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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi XXIII.
tör vény

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény

módosításáról*

1.  § A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ -
sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény
(a továb biak ban: Fot.) 4.  §-a a kö vet ke zõ f)–h) pon tok kal
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„f) köz szol gál ta tás:

fa) min den köz ha tal mi te vé keny ség – ide ért ve a ha tó -
sá gi, kor mány za ti és min den egyéb köz igaz ga tá si,
valamint igaz ság szol gál ta tá si te vé keny sé get –, to váb bá az
Or szág gyû lés, az Or szág gyû lés nek be szá mo lás sal tar to zó
szer vek, az Alkot mány bíró ság, az or szág gyû lé si biz to sok,
az ügyész ség, valamint a hon vé del mi és rend vé del mi szer -
vek ál tal ha tás kö rük gya kor lá sa so rán ki fej tett te vé keny -
ség,

fb) az ál lam ál tal fenn tar tott in téz mény ál tal nyúj tott
köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tás, to váb bá ok ta tá si, köz mû -
ve lõ dé si, köz gyûj te mé nyi, kul tu rá lis, tu do má nyos, szo ciá -
lis, gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi, egész ség ügyi, sport-,
if jú sá gi, fog lal koz ta tá si szol gál ta tás, el lá tás, illetve te vé -
keny ség,

fc) a he lyi és ki sebb sé gi ön kor mány zat ha tás kö re gya -
kor lá sa so rán ki fej tett min den te vé keny ség – ide ért ve
külö nösen a ha tó sá gi és egyéb köz igaz ga tá si te vé keny sé -
get –, valamint a he lyi és ki sebb sé gi ön kor mány zat, a nem
ál lam i és egy há zi fenn tar tó, ille tõ leg az ál ta la fenn tar tott
köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ in téz mény ál tal nyúj tott
fb) sze rin ti szol gál ta tás, el lá tás, te vé keny ség,

fd) min den ügy fél szol gá la ti rend szer ben mû köd te tett
szol gál ta tó te vé keny ség, to váb bá

fe) min den olyan ha tó sá gi en ge dély vagy ha tó sá gi kö -
te le zett ség alap ján vég zett nyil vá nos szol gál ta tó te vé keny -
ség, amely te le pü lés vagy te le pü lés rész köz el lá tá sát szol -
gál ja, hasz ná la ta nem kor lá to zott, illetve nem korlátoz -
ható;

g) aka dály men tes ség: az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról
és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 2.  §-ának
1. pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ épí tett 
kör nye zet;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

h) egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés: a köz szol gál ta tás egyen -
lõ eséllyel hoz zá fér he tõ ak kor, ha igény be vé te le – az
igény be vevõ ál la po tá nak meg fe le lõ ön ál ló ság gal – min -
den ki, kü lö nö sen a moz gás i, lá tá si, hal lá si, men tá lis és
kom mu ni ká ci ós funk ci ók ban sé rült em be rek szá má ra aka -
dály men tes, ki szá mít ha tó, ér tel mez he tõ és ér zé kel he tõ; to -
váb bá az az épü let, amely ben a köz szol gál ta tást nyújt ják,
min den ki szá má ra meg kö ze lít he tõ, a nyil vá nos ság szá má -
ra nyit va álló rész e be jár ha tó, vész hely zet ben biz ton ság gal 
el hagy ha tó, valamint az épü let ben a tár gyak, be ren de zé sek 
min den ki szá má ra ren del te tés sze rû en hasz nál ha tók és a
szol gál ta tá sok egy for mán igény be ve he tõk.”

2.  § A Fot. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A kom mu ni ká ci ó ban je len tõ sen gá tolt sze mély szá -
má ra a köz szol gál ta tá sok igény be vé te le kor le he tõ vé kell
ten ni a tá jé ko zó dás és a sze mé lyi se gí tés fel té te le it.”

3.  § A Fot. a kö vet ke zõ 7/A–7/B.  §-sal és azo kat meg -
elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés

7/A.  § (1) A fo gya té kos sze mély szá má ra az e tör vény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint – figye lembe véve a kü lön bö -
zõ fo gya té kos sá gi cso por tok el té rõ spe ci á lis szükségle -
teit – biz to sí ta ni kell a köz szol gál ta tá sok hoz való egyen lõ
esé lyû hoz zá fé rést.

(2) A köz szol gál ta tá sok en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó kü -
lön jog sza bá lyok sze rin ti ha tó sá gi el já rás so rán az egyen lõ 
esé lyû hoz zá fé rés szem pont já nak ér vé nye sü lé sét biz to sí -
ta ni kell.

7/B.  § (1) A 4.  § fa)–fb) al pont já ban meg ha tá ro zott
– 2007. áp ri lis 1-jén már mû kö dõ – köz szol gál ta tá sok
vonat kozásában az egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés meg va ló sí -
tá sá nak ha tár ide je 2010. de cem ber 31.

(2) A 4.  § fc) al pont ja sze rin ti – 2007. áp ri lis 1-jén már
mû kö dõ – köz szol gál ta tá sok ese té ben az egyen lõ esé lyû
hoz zá fé rés meg va ló sí tá sá nak kö ve tel mé nyét a mel lék let -
ben rög zí tett éven kén ti üte me zés sze rint kell vég re haj ta ni.

