já ra fel aján lott mû höz
tör té nõ hoz zá fé rés biz to sí tá sá ban részt vevõ olyan sze -
mély vagy szer ve zet, amely az Szjt. 19.  §-ban, il let ve a
26.  § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si cse -
lek ményt va ló sít meg.

5.1.2. a) Amennyi ben a je len jog díj köz le ménnyel érin -
tett fel hasz ná lá si fo lya mat ban több olyan sze mély vagy
szer ve zet mû kö dik köz re, amely az 5.1.1. pont sze rint
szol gál ta tó nak mi nõ sül, köz tük a je len Jog díj köz le mény
alap ján fi ze ten dõ jog díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó tar to zás -
át vál la lás nak az ARTISJUS írás ba fog lalt hoz zá já ru lá sa
ese tén van he lye. Ezen hoz zá já ru lás fel té te le kü lö nö sen,
hogy a tar to zást át vál la ló szol gál ta tó

– a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel tel jes fel hasz ná lá si
fo lya ma tá ban az összes köz re mû kö dõt és köz re mû kö dõn -
ként a ta nú sí tott fel hasz ná lá si cse lek ményt (több szö rö zés,
il let ve nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés) az AR TIS JUS-szal
leg ké sõbb a szol gál ta tás meg kez dé se kor írás ban meg je löl -
je, va la mint

– írás ban kö te le zett sé get vál lal jon an nak biz to sí tá sá ra,
hogy az ARTISJUS a fel hasz ná lás mód ját, kö rül mé nye it
és mér té két a tel jes fel hasz ná lá si fo lya mat összes köz re -
mû kö dõ je te kin te té ben sze mé lye sen vagy kép vi se lõ je út -
ján el len õriz ni tud ja.

5.1.3. Az ARTISJUS hoz zá já rul hat ah hoz is, hogy a
tar to zást a kül föl di szol gál ta tó bel föl di kép vi se lõ je vál lal ja 
át, ha a kép vi se lõ iga zol ja, hogy fel van jo go sít va a sa ját
ne vé ben a szol gál ta tó ja vá ra, vagy a szol gál ta tó ne vé ben
és kép vi se le té ben bár mely más, a le hí vás ra hoz zá fér he tõ -
vé té tel fo lya ma tá ban részt vevõ szol gál ta tó val szer zõ dést
köt ni és/vagy e kör ben el len ér té ket át ven ni, il let ve az
 ARTISJUS-szal fel hasz ná lá si szer zõ dést köt ni, és en nek
fe jé ben jog dí jat fi zet ni.

5.2. A hoz zá fé rést biz to sí tó szol gál ta tók fe le lõs sé ge
kor lá to zá sá nak sza bá lyai

5.2.1. Ha az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok,
va la mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol -
gál ta tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Ektv.) 2.  § k) és l) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott szol gál ta tó az Ektv. 9–11.  §-ok ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ te vé keny sé ge ket vég zi, és
egyéb ként úgy jár el, ahogy az a szol gál ta tó tól az adott
hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó, az ARTISJUS és az
ARTISJUS ál tal kép vi selt bel- és kül föl di ze nei és iro dal -
mi szer zõi jo go sul tak irá nyá ban a szer zõi jog sér té sért az
Szjt. 94.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö -
vet kez mé nye ken (a jog sér tés tõl el til tás és ab ba ha gyás ra
kö te le zés) túl nem fe lel, így en ge délyt sem kell kér nie, és
jog díj fi ze té si kö te le zett sé ge sem áll fenn.

5.2.2. Ha a je len fe je zet 5.2.1. pont sze rint el já ró szol -
gál ta tó ön ként vagy az AR TIS JUS-szal kö tött meg ál la po -
dás alap ján le foly tat ja az Ektv. 13.  § sze rin ti el já rást, men -
te sül az Szjt. 94.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott jog kö vet kez mény tõl is.

5.2.3. A je len fe je zet 5.2.2. pont sze rin ti meg ál la po dás
az Ektv. 13.  §-ban meg ha tá ro zott tar tal mon fe lül az Ektv.
13.  § (11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ha tal ma zás
alap ján az aláb bi a kat tar tal maz za:
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– a szol gál ta tó ál tal vég zett, a je len fe je zet 5.2.1. pont -
já ban fel so rolt te vé keny sé gek szer zõi jogi fel hasz ná lást
va ló sí ta nak meg;

– az ARTISJUS a sé re lem tár gyát és a jog sér tést va ló -
szí nû sí tõ té nye ket, to váb bá a szer zõi jo got sér tõ tar tal mú
in for má ció azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat ak ként ha -
tá roz za meg, hogy meg je lö li a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té -
tel ál ta la gya ko rol ha tó en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó jog sza -
bá lyi ren del ke zé se ket [Szjt. 27.  §, 91.  § (1) be kez dés, 92.  §
(3) be kez dés] és a kö zös jog ke ze lõ egye sü le tek rõl  szóló
nyil ván tar tás ba vé te lét tar tal ma zó, a hi va ta los lap ban meg -
je lent köz le mény meg fe le lõ ré sze it, és egy ben ki je len ti,
hogy csak olyan szer zõi mû te kin te té ben és csak olyan va -
gyo ni jog ér vé nye sí té se iránt lép fel, amely a meg je lölt
jog sza bá lyi ren del ke zé sek és nyil ván tar tás ba vé tel alap ján
kö zös jog ke ze lé sé be tartozik;

– a fe lek a meg ál la po dás sal össze füg gés ben ha tá lyos
írás be li köz lés nek te kin tik a ne kik vagy ál ta luk har ma dik
sze mély hez cím zett írás be li ma gán ok irat hû má so la tát, to -
váb bá az elekt ro ni kus úton tett köz lést is, ha an nak meg ér -
ke zé sét a cím zett elekt ro ni kus úton iga zol ja.

5.3. A hoz zá fé rést biz to sí tó szol gál ta tók kal szem ben
fenn ál ló adat szol gál ta tá si igény

Az 5.2. pont ban írt fe le lõs ség kor lá to zás nem érin ti az
ARTISJUS ál tal az Szjt. 94.  § (4) be kez dés c) pont ja alap -
ján azon hoz zá fé rést biz to sí tó szol gál ta tók kal szem ben tá -
maszt ha tó adat szol gál ta tá si igényt, ame lyek ke res ke del mi
mér ték ben nyúj tot tak szol gál ta tást jog sér tés elköveté -
séhez.

B) A JOGDÍJKÖZLEMÉNY ALAPJÁN KÖTHETÕ
FELHASZNÁLÁSI SZERZÕDÉSEK KÖZÖS SZABÁLYAI

6.1. A je len Jog díj köz le mény ben em lí tett egyéb (rek -
lám- és szpon zo rá ci ós) be vé te len a bár mi lyen for rás ból
szár ma zó mind azon be fi ze té se ket és do log át adá sá val
vagy te vé keny ség vég zé sé vel tel je sí tett szol gál ta tá so kat
ér te ni kell, ame lyek re az adott szer ve zet be szá mo lá -
si/könyv ve ze té si kö te le zett sé ge a min den kor ha tá lyos
szám vi te li jog sza bá lyok ér tel mé ben ki ter jed.

6.2. Ha a je len Jog díj köz le mény alap ján a jog dí jat a be -
vé tel ará nyá ban kell meg fi zet ni, be vé te len a net tó (áfa nél -
kü li) be vé telt kell ér te ni.

7. a) Az I. fe je zet 1. és 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott
jog díj ma gá ban fog lal ja a már nyil vá nos ság ra ho zott ze ne -
mû vek kö zül az ún. kis jo gos – azaz az aláb bi b) pont alá
nem tar to zó – ze ne mû vek bel- és kül föl di, a je len Jog díj -
köz le mény ben meg ha tá ro zott fel hasz ná lá sa el len ér té két
is. Ha az I. fe je zet 1–3. pont ja i ban meg ha tá ro zott, le töl tést
is le he tõ vé tevõ le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel nyo mán a
kö zön ség tag ja ál tal tör té nõ le töl tés kül föl dön va ló sul

meg, és a le töl tés he lye sze rin ti kö zös jog ke ze lõ tár sa ság -
gal kö tött köl csö nös kép vi se le ti szer zõ dés vagy több, az
EGT-ben ré szes tag ál lam te rü le tén mû kö dõ kö zös jog ke -
ze lõ tár sa ság ál tal a több or szág te rü le tén mag va ló su ló le -
hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té tel kö zös en ge dé lye zé sé re, és az
en ge dé lye zés alap ján be folyt jog díj fel osz tá sá ra kö tött
szer zõ dés ek ként ren del ke zik, a fi ze ten dõ jog díj a le töl tés -
re a le töl tés ál la má ban mû kö dõ, a szer zõ dés ben fél ként
részt ve võ kö zös jog ke ze lõ szer ve zet ál tal az adott ál lam -
ban ha tá lyos jog sza bály nak vagy – ha jog sza bály erre ren -
del ke zést nem tar tal maz – az érin tett jo go sul tak kal kö tött
tag sá gi meg ál la po dás nak meg fele lõen meg ál la pí tott jog -
dí jat is ma gá ban fog lal ja. Ezt a ren del ke zést meg fele lõen
al kal maz ni kell arra az eset re is, ha a fel hasz ná lá si en ge -
délyt az elõ zõ mon dat ban em lí tett meg ál la po dá sok va la -
me lyi ke alap ján kül föl di kö zös jog ke ze lõ szer ve zet ön -
állóan, vagy az ARTISJUS köz ve tí té sé vel, vagy kül föl di
kö zös jog ke ze lõ szer ve zet és az ARTISJUS kö zö sen adja
meg. Ha az ARTISJUS és a szol gál ta tó kö zött lét re jött fel -
hasz ná lá si szer zõ dés be fog lalt en ge dély csak bel föld re ha -
tá lyos, a föld raj zi te rü let he lyett a bel föld más is mérv vel is
(pl. a Ma gyar Köz tár sa sá got je lö lõ or szág hí vó szám) meg -
ha tá roz ha tó.