(3) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kt.) 88.  §-ának (1) be kez dé se alap ján el -
ké szí tett fõ vá ro si, me gyei fej lesz té si terv ben meg kell ha -
tá roz ni, hogy a he lyi ön kor mány zat ál tal nyúj tott köz szol -
gál ta tá sok ese tén mi lyen mó don kell meg va ló sí ta ni az
egyen lõ esé lyû hoz zá fé rés fel té te le it. En nek el ké szí té se
so rán figye lembe kell ven ni a Kt. 85.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ön kor mány za ti in téz ke dé si terv ben,
valamint a Kt. 89/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott több cé lú kis tér sé gi tár su lá si in téz ke dé si terv ben fog -
lal ta kat. A mel lék let ben meg ha tá ro zot ta kat a fõ vá ro si, me -
gyei fej lesz té si terv vel össz hang ban kell meg va ló sí ta ni.

(4) A 4.  § fd)–fe) al pont ja sze rin ti – 2007. áp ri lis 1-jén
már mû kö dõ – köz szol gál ta tá sok ese té ben az egyen lõ esé -
lyû hoz zá fé rést a köz szol gál ta tást nyúj tó épü let nyil vá nos -
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ság szá má ra nyit va álló ré szei te kin te té ben 2013. de cem -
ber 31-éig kell biz to sí ta ni.

(5) A 4.  § fa)–fc) al pont já ban meg ha tá ro zott köz szol gál -
ta tá sok egyen lõ esé lyû hoz zá fér he tõ vé té te lé nek meg te -
rem té sét az euró pai uni ós társ fi nan szí ro zás sal meg va ló su -
ló fej lesz té sek tá mo gat ják.”

4.  § A Fot. 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) A fo gya té kos sze mély nek joga, hogy ál la po tá nak
meg fele lõen és élet ko rá tól füg gõ en ko rai fej lesz tés ben és
gon do zás ban, óvo dai ne ve lés ben, is ko lai ne ve lés ben és
ok ta tás ban, fej lesz tõ fel ké szí tés ben, szak kép zés ben, fel -
nõtt kép zés ben, to váb bá fel sõ ok ta tás ban ve gyen részt a vo -
nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint.”

5.  § A Fot. 25.  §-a az aláb bi (2) be kez dés sel egé szül ki,
ezzel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(2) A Ta nács (1) be kez dés c)–g) pont sze rin ti tag ja a
fo gya té kos sze mé lyek ér de ke i nek kép vi se le tét el lá tó fel -
adat kör ében nem foly tat hat a lob bi te vé keny ség rõl  szóló
2006. évi XLIX. tör vény ha tá lya alá tar to zó lob bi te vé -
keny sé get.”

6.  § A Fot. 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) A köz le ke dé si rend sze rek nek, tö meg köz le ke dé si
esz kö zök nek, utas for gal mi lé te sít mé nyek nek, jel zõ- és tá -
jé koz ta tó be ren de zé sek nek – amennyi ben jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik – fo ko za to san, de leg ké sõbb 2010.
ja nu ár 1-jé ig kell a 8.  §-ban fog lalt fel té te lek nek meg fe lel -
ni ük.”

7.  § A Fot. az e tör vény mel lék le te sze rin ti mel lék let tel
egé szül ki.

Záró rendelkezések

8.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Fot.
29.  §-ának (6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Fot.
26.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az „éven -
te” szö veg rész he lyé be a „két éven te” szö veg rész lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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Melléklet a 2007. évi XXIII. tör vényhez

„Mel lék let az 1998. évi XXVI. tör vényhez

A közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés megvalósításának ütemezése az önkormányzatok,
ille tõ leg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások esetében

Az egyen lõ esé lyû hoz záfé rés fel té te le i nek
meg te rem té sé re kö te le zett ön kor mány za tok 

és több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok

Kö te le zet tek
 szá ma

2008.
de cem ber 31.

2009. de cem ber 31.
2010. 

de cem ber 31.

egész ség ügyi
 alap el lá tás

szo ciá lis
 alap el lá tás

óvo da
alap fo kú

is ko la
kö zép fo kú 

is ko la

gyer mek-
vé del mi

alap el lá tás

gyer mek-
vé del mi 

szak el lá tás

szo ciá lis 
szak el lá tás

egész ség ügyi
szak el lá tás

ön kor mány -
za ti ügy fél -

szol gá lat

2 ezer fõ alat ti te le pü lés ön kor mány -
za ta 2349 1 1

2–5 ezer fõ kö zöt ti te le pü lés ön kor -
mány za ta  509 1 1 1 1 1

5–10 ezer fõ kö zöt ti te le pü lés ön kor -
mány za ta  144 1 1 1 1 1

10–20 ezer fõ kö zöt ti te le pü lés ön -
kor mány za ta   80 1 1 1 1 1 1

20–30 ezer fõ kö zöt ti te le pü lés ön -
kor mány za ta   25 1 1 1 1 1 1

30 ezer fõ fe let ti te le pü lés ön kor -
mány za ta, ide ért ve a fõ vá ros ke rü le -
te it is   61 1 1 1 1 1 1

me gyei (fõ vá ro si) ön kor mány zat   20 1 1 1 1 1 1 1

”



2007. évi XXIV.
tör vény

egyes iparjogvédelmi tör vények módosításáról*

A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló
1995. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sa

1.  § (1) A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló
1995. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 33.  §-át
meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al cím lép:

„Közös szabályok a hasznosítás elmulasztása
és a szabadalmak függõsége  miatt adható

kényszerengedélyekre”

(2) Az Szt. IV. fe je ze te a kö vet ke zõ al cím mel és
33/A.  §-sal egé szül ki:

„Kényszerengedély közegészségügyi problémák
kezelésére

33/A.  § (1) A köz egész ség ügyi prob lé mák kal küz dõ or -
szá gok ba tör té nõ ki vi tel re szánt gyógy szer ipa ri ter mé kek
elõ ál lí tá sá val kap cso la tos sza ba dal mak kény szer en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló, 2006. má jus 17-i 816/2006/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let ben (a továb biak ban:
816/2006/EK ren de let) meg ha tá ro zott eset ben és fel té te -
lek kel a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a ta lál mány hasz no sí -
tá sá ra kény szer en ge délyt ad.