b) Az I. fe je zet 1. és 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott
jog díj nem fog lal ja ma gá ban a szín pad ra szánt ze ne drá mai
mû vek vagy je le ne te ik, il let ve ke reszt met sze te ik le hí vás ra
nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek, és a ze nei nagy jog fo gal -
ma alá tar to zó egyéb ze ne mû vek le hí vás ra nyil vá nos ság -
hoz köz ve tí té sé nek szer zõi jog dí ját, va la mint a zene rek -
lám cél ra tör té nõ rög zí té sé nek (hang fel vé te lé nek), va la -
mint meg vál toz ta tá sá nak, át dol go zá sá nak szer zõi jog dí ját, 
amely re néz ve a szol gál ta tók az egyes szer zõk kel vagy
más iga zolt jo go sul tak kal köz vet le nül kö te le sek meg ál la -
pod ni.

c) Ha az ARTISJUS és a szol gál ta tó kö zött a nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí tés en ge dé lye zé sé re lét re jött szer zõ dés
más ként nem ren del ke zik, a fel hasz ná lá sok fe jé ben az
I. fe je zet 1. és 2., 3. pont ja i ban meg ha tá ro zott és szer zõ -
dés sze rû en meg fi ze tett jog díj a mû vek nek a szol gál ta tók
el len õr zé se alatt álló szá mí tó gép re vagy bár mely di gi tá lis
hor do zón rög zí tett elekt ro ni kus adat bá zis ba tör té nõ, az is -
mé telt le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té telt is le he tõ vé tevõ rög -
zí té sé ért járó (me cha ni kai) jog dí jat is ma gá ban fog lal ja.

d) A je len díj sza bás ban áta lány-jel leg gel meg ha tá ro -
zott jog dí jak meg ál la pí tá sa te kin tet tel van arra, hogy ezek -
ben az ese tek ben az ARTISJUS ál tal gya ko rolt kö zös jog -
ke ze lés ha tá lya alá nem tar to zó mû vek [szer zõi jogi vé de -
lem alatt a vé del mi idõ el tel te  miatt már nem álló, vagy
olyan mû vek, ame lyek te kin te té ben szer zõ jük az Szjt.
92.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog sze rû nyi lat ko -
za tot tett] fel hasz ná lá sa is meg tör tén het. A for gal mi ala pú
(egyes mû vek fel hasz ná lá sá ra te kin tet tel meg ál la pí tott) dí -
ja kat csak olyan mû vek fel hasz ná lása fe jé ben kell meg fi -
zet ni, ame lyek re az ARTISJUS ál tal el lá tott kö zös jog ke -
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ze lés ha tá lya ki ter jed. Amennyi ben az ARTISJUS ál tal
meg adott fel hasz ná lá si en ge dély ha tá lya alá tar to zó mû -
vek szá má nak / ará nyá nak meg ál la pí tá sát a hi á nyos szol -
gál ta tói adat szol gál ta tás nem te szi le he tõ vé, a dí jat az
összes fel hasz nált mûre meg kell fi zet ni. Ez eset ben az
ARTISJUS ál tal meg adott fel hasz ná lá si en ge dély ha tá lya
alá nem tar to zó mû vek re meg fi ze tett jog dí jat a szol gál ta tó -
nak el szá mo lás alap ján vissza fi ze ti.

e) Amennyi ben a szol gál ta tó fel hasz ná lá si szer zõ dés re
irány adó díj fi ze té si idõ sza kon be lül vál toz tat ja a le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé tett mû vek kí ná la tát, az adott díj fi ze té si
idõ szak ra vo nat ko zó díj meg ha tá ro zá sa kor a hoz zá fér he -
tõ vé tett mû vek vagy mû rész le tek díj ala pot ké pe zõ da rab -
szá má ba be le szá mít min den olyan mû vagy mû rész let,
ame lyet a szol gál ta tó az adott díj fi ze té si idõ szak ban hoz -
zá fér he tõ vé tett.

f) Amennyi ben a je len díj sza bás alap ján az au di o vi zu á -
lis mû vek be fog lalt zene idõ tar ta má nak az au di o vi zu á lis
mû tel jes hosszá hoz vi szo nyí tott ará nyá ban fi ze ten dõ meg
a jog díj, de ezen arányt a szol gál ta tó adat köz lé se so rán az
AR TIS JUS-szal nem köz li, a jog díj meg ál la pí tá sa kor a ze -
ne fel hasz ná lás ará nyát 100%-nak kell te kin te ni.

8. Amennyi ben a szol gál ta tó az I. fe je zet 2. és 3. pont -
já ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lás so rán ki zá ró lag szer zõi
jogi vé de lem alatt nem álló mû ve ket hasz nál fel, és ezt a
tényt hi telt ér dem lõ en iga zol ja, fel hasz ná lá si engedély-
 kérési és jog díj fi ze té si kö te le zett ség nem áll fenn.

9. A je len Jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott jog dí jak 
az áfát nem tar tal maz zák. A jog dí jat a tör vényes áfát is tar -
tal ma zó összeg ben kell meg fi zet ni.

10. A je len Jog díj köz le mény sze rint köt he tõ fel hasz ná -
lá si szer zõ dé sek és egyéb nyi lat ko za tok, ki vé ve az
5.2.3. pont sze rint elekt ro ni kus úton is ér vé nye sen meg te -
he tõ nyi lat ko za to kat, csak írás be li alak ban ér vé nye sek.
A fel hasz ná lá si szer zõ dé sek tar ta ma leg fel jebb a nap tá ri
évre szól hat, vagy olyan bon tó fel té telt tar tal maz hat,
amely sze rint a szer zõ dést az ARTISJUS 3 hó na pi fel mon -
dá si idõ vel fel mond hat ja, ha a fel hasz ná lás tech ni kai kö -
rül mé nyei vagy a jo go sí tás jogi jel le gû elõ fel té te lei úgy
vál toz nak meg, hogy a vál to zás az át en ge dett fel hasz ná lá si 
jog ter je del mét, a jog át en ge dés vagy a szer zõi jog díj meg -
ha tá ro zá sá nak mód ját, il let ve a ki kö tött szer zõi jog díj mér -
té két lé nye ge sen érin ti.

11.1. Az el szá mo lás nap tá ri ne gyed éven ként, a jog díj
pe dig – fi gye lem mel az A) al fe je zet 3. pont já ra is – a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes. Az ese dé -
kes sé get kö ve tõ jog díj fi ze tés ese tén a ké se del mi ka mat fi -
ze tés kez dõ nap ja az ese dé kes ség utol só nap ja. Ha a szol -
gál ta tó a fel hasz ná lás hoz nem kért en ge délyt, vagy a fel -
hasz ná lá si en ge dély ter je del mét túl lép te, és a fel hasz ná lás -
ra jo go sí tó szer zõ dést a fe lek utó lag, a fel hasz ná lás meg -

kez dé sé nek idõ pont já ra vissza me nõ le ges ha tállyal kö tik
meg, a ké se del mi ka mat meg fi ze té sé nek kez dõ idõ pont ja a 
fel hasz ná lás meg kez dé sé nek nap ja, és a ké se del mi ka ma -
tot a fel hasz ná lás meg kez dé sé nek nap já tól a szer zõ dés
meg kö té sé nek nap já ig ter je dõ idõ szak ra kell meg fi zet ni.
Ha a fel hasz ná lá si szer zõ dés bár mely ok ból – ide ért ve a
10. pont sze rin ti fel mon dást, il let ve ha tály vesz tést is –
meg szû nik, az el szá mo lás a meg szû nés nap já ra néz ve a
meg szû nés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül, a jog díj a
meg szû nést kö ve tõ hó nap utol só nap já ig ese dé kes.

11.2. A szol gál ta tó az Szjt. 92.  § (5) be kez dé se alap ján
fenn ál ló adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nek úgy kö te les
ele get ten ni, hogy az ARTISJUS ál tal a fel hasz ná lá si szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott ada to kat a 2003. évi C. tör vény
adat vé de lem re vo nat ko zó ren del ke zé se it nem sér tõ mó -
don, a mû le hí vás sal egy ide jû leg in ter ne tes kap cso lat út ján
az ARTISJUS e cél ra fo lya ma to san fenn tar tott adat bá zi sá -
ba re giszt rál ja. Te kin tet tel arra, hogy az adat szol gál ta tás
az ARTISJUS ha tá lyos Fel osz tá si Sza bály za ta sze rint
alap ját ké pe zi az üres hor do zó-jog dí jak fel osz tá sá nak is, a
szol gál ta tó kö te les a fen ti ada to kat az Szjt. 91.  § (2) be kez -
dé sé ben írt nyi lat ko za tot jog ha tá lyo san tett jo go sul tak mû -
ve i re is ki ter je dõ en meg ad ni. Az ada to kat az ARTISJUS
üz le ti ti tok ként ke ze li.