(2) A kény szer en ge dé lyes az (1) be kez dés sze rin ti kény -
szer en ge dély alap ján hasz no sí tá si en ge délyt nem ad hat.

(3) A kény szer en ge dé lyes az (1) be kez dés sze rin ti kény -
szer en ge dély rõl bár mi kor le mond hat. Az (1) be kez dés
sze rin ti kény szer en ge dély – a le mon dás és a vissza vo nás
ese tét ki vé ve – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ál tal meg sza -
bott idõ tar ta mig, illetve a sza ba dal mi ol ta lom meg szû né -
sé ig áll fenn.”

2.  § Az Szt. 44.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal jár el a 816/2006/EK 
ren de let [33/A.  § (1) bek.] ha tá lya alá tar to zó kény szer en -
ge dé lyek kel össze füg gõ ügyek ben (83/A–83/H.  §-ok) is.”

3.  § Az Szt. 46.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal há rom ta gú ta nács ban
jár el a tár gya lá son és hoz ha tá ro za tot a meg sem mi sí té si
 eljárásban, a nem le ges meg ál la pí tá si el já rás ban,
valamint – e tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a
816/2006/EK ren de let [33/A.  § (1) bek.] ha tá lya alá tar to -
zó kény szer en ge dé lyek kel össze füg gõ el já rá sok ban
(83/A–83/H.  §-ok).”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. már ci us 26-i ülés nap ján fo gad ta el.

4.  § Az Szt. 47.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a meg sem mi sí té si
el já rás ban, a nem le ges meg ál la pí tá si el já rás ban és a
83/E–83/G.  §-ok ban sza bá lyo zott el já rá sok ban a té nye ket
a ké re lem ke re tei kö zött, az ügy fe lek nyi lat ko za tai és ál lí -
tá sai alap ján vizs gál ja.”

5.  § Az Szt. 49.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az iga zo lás ki van zár va)

„e) az írá sos vé le ménnyel ki egé szí tett új don ság ku ta tá si
je len tés re irá nyuló ké re lem elõ ter jesz tésére meg sza bott
két hó na pos ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén [69/A.  §
(3) bek.];”

6.  § (1) Az Szt. 53/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki, és a je len le gi e) pont je lö lé se f) pont ra 
vál to zik:

(A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal csak meg vál toz ta tá si
ké re lem alap ján és csak annak a bí ró ság hoz tör té nõ to -
váb bí tá sá ig mó do sít hat ja és von hat ja vissza a kö vet ke zõ
kér dé sek ben ho zott – az el já rást be fe je zõ – dön té sét:)

„e) a 816/2006/EK ren de let [33/A.  § (1) bek.] ha tá lya
alá tar to zó kény szer en ge dély meg adá sa, mó do sí tá sa
és  felülvizsgálata, valamint a kény szer en ge dé lyes
 könyveibe és nyil ván tar tá sa i ba tör té nõ be te kin tés
(83/A–83/G.  §-ok);”

(2) Az Szt. 53/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés c)–e) pont ja i ban em lí tett kér dé sek -
ben ho zott – az el já rást be fe je zõ – dön té sét a Ma gyar Sza -
ba dal mi Hi va tal meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján is csak
ak kor mó do sít hat ja vagy von hat ja vissza, ha meg ál la pít ja,
hogy dön té se jog sza bályt sért, vagy ha a fe lek a dön tés mó -
do sí tá sát vagy vissza vo ná sát egy be hang zó an ké rik.”

7.  § Az Szt. 54.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A sza ba dal mi lajst rom ban fel kell tün tet ni kü lö nö sen)

„l) a hasz no sí tá si és a kény szer en ge dé lye ket.”

8.  § Az Szt. a kö vet ke zõ al cím mel és 57/A.  §-sal egé szül 
ki:

„A szabadalmi bejelentés elektronikus úton való
benyújtása

57/A.  § (1) A sza ba dal mi be je len tést – a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal ál tal erre rend sze re sí tett elekt ro ni kus ûr lap
hasz ná la tá val – elekt ro ni kus úton is be le het nyúj ta ni.

(2) Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott sza ba dal mi be je len -
tés meg ér ke zé sé rõl a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – elekt ro ni kus ér kez -
te tõ szá mot tar tal ma zó au to ma ti kus ér te sí tést küld a be je -
len tõ nek.
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(3) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az elekt ro ni kus úton
be nyúj tott sza ba dal mi be je len tés meg ér ke zé sét köve tõen
ha la dék ta la nul meg vizs gál ja, hogy az meg fe lel-e az elekt -
ro ni kus ügy in té zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi kö ve tel mé -
nyek nek.

(4) Elekt ro ni kus be kül dés ese tén a sza ba dal mi be je len -
tés az elekt ro ni kus ér kez te tés rõl  szóló au to ma ti kus vissza -
iga zo lás nak a be je len tõ ré szé re tör té nõ el kül dé sé vel te kin -
ten dõ be nyúj tott nak, ki vé ve, ha a Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal a ka pott do ku men tum ér tel mez he tet len sé gét ál la pít ja 
meg, és er rõl az ügy fe let elekt ro ni kus le vél ben ér te sí ti.

(5) Az ér tel mez he tet len do ku men tu mot be kül dõ ügy fél
a (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés vissza iga zo lá sá ra kö te les.
Ha az ügy fél az ér te sí tés át vé te lét ti zen öt na pon be lül nem
iga zol ja vissza, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal pos tai úton
to váb bít ja szá má ra az ira tot.

(6) Az (1)–(5) be kez dé sek ben sza bá lyo zott ese te ken kí -
vül a sza ba da lom meg adá sá ra irá nyuló el já rás ban az el já -
rá si cse lek mé nyek nem vé gez he tõk elekt ro ni kus for má -
ban.

(7) A sza ba dal mi be je len té sek elekt ro ni kus úton való
be nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog -
sza bály ál la pít ja meg.”

9.  § Az Szt. 62.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Nincs he lye szár maz ta tás nak, ha a hasz ná la ti min -
ta ol tal mi be je len tést euró pai sza ba dal mi be je len tés bõl
vagy euró pai sza ba da lom ból szár maz tat ták.”

10.  § Az Szt. 69/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az írá sos vé le ménnyel ki egé szí tett új don ság ku ta tá -
si je len tés re irá nyuló ké rel met az el is mert be je len té si nap -
tól szá mí tott két hó na pon be lül kell be nyúj ta ni.”

11.  § Az Szt. 80.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A meg sem mi sí té si ké rel met eggyel több pél dány ban
kell be nyúj ta ni a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz, mint
ahány sza ba dal mas és – szol gá la ti ta lál mány ra adott sza -
ba da lom ese tén – ahány fel ta lá ló van.”

12.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 80/A.  §-sal egé szül ki:
„80/A.  § Szol gá la ti ta lál mány ra adott sza ba da lom ese -

tén a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a meg sem mi sí té si ké rel -
met az zal kül di meg a fel ta lá ló nak, hogy a meg sem mi sí té si 
el já rás ban ügy fél ként ve het részt, ha az erre vo nat ko zó
nyi lat ko za tát a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc
na pon be lül meg te szi.”

13.  § Az Szt. 81.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a meg sem mi sí té si ké re -
lem mel kap cso lat ban nyi lat ko zat té tel re hív ja fel a sza ba -
dal mast és – szol gá la ti ta lál mány ra adott sza ba da lom ese -

tén – a fel ta lá lót, majd írás be li elõ ké szí té s után szó be li tár -
gya lás alap ján ha tá roz a sza ba da lom meg sem mi sí té sé rõl,
kor lá to zá sá ról vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról.”

14.  § Az Szt. a kö vet ke zõ al cím mel és 83/A–83/H.  §-ok -
kal egé szül ki:

„A 816/2006/EK rendelet [33/A.  § (1) bek.] hatálya alá
tartozó kényszerengedélyekkel összefüggõ eljárások

83/A.  § (1) A 83/B–83/G.  §-ok ban sza bá lyo zott el já rá -
sok ban a 48.  §-tól el té rõ en hi ány pót lás ra, illetve nyi lat ko -
zat té tel re har minc na pos nál rö vi debb, de leg alább ti zen öt
na pos ha tár idõ is ki tûz he tõ, valamint ha tár idõ-hosszab bí -
tás csak kü lö nö sen in do kolt eset ben ad ha tó.

(2) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a 83/B–83/H.  §-ok -
ban sza bá lyo zott el já rá sok ban so ron kí vül jár el.

(3) E tör vény 81.  §-ának (4)–(6) be kez dé se it a
83/B–83/G.  §-ok ban sza bá lyo zott el já rá sok ban is al kal -
maz ni kell.

83/B.  § (1) A 816/2006/EK ren de let 6. cik ke sze rin ti,
kény szer en ge dély irán ti ké rel met eggyel több pél dány ban
kell be nyúj ta ni a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz, mint
ahány sza ba dal mas van.

(2) A kény szer en ge dély irán ti ké re lem re kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni a ké re lem be nyúj -
tá sá val egy ide jû leg.

(3) A kény szer en ge dély irán ti ké re lem nek – a
816/2006/EK ren de let ben meg ha tá ro zott nyi lat ko za to kon
és ada to kon fe lül – tar tal maz nia kell

a) a kény szer en ge dély alap ján hasz no sí ta ni kí vánt ta -
lál mány ra adott sza ba da lom lajst rom szá mát;

b) a 816/2006/EK ren de let 10. cik ké nek (5) be kez dé se
ér tel mé ben azo kat a jel lem zõ ket, ame lyek a kény szer en ge -
dély alap ján gyár ta ni kí vánt gyógy szer ipa ri ter mé ket meg -
kü lön böz te tik a sza ba dal mas vagy az õ en ge dé lyé vel más
ál tal gyár tott ilyen ter mék tõl (pl. egye di cso ma go lás, szí -
nek vagy for mák);

c) a 816/2006/EK ren de let 10. cik ké nek (6) be kez dé sé -
ben em lí tett hon lap cí mét.