11.3. Ha a ze ne mû vek le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé té te le
emelt dí jas szol gál ta tás ke re té ben tör té nik (pl. SMS, MMS, 
egyéb, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt üze net), a szol -
gál ta tó az Szjt. 16.  § (7) be kez dé se és 92.  § (5) be kez dé se
alap ján kö te les hi telt ér dem lõ en [pl. a szol gál ta tás el éré si
azo no sí tó já nak (te le fon szá má nak) kü lön vá lasz tá sa út ján]
ak ként el kü lö ní te ni a ze ne mû vek le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé 
té te lé nek mér té ké re vo nat ko zó ada to kat, hogy a 11.2. pont
sze rint a fel hasz ná lás mér té ke meg ál la pít ha tó le gyen. Ha a
fel hasz ná lás mér té ké re vo nat ko zó ada to kat a szol gál ta tó a
je len jog díj köz le ménnyel nem érin tett egyéb emelt dí jas
szol gál ta tás (pl. mo bil logo szol gál ta tás) ada ta i tól hi telt ér -
dem lõ en nem kü lö ní ti el, az ARTISJUS a jog díj szá mí tás
alap já ul az érin tett emelt dí jas szol gál ta tás sal el ért be vé telt, 
il let ve az összes le hí vás szá mát ve szi figye lembe.

11.4. Az ARTISJUS vagy meg bí zott ja a jog díj el szá -
mo lás alap já ul szol gá ló ada to kat, va la mint a fel hasz ná lás
mód ját és mér té két el len õriz he ti. Mi vel a le hí vás ra hoz zá -
fér he tõ vé té tel fe jé ben fi ze tett jog dí jak fel osz tá sá hoz a
11.2. pont ban meg ha tá ro zott ada tok nél kü löz he tet le nek,
lé nye ges szer zõ dés sze gés, ha a szol gál ta tó a jog díj meg -
állapításához szük sé ges ada to kat a fel hasz ná lá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ben nem köz li, vagy az el -
szá mo lá sá ban kö zölt és az el len õr zés kor fel tárt, jog díj el -
szá mo lás alap já ul szol gá ló ada tok kö zött 5%-nál na gyobb
el té rés mu tat ko zik. Eb ben az eset ben a szol gál ta tó kö te les
az el té rés bõl adó dó jog díj kü lön bö zet két sze re sét köt bér -
ként (Ptk. 246.  §) az AR TIS JUS-nak meg fi zet ni.

11.5. A szol gál ta tó kö te les az AR TIS JUS-szal tör té nõ
egyez te tés alap ján a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû azo no -
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sí tá sá ra al kal mas elekt ro ni kus jog ke ze lé si ada tot [Szjt. 96.  §
(2) be kez dés] a le hí vás ra hoz zá fér he tõ vé tett mû vön, il let ve
ah hoz kap csol va ke zel ni. E kö te le zett ség csak az em lí tett
adat al kal ma zá sá nak nem zet kö zi gya kor lat ban való el fo ga -
dá sá tól vagy szab vánnyá mi nõ sí té sé tõl kezd ve áll fenn.

12. A je len szer zõi Jog díj köz le mény ben meg ha tá ro zott
bár mely ked vez mény ki zá ró lag azt a szol gál ta tót il le ti meg,
aki nek az AR TIS JUS-szal szem ben há rom hó nap nál ré geb bi
le járt tar to zá sa nem áll fenn, és a fel hasz ná lás mér té ké re, il -
let ve a fel hasz nált mû vek re (tel je sít mé nyek re) vo nat ko zó
adat köz lé si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ ben ele get tett.

13. A je len Jog díj köz le mény ben egye di leg nem meg -
ha tá ro zott, a ze ne mû vek nyil vá nos ság szá má ra le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé té te le kö ré be esõ fel hasz ná lá sok ese tén a
köz zé tett szer zõi jog díj mér té kek el ve i nek és ará nya i nak
al kal ma zá sá val az ARTISJUS ál tal ese ten ként meg ál la pí -
tott szer zõi jog díj fi ze ten dõ. E ren del ke zés al kal maz ha tó
ab ban az eset ben is, ha a szol gál ta tó a szol gál ta tást igény be 
ve võ vel szem ben a je len Jog díj köz le mény ben nem em lí -
tett el len ér ték-meg ha tá ro zá si mó dot al kal maz.

14. Ze ne mû vek je len Jog díj köz le mény ben meg ha tá ro -
zott fel hasz ná lá sa ese té ben a szol gál ta tók kal kö tött, a Jog -
díj köz le mény meg fe le lõ ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott,
%-os szer zõi jog díj fi ze tést elõ író fel hasz ná lá si szer zõ dé -
sek ben az ARTISJUS jog díj ked vez ményt nyújt hat. Jog díj -
ked vez ményt nyúj tó fel hasz ná lá si szer zõ dés csak ak kor
köt he tõ, ha

– az az zal érin tett szol gál ta tó nak az AR TIS JUS-szal
szem ben szer zõi jog díj tar to zá sa nincs, és a fel hasz ná lás
mér té ké re vo nat ko zó adat köz lé si kö te le zett sé gé nek az
Szjt. 92.  § (5) be kez dés re fi gye lem mel ele get tett,

– a jog díj ked vez mény nyúj tá sát a fel hasz ná lás sa já tos
kö rül mé nyei, vagy a fel hasz ná lás és en nek foly tán a szol -
gál ta tó ál tal fi ze ten dõ szer zõi jog díj je len tõs mér té ke le he -
tõ vé és in do kolt tá te szi.