(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal meg vizs gál ja, hogy
a) a ké re lem tar tal maz za-e a (3) be kez dés ben, valamint

a 816/2006/EK ren de let 6. cik ké nek (3) be kez dé sé ben elõ -
írt ada to kat;

b) tel je sül nek-e a 816/2006/EK ren de let 8. cik ké ben
elõ írt fel té te lek;

c) a ké rel me zõ bi zo nyí tot ta-e, hogy a 816/2006/EK
ren de let 9. cik ké nek (1) be kez dé se ér tel mé ben elõ ze tes
tár gya lá so kat foly ta tott a sza ba dal mas sal;

d) a kény szer en ge dély alap ján elõ ál lí ta ni kí vánt
mennyi ség meg fe lel-e a 816/2006/EK ren de let 10. cik ké -
nek (2) be kez dé sé ben elõ írt fel té tel nek.

(5) Ha a kény szer en ge dély irán ti ké re lem nem fe le l meg
a 816/2006/EK ren de let ben és az e tör vény ben elõ írt fel té -
te lek nek, vagy a ké re lem díj át a ké rel me zõ a (2) be kez dés
sze rint nem fi zet te meg, hi ány pót lás ra, illetve nyi lat ko zat -
té tel re kell õt fel hív ni. A ké rel met el kell uta sí ta ni, ha az a
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hi ány pót lás, illetve nyi lat ko zat el le né re sem elé gí ti ki a
vizs gált kö ve tel mé nye ket. Ha a ké rel me zõ a hi ány pót lá si
fel hí vás ra a ki tû zött ha tár idõn be lül nem vá la szol, a ké rel -
met vissza vont nak kell te kin te ni.

83/C.  § (1) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a kény szer en -
ge dély irán ti ké re lem mel kap cso lat ban nyi lat ko zat té tel re
hív ja fel a sza ba dal mast, majd írás be li elõ ké szí té s után
szó be li tár gya lás alap ján ha tá roz a kény szer en ge dély meg -
adá sá ról vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról. Az el já rást be fe je -
zõ vég zés tár gya lá son kí vül is meg hoz ha tó.

(2) A kény szer en ge dély meg adá sá ról  szóló ha tá ro zat -
nak tar tal maz nia kell

a) a kény szer en ge dély idõ tar ta mát;
b) a 816/2006/EK ren de let 10. cik ké nek (5) be kez dé se

ér tel mé ben azo kat a jel lem zõ ket, ame lyek a kény szer en ge -
dély alap ján gyár ta ni kí vánt gyógy szer ipa ri ter mé ket meg -
kü lön böz te tik a sza ba dal mas vagy az õ en ge dé lyé vel más
ál tal gyár tott ilyen ter mék tõl (pl. egye di cso ma go lás, szí -
nek vagy for mák);

c) a 816/2006/EK ren de let 10. cik ké nek (4), (5) és
(7) be kez dé sé ben fog lal tak ra tör té nõ fi gyel mez te tést;

d) a 816/2006/EK ren de let 10. cik ké nek (6) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra tör té nõ fi gyel mez te tést és a kény szer en ge -
dé lyes ál tal meg adott hon lap cí mét;

e) fi gyel mez te tést arra vo nat ko zó an, hogy a kény szer -
en ge dé lyes köny ve i nek és nyil ván tar tá sa i nak tartalmaz -
niuk kell a 816/2006/EK ren de let 10. cik ke (8) be kez dé sé -
nek má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott ada to kat, illetve
ok ira to kat;

f) a sza ba dal mas nak fi ze ten dõ dí jat.
(3) A kény szer en ge dély meg adá sát be kell je gyez ni a

sza ba dal mi lajst rom ba, és ar ról ha tó sá gi tá jé koz ta tást kell
kö zöl ni a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los lap já ban.

83/D.  § (1) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a kény szer en ge -
dély meg adá sá ról – a 816/2006/EK ren de let 12. cik ké ben
meg ha tá ro zott ada tok köz lé sé vel – ér te sí ti az Euró pai Bi zott -
sá got, a ha tá ro zat má so la tát pe dig meg kül di a vám ha tó ság és
a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ré szé re.

(2) A kény szer en ge dély meg adá sa ese tén a Ma gyar
 Szabadalmi Hi va tal a hon lap ján köz zé te szi a 816/2006/EK 
ren de let 12. cik ké ben meg ha tá ro zott, valamint az azok ra a
jel lem zõk re vo nat ko zó ada to kat, ame lyek a kény szer en ge -
dély alap ján gyár ta ni kí vánt gyógy szer ipa ri ter mé ket meg -
kü lön böz te tik a sza ba dal mas vagy az õ en ge dé lyé vel más
ál tal gyár tott ilyen ter mék tõl.

(3) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal rend sze re sen tá jé koz -
tat ja a vám ha tó sá got és a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si
szer vet az Euró pai Unió más tag ál la ma i ban meg adott
kény szer en ge dé lyek nek a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet
hon lap ján kö zölt ada ta i ról, illetve azok vál to zá sa i ról.

83/E.  § (1) A kény szer en ge dé lyes köny ve i be és nyil -
ván tar tá sa i ba tör té nõ be te kin tés iránt – a 816/2006/EK
ren de let 10. cik ké nek (8) be kez dé se alap ján – elõ ter jesz -
tett ké rel met két pél dány ban kell be nyúj ta ni a Ma gyar Sza -
ba dal mi Hi va tal hoz. A ké re lem nek tar tal maz nia kell a

kény szer en ge délyt meg adó ha tá ro zat szá mát és a meg is -
mer ni kí vánt ada tok meg je lö lé sét.

(2) A be te kin tés irán ti ké re lem re kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni a ké re lem be nyúj tá sá val
egy ide jû leg.

(3) Ha a be te kin tés irán ti ké re lem nem fe le l meg a
816/2006/EK ren de let ben és az e tör vény ben elõ írt fel té te -
lek nek, vagy a ké re lem díj át a ké rel me zõ a (2) be kez dés
sze rint nem fi zet te meg, hi ány pót lás ra, illetve nyi lat ko zat -
té tel re kell õt fel hív ni. A ké rel met el kell uta sí ta ni, ha az a
hi ány pót lás, illetve a nyi lat ko zat el le né re sem elé gí ti ki a
vizs gált kö ve tel mé nye ket. Ha a ké rel me zõ a hi ány pót lá si
fel hí vás ra a ki tû zött ha tár idõn be lül nem vá la szol, a ké rel -
met vissza vont nak kell te kin te ni.

(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a be te kin tés irán ti ké -
re lem mel kap cso lat ban nyi lat ko zat té tel re hív ja fel a kény -
szer en ge dé lyest, és írás be li elõ ké szí té s után ha tá roz a be -
te kin tés el ren de lé sé rõl vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról. A
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az írás be li elõ ké szí tést köve -
tõen csak ak kor tart szó be li tár gya lást, ha a tény ál lás tisz tá -
zá sá hoz szük ség van a fe lek együt tes meg hall ga tá sá ra,
vagy bár me lyik fél ezt kel lõ idõ ben kéri.

(5) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a kény szer en ge dé lyes
köny ve i be és nyil ván tar tá sa i ba tör té nõ be te kin tés ered mé -
nyé rõl – az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem ke re tei kö zött – ér -
te sí ti a sza ba dal mast. A be te kin tés ered mé nyé rõl  szóló ér te sí -
tés a kény szer en ge dély fe lül vizs gá la tá ra irá nyuló el já rás ban
(83/F.  §) bi zo nyí ték ként fel hasz nál ha tó.

83/F.  § (1) A kény szer en ge dély fe lül vizs gá la ta iránt – a
816/2006/EK ren de let 16. cik ké nek (1) be kez dé se alap -
ján – elõ ter jesz tett ké rel met eggyel több pél dány ban kell
be nyúj ta ni, mint – a ké rel me zõ sze mé lyé tõl füg -
gõen – ahány sza ba dal mas, illetve ahány kény szer en ge dé -
lyes van. A ké re lem ben meg kell je löl ni a kény szer en ge -
délyt meg adó ha tá ro zat szá mát, a fe lül vizs gá lat alap já ul
szol gá ló oko kat, és mel lé kel ni kell az ok ira ti bi zo nyí té ko -
kat. A ké re lem hez az im por tá ló or szág ban ké szí tett ér té ke -
lés is csa tol ha tó.

(2) A kény szer en ge dély fe lül vizs gá la ta irán ti ké re lem re
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni a ké -
re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg.

(3) Ha a kény szer en ge dély fe lül vizs gá la ta irán ti ké re -
lem nem fe le l meg a 816/2006/EK ren de let ben és az e tör -
vény ben elõ írt fel té te lek nek, vagy a ké re lem díj át a ké rel -
me zõ a (2) be kez dés sze rint nem fi zet te meg, hi ány pót lás -
ra, illetve nyi lat ko zat té tel re kell õt fel hív ni. A ké rel met el
kell uta sí ta ni, ha az a hi ány pót lás, illetve nyi lat ko zat el le -
né re sem elé gí ti ki a vizs gált kö ve tel mé nye ket. Ha a ké rel -
me zõ a hi ány pót lá si fel hí vás ra a ki tû zött ha tár idõn be lül
nem vá la szol, a ké rel met vissza vont nak kell te kin te ni.

(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a kény szer en ge dély
fe lül vizs gá la ta irán ti ké re lem mel kap cso lat ban nyi lat ko -
zat té tel re hív ja fel – a ké rel me zõ sze mé lyé tõl füg gõ en – a
kény szer en ge dé lyest, illetve a sza ba dal mast, majd írás be li
elõ ké szí té s után szó be li tár gya lás alap ján ha tá roz a kény -
szer en ge dély vissza vo ná sá ról, mó do sí tá sá ról vagy a ké re -
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lem el uta sí tá sá ról. Az el já rást be fe je zõ vég zés tár gya lá son
kí vül is meg hoz ha tó.

(5) Ha a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nem ren de li el – a
816/2006/EK ren de let 16. cik ké nek (3) be kez dé se ér tel -
mé ben – a kény szer en ge dé lyes ren del ke zé se alatt álló, a
kény szer en ge dély alap ján elõ ál lí tott gyógy szer ipa ri ter -
mék kény szer en ge dé lyes költ sé gén való meg sem mi sí té sét, 
a kény szer en ge dély vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro zat nak
tar tal maz nia kell a kény szer en ge dé lyes szá má ra az ilyen
gyógy szer ipa ri ter mék nek a 816/2006/EK ren de let 4. cik -
ke sze rin ti, arra rá szo ru ló or szág ba tör té nõ át irá nyí tá sá ra
meg sza bott ha tár idõt.