A jog díj ked vez mény nyúj tá sa so rán az ARTISJUS a
jog díj ked vez ménnyel érin tett szol gál ta tók kö zött az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét sér tõ meg kü lön böz te -
tést nem al kal maz hat, azaz azo nos fel té te lek mel lett azo -
nos ked vez mé nye ket nyújt. E kör ben a szol gál ta tó ál tal fi -
ze ten dõ jog díj el szá mo lá si idõ sza kon ként 5%-kal csök -
ken, ha a szol gál ta tó a je len díj sza bás sal érin tett szol gál ta -
tá sai meg is mer te té se ér de ké ben köz zé tett rek lám já nak
(hir de té se i nek) hi telt ér dem lõ mó don iga zolt költ sé gei el -
érik vagy meg ha lad ják az ál ta la az adott el szá mo lá si idõ -
szak ban fi ze ten dõ jog díj 5%-át.

15. Az ARTISJUS a je len Jog díj köz le mény ben meg ha -
tá ro zott fel hasz ná lá sok en ge dé lye zé sé vel össze füg gés ben
in gye ne sen nem ki zá ró la gos véd jegy hasz ná la ti en ge délyt
ad a szol gál ta tó nak az „ARTISJUS” véd jegy hasz ná la tá ra.
Az en ge dély idõ be li ha tá lya az en ge dé lye zett fel hasz ná lás
tar ta má hoz iga zo dik. A szol gál ta tó a véd je gyet az en ge dé -
lye zett nyil vá nos ság hoz köz ve tí tés sel össze füg gés ben kö -
te les a szol gál ta tó szol gál ta tá sát igény be vevõ szá má ra

könnyen ész lel he tõ mó don meg je le ní te ni, egyéb kör ben a
véd je gyet nem hasz nál hat ja. A meg je le ní tés sel kap cso lat -
ban a szol gál ta tó jo go sult és kö te les utal ni arra, hogy a fel -
hasz ná lás hoz az AR TIS JUS-tól en ge délyt ka pott.

16. Az ARTISJUS helyt áll azért, hogy a je len Jog díj köz -
le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá sok te kin te té ben – ki -
vé ve az Szjt. 91.  § (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot tett
(a továb biak ban: az ARTISJUS ál tal nem kép vi selt) jo go sul -
ta kat – ki zá ró la go san jo go sult szer zõi fel hasz ná lá si en ge délyt 
adni, azaz az ARTISJUS ál tal nem kép vi selt jo go sul tak vagy
meg bí zott juk ki vé te lé vel más sze mély, szer ve zet jog sze rû en
nem ér vé nye sít het igényt a szol gál ta tó val szem ben. A je len
Jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó fel hasz ná lá si cse lek mé -
nyek szer zõi kö zös jog ke ze lé si en ge dé lye zé se kö ré ben más
sze méllyel, szer ve zet tel való meg álla po dás, más nak tör té nõ
díj fi ze tés az ARTISJUS irá nyá ban nem ha tá lyos, és nem
men te sí ti a szol gál ta tót a szer zõi jog meg sér té sé nek jog kö -
vet kez mé nyei alól (Szjt. 87.  § (1) bek.).

C) A DÍJSZABÁSBAN ALKALMAZOTT TECHNIKAI
FOGALMAK

17. Vi deo klip: el sõd le ge sen egy adott ze ne mû il luszt -
rá lá sá ra, alá fes té sé re meg al ko tott au di o vi zu á lis mû.

18. Mo bil te le fon-csen gõ hang: elekt ro ni kus hír köz lõ
há ló zat út ján bár mely mû sza ki meg ol dás út ján át vitt adat
mo bil rá dió te le fon ké szü lék re való ér ke zé sét jel zõ, el sõ -
sor ban fi gyel mez te tõ, meg kü lön böz te tõ cél lal fel hasz nált,
leg fel jebb 1 per ces idõ tar ta mú ze ne mû vagy ze ne mû rész -
let, ide ért ve az ún „true tone” és a vi deo csen gõ han go kat is
(a továb biak ban: csen gõ hang).

19. MMS (,,mul ti mé dia üze net”): olyan szol gál ta tás,
amellyel a szol gál ta tó mo bil rá dió te le fon ké szü lék re olyan 
adat cso por tot to váb bít, amely képi meg je le ní tés sel össze -
kap csol va a szol gál ta tó ál tal hoz zá fér he tõ vé tett ze ne mû -
ve ket (mû rész le te ket) tar tal maz.