(6) A kény szer en ge dély vissza vo ná sát be kell je gyez ni
a sza ba dal mi lajst rom ba, és ar ról ha tó sá gi tá jé koz ta tást
kell kö zöl ni a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los lap já -
ban.

(7) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a kény szer en ge dély
vissza vo ná sá ról

a) ér te sí ti az Euró pai Bi zott sá got;
b) a ha tá ro zat meg kül dé sé vel ér te sí ti a vám ha tó sá got és 

a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szer vet;
c) a hon lap ján tá jé koz ta tást ad.

83/G.  § (1) A kény szer en ge dély mó do sí tá sa iránt – a
816/2006/EK ren de let 16. cik ké nek (4) be kez dé se alap -
ján – elõ ter jesz tett ké re lem nek tar tal maz nia kell a kény -
szer en ge dély szá mát, a mó do sí tás alap já ul szol gá ló oko -
kat, valamint bi zo nyí té kot arra vo nat ko zó an, hogy a kény -
szer en ge dé lyes a 816/2006/EK ren de let 9. cik ké nek
(1) be kez dé se ér tel mé ben elõ ze tes tár gya lá so kat foly ta tott
a sza ba dal mas sal, fel té ve, hogy a ké rel me zett to váb bi
mennyi ség meg ha lad ja az ere de ti leg en ge dé lye zett
mennyi ség 25%-át.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké rel met eggyel több pél -
dány ban kell be nyúj ta ni, mint ahány sza ba dal mas van, és
ah hoz mel lé kel ni kell az ok ira ti bi zo nyí té ko kat.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek ben nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a kény szer en ge dély nek az (1) be kez dés sze rin ti
mó do sí tá sá ra egye bek ben a 83/F.  § ren del ke zé se it kell
meg fele lõen al kal maz ni, a kö vet ke zõ el té ré sek kel:

a) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a kény szer en ge dély
mó do sí tá sá ról vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról ha tá roz;

b) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az írás be li elõ ké szí tést 
köve tõen csak ak kor tart szó be li tár gya lást, ha a tény ál lás
tisz tá zá sá hoz szük ség van a fe lek együt tes meg hall ga tá sá -
ra, vagy bár me lyik fél ezt kel lõ idõ ben kéri.

83/H.  § (1) Ha a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv
meg ál la pít ja, hogy a gyógy szer ipa ri ter mék be ho za ta la a
816/2006/EK ren de let 13. cik ké nek (1) be kez dé sé be üt kö -
zik, meg tilt ja a gyógy szer ipa ri ter mék ha zai for gal ma zá -
sát.

(2) A gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv az (1) be -
kez dés sze rin ti jog erõs ha tá ro za tá nak má so la tát meg kül di
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nak.

(3) A gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv (1) be kez -
dés alap ján ho zott ha tá ro za ta ellen fel leb be zés nek he lye
nincs. A gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ha tá ro za -

tá nak fe lül vizs gá la ta ke re set tel kér he tõ a bí ró ság tól. A ke -
re set alap ján in dult bí ró sá gi el já rás so rán a pol gá ri per -
rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény XX. fe je ze té ben
fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(4) A gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ha zai for -
gal ma zást meg til tó ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sét
köve tõen a vám ha tó ság in téz ke dik a gyógy szer ipa ri ter -
mék le fog la lá sa és az im por tõr költ sé gén tör té nõ meg sem -
mi sí té se iránt, és er rõl ér te sí ti a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va -
talt.

(5) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ér te sí ti az Euró pai Bi -
zott sá got az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ról és a (4) be -
kez dés ben em lí tett in téz ke dé sek rõl.”

15.  § Az Szt. 104.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 816/2006/EK ren de let [33/A.  § (1) bek.] ha tá lya alá
tar to zó kény szer en ge dé lyek kel össze füg gõ ügyek
(83/A–83/H.  §-ok) ki vé te lé vel a sza ba dal mi kény szer en -
ge dély meg adá sá ra, mó do sí tá sá ra és vissza vo ná sá ra irá -
nyuló pe rek ben, az elõ hasz ná la ti és a to vább hasz ná la ti
jog, to váb bá a 84/K.  § (6) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jo -
go sult ság fenn ál lá sá val kap cso la tos pe rek ben, valamint a
ta lál mány- vagy sza ba da lom bi tor lás  miatt in dí tott pe rek -
ben a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos ille té kességgel ren del -
ke zik.”

16.  § Az Szt. a kö vet ke zõ ha to dik résszel
(115/D–115/L.  §-ok kal) egé szül ki, és az Szt. je len le gi
 hatodik ré szé nek meg je lö lé se he te dik rész re, valamint
a  jelenlegi 115/D–115/E.  §-ok szá mo zá sa
115/M–115/N.  §-ok ra vál to zik:

„HATODIK RÉSZ

A MAGYAR SZABADALMI HIVATALRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

XIV/C. fejezet

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL

A Magyar Szabadalmi Hivatal jogállása

115/D.  § (1) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal (a továb -
biak ban e fe je ze ten be lül: Hi va tal) a szel lem i tu laj don vé -
del mé ért fe le lõs kor mány hi va tal.

(2) A Hi va tal el nö két a mi nisz ter el nök, két el nök he lyet -
te sét – az el nök ja vas la tá ra – a fel ügye le tet gya kor ló mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ne ve zi ki és men ti fel.

(3) A Hi va tal el nök he lyet te sei fe let t – a ki ne ve zés és a
fel men tés ki vé te lé vel – a Hi va tal el nö ke gya ko rol ja a mun -
kál ta tói jo go kat.