20. Egyéb ha son ló, mû fel hasz ná lás sal össze kap csolt
üze net: olyan szol gál ta tás, amellyel a szol gál ta tó ze ne mû -
ve ket (mû rész le te ket) csak ér zé ke lést en ge dõ le hí vás ra
hoz zá fér he tõ vé tesz, és a hoz zá fér he tõ vé tett mû vek kö zül
a szol gál ta tást igény be vevõ sze mély ál tal egye di leg ki vá -
lasz tott mû vet (mû rész le tet) a sze mély sa ját üze ne té hez
kap csol va har ma dik sze mély szá má ra ér zé kel he tõ vé tesz.

21. Ring back tone: az elõ fi ze tõ ál tal a szol gál ta tó adat -
bá zi sá ból ki vá lasz tott, a hívó szá má hoz ren del he tõ és a
hívó szá má ra hall ha tó csen ge té si han got he lyet te sí tõ ze ne -
mû, il let ve ze ne mû rész let.

22. Alap dí jas a szol gál ta tás, ha a szol gál ta tó az ál ta la
nyúj tott mo bil csen gõ hang, MMS és egyéb, mû fel hasz ná -
lás sal össze kap csolt üze net (tar ta lom) szol gál ta tá sért a
táv be szé lõ, il let ve mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás alap dí -
já hoz ké pest ma ga sabb dí jat nem szá mít fel.
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23. Emelt dí jas a szol gál ta tás, ha a szol gál ta tó a mo bil
csen gõ hang, MMS és egyéb, mû fel hasz ná lás sal össze kap -
csolt üze net (tar ta lom) szol gál ta tá sért a táv be szé lõ, il let ve
mo bil rá dió te le fon szol gál ta tás alap dí já hoz ké pest ma ga -
sabb dí jat szám láz vagy to vább szám láz.

III. Fejezet

A JOGDÍJKÖZLEMÉNY IDÕBELI HATÁLYA*

A fen ti Jog díj köz le mény 2007. ja nu ár 1-jé tõl 2007. de -
cem ber 31-ig ha tá lyos.

ARTISJUS
Magyar Szerzõi Jogvédõ Iroda Egyesület

Az ARTISJUS ál tal meg ál la pí tott jog dí ja kat az Szjt.
90.  § (2) be kez dé se alap ján jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2007. ja nu ár 29.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

* Az Szjt. 90.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a jog dí ja kat és a fel hasz ná lás
egyéb fel té te le it tar tal ma zó díj sza bást a jog ke ze lõ egye sü let a jó vá ha gyást
köve tõen a Ma gyar Köz löny ben sa ját ne vé ben nyil vá nos ság ra hoz za. En nek
meg tör tén té ig az elõ zõ idõ szak ra meg ál la pí tott és jó vá ha gyott – a Ma gyar
Köz löny ben ko ráb ban nyil vá nos ság ra ho zott – díj sza bást kell al kal maz ni ak -
kor is, ha az az idõ tar tam, amely re ez utób bi díj sza bást meg ál la pí tot ták, idõ -
köz ben le járt.

A Központi Igazságügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2007. március 20–március 30-ig 
terjedõ idõszak

– II/1. földalapra vonatkozó –
termõföld árveréseirõl

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a 2007. már ci us
20–már ci us 30-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si
hir det mé nye it az 1995. évi LXIII. tör vény 1. §-ával mó do -
sí tott 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (2) be kez dé se
alap ján (II/1. föld alap) az aláb bi ak ban tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve -
ke dé sé nek ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg -
té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. A hir det mény az in gat lan fek vé se sze rin ti ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó szer ve zet nél
meg te kint he tõ.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re,
egyez ség hi á nyá ban a li cit 3000 Ft/AK ér té ken in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (ban ki le -
té ti iga zo lást, ma rad vány ér ték iga zo lást) le tét be kell he lyez -
ni, amely nek 20%-a az ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel ár ba be -
szá mít.

5. Az ár ve ré sen az a kár pót lás ra jo go sult ve het részt:
a) aki nek az ál lan dó lak he lye 1991. jú ni us 1-jén az

érin tett te le pü lé sen volt és je len leg is ott ren del ke zik ál lan -
dó be je len tett lak hellyel, vagy

b) a kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld tu laj do na a
te le pü lés köz igaz ga tá si ha tá rán be lül volt.

Az ár ve ré sen részt ven ni kí vá nó jo go sul tak egy részt
sze mé lyi iga zol vá nyuk kal vagy ön kor mány za ti iga zo lás -
sal bi zo nyít hat ják a lak hely sze rin ti il le té kes sé gü ket.

A kár pót lás alap já ul szol gá ló ter mõ föld fek vé sét az ille -
té kes föld hi va tal iga zol hat ja, amennyi ben ez a ha tá ro zat -
ból nem de rül ki.

Ezen kí vül szük sé ges a kár pót lá si jegy át vé te le kor ka -
pott ban ki iga zo lás, örök lés ese tén a köz jegy zõi vég zés is.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél szin tén be kell mu tat ni.

A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó
ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Figyelmeztetés

Az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve rés bõl azt az
ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen nem él vé te li
jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét el vesz ti. Az
el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé telt az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj -
do nos nak a sze mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz -
jö ve del mé hez hoz zá szá mí ta ni.

Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul szol gá ló for gal -
mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het, eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár -
ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le -
zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság ügyi
Hi va tal hoz.

Az ár ve rés és a tu laj don szer zés egyéb sza bá lya i ról az ár -
ve rés szín he lyén, a Hi va tal ál lam igaz ga tá si jog kör ben el já ró
al kal ma zott ja, az ár ve rés ve ze tõ rész le tes tá jé koz ta tót tart.

Központi Igazságügyi Hivatal
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Csongrád megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal SZENTES te le pü lé sen a Fel sza ba du lás Mg. Szö vet ke zet, Szen tes hasz ná la tá ban (ke ze -
lé sé ben) lévõ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re a II/1. tí pu sú

á r v e r é s t  k i t û z i .

1. Az ár ve rés he lye: Szen tes, Pol gár mes te ri Hi va tal, Eme le ti kis ta nács ko zó te rem

2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.

3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2007. már ci us 26., 11–12 óra kö zött

4. Az ár ve rés kez de te: 2007. már ci us 26., 12 óra

5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Szen tes

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér té ke
Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

01146/11 2 ha 5218 m2 gyep 8,83

01146/24 a 2 ha 5109 m2 szán tó 39,96 *

01146/24 b 6114 m2 gyep 0,61 *

01148/8 2 ha 6568 m2 gyep 9,30

01148/14-bõl 4 ha 9436 m2 ná das 137,43 *

01150/19 1 ha 7933 m2 szán tó 42,46

01150/27 a 2 ha 7284 m2 szán tó 61,66

01161/5 10 ha 0814 m2 szán tó 157,27 *

01171/2 2 ha 9555 m2 gyep 10,34

* Szol gal mi jog gal kö ze lít he tõ meg.

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hivatal
k ö z l e m é n y e

termõföld árverés elmaradásáról

A Ma gyar Köz löny 2006. de cem ber 12. nap ján meg je -
lent 2006/152. szá má nak a 12028. ol da lán köz zé tett, Kel -
ebia te le pü lé sen 2007. már ci us 5. nap já ra ki tû zött II/2. tí -
pu sú ter mõ föld ár ve rés el ma rad. Az ár ve rés ké sõb bi idõ -
pont ban ke rül meg hir de tés re.

Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek
sorszámát teszi közzé:

717152G
426457F
450752A



724063D
033187F
005276A
489745D
650850C
304466B
793741B
047125C
135809E
818948C
386128B
895572E
412480G
501807D
197563F
166457F
491818C
191167F
084904E
568433F
868156B
577871F
299278E
758516A
998936F
733315E
555082C
928448F
216483E
951731C
888177A
334338A
016741D
381979E
901534F
142861E
898407E
779684B
566741E
370969E
429369D
997739B
627514F
851524E
658463D
788581E
969270D
236158B
092001E
457042A
318634B
355812E
574914B
449094E
147472F
838017D

160432B
909363E
815420E
817495G
082824D
792316D
607207B
515630B
502416B
211184G
313115B
259015A
289582C
519530B
085967A
313160C
256296D
308086F
984726E
226401D
756526A
950809E
939197B
571201E
217320B
253527A
276082E
811585E
239573B
177802D
455609C
126484F
193497E
655327E
734058D
375139F
032017B
065077D
622861D
676964E
880900F
267782C
042049F
546122E
838806E
424498C
261326E
037841C
717662A
017087F
048497D
609917D
557818C
938972B
160855C
119474E
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155029C
669302C
872492G
408199G
405561F
349112F
621440C
838377B
903646G
373712G
968070A
665311G
366327F
402536E
897588C
411617G
896558D
977023C
394434B
447054D
150257G
245989D
461073E
883419B
013146A
288013G
290317E
906733F
411868G
311258F
139036C
967812C
539562B
024319E
192052C
432058D
007300A
069480C
096208C
683739G
409028A
142219B
074401D
799240B
144467D
621061E
705721D
317262B
421333E
770050A
770231C
159454E
749039B
869501F

043031A
762567C
238079E
282072C
494656C
021718F
358199C
622671C
585315E
774423F
688011G
099448C
019455C
964442F
371184E
323168G
517508G
000100B
160459G
901018B
791354B
997582D
313172B
457637E
962243D
429716F
961371A
111829D
782978B
975518C
775782B
086239D
673141C
444261A
698609A
076279A
780318C
019893D
303189F
735331D
003017B
918562C
036749D
552999B
825767F
425400B
057142A
362788B
193012E
816189C
255882B

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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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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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

07.0489 – 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.