(4) A Hi va tal szék he lye: Bu da pest.

A Hivatal gazdálkodása

115/E.  § (1) A Hi va tal mû kö dé sét sa ját be vé te le i bõl fe -
de zi.
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(2) A Hi va tal elõt ti ipar jog vé del mi el já rá sok ban kü lön
jog sza bály ban meg ál la pí tott igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat
kell fi zet ni. Ilyen dí jat kell fi zet ni a Hi va tal ál tal ké szí tett
hi te le sí tett vagy hi te le sí tet len má so la tért, ki vo na tért,
valamint for dí tá sért, to váb bá a Hi va tal ál tal vég zett hi te le -
sí té sért is.

(3) A Hi va tal be vé te lét ké pe zik a (2) be kez dés sze rin ti
igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak, a Szel lem i Tu laj don Vi lág -
szer ve ze te ál tal igaz ga tott nem zet kö zi szer zõ dé sek alap ján 
a Hi va tal ál tal vég zett ha tó sá gi te vé keny sé gért járó díj,
illetve ré sze se dés, a Hi va tal ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok
el len ér té ke, valamint az egyéb be vé te lek. E be vé te lek nek a 
Hi va tal fo lya ma tos és za var ta lan mû kö dé sét biz to sí ta ni uk
kell.

(4) A Hi va tal be vé te le i vel ön ál ló an gaz dál ko dik, azo kat 
mû kö dé sé nek fe de ze té re hasz nál ja fel és azok – az ál lam -
ház tar tás ról  szóló tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban – más cél ra nem von ha tók el.

(5) A Hi va tal be vé te le i bõl – leg fel jebb a tény le ges adott
évi be vé tel tíz szá za lé ká nak meg fe le lõ mér té kig – tar ta lé -
kot ké pez het. Az így kép zett tar ta lék a kö vet ke zõ évek ben
ki zá ró lag a Hi va tal mû kö dé sé nek fe de ze té re hasz nál ha tó
fel, és az más cél ra nem von ha tó el.

(6) A Hi va tal éven te – hi va ta los lap já ban – köz zé te szi a
be folyt be vé te lek rõl és a fel hasz ná lá suk ról ké szí tett ki mu -
ta tást.

A Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács

115/F.  § (1) A Hi va tal el nö két a 115/J–115/L.  §-ok ban
sza bá lyo zott fel ada tok el lá tá sá ban – szak mai ta nács adó,
vé le mé nye zõ szerv ként – se gí ti a Ma gyar Szel le mi tu laj -
don-vé del mi Ta nács (a továb biak ban: Ta nács). A Ta nács a 
Hi va tal el nö ké nek fel ké ré sé re vé le mé nye zi a szel lem i tu -
laj don vé del mé re irá nyuló át fo gó in téz ke dé sek (prog ra -
mok, stra té gi ai el kép ze lé sek, ha zai és kö zös sé gi jog sza bá -
lyok, nem zet kö zi szer zõ dé sek) ter ve ze tét.

(2) A Ta nács leg fel jebb ti zen öt tagú – ipar jog vé del mi és 
szer zõi jogi szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mé lyek bõl
álló – tes tü let. A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kép vi -
se lõ i nek szá ma nem ér he ti el a Ta nács tag lét szá má nak a
fe lét.

(3) A Ta nács tag ja i nak ki ne ve zé sé re a Hi va tal el nö ke
tesz ja vas la tot. A Hi va tal el nö ke a ja vas lat össze ál lí tá sá -
hoz vé le ményt kér a szel lem i tu laj dont érin tõ fel adat- és
ha tás kör rel ren del ke zõ köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek
ve ze tõ i tõl, valamint a szel lem i tu laj don te rü le tén mû kö dõ
szak mai és ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tek tõl.

(4) A Ta nács tag ja it a mi nisz ter ne ve zi ki öt éves idõ tar -
tam ra. A ki ne ve zés to váb bi öt-öt évre meg hosszab bít ha tó.

(5) A tag ság meg szû nik:
a) a ha tá ro zott idõ el tel té vel;
b) le mon dás sal;
c) vissza hí vás sal;
d) a kép vi se let el lá tá sá ra jo go sí tó tiszt ség megszûné -

sével;
e) a tag ha lá lá val.

(6) A Ta nács a Hi va tal el nö ke ál tal jó vá ha gyott ügy rend 
sze rint mû kö dik.

A Hivatal feladat- és hatásköre

115/G.  § A Hi va tal fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik:

a) az ipar jog vé del mi ha tó sá gi vizs gá la tok és el já rá sok
le foly ta tá sa;

b) a szer zõi és a szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok kal
össze füg gõ egyes fel ada tok el lá tá sa;

c) az ál lam i do ku men tá ci ós és in for má ci ós te vé keny -
ség a szel lem i tu laj don te rü le tén;

d) a szel lem i tu laj don vé del mét sza bá lyo zó jog sza bá -
lyok elõ ké szí té sé ben való rész vé tel;

e) a szel lem i tu laj don vé del mé re irá nyuló kor mány za ti
stra té gia ki dol go zá sa és ér vé nye sí té se, az eh hez szük sé ges 
ál lam i in téz ke dé sek kez de mé nye zé se, illetve vég re haj tá -
sa;

f) a szel lem i tu laj don te rü le tén fo lyó nem zet kö zi,
illetve euró pai együtt mû kö dés szak mai fel ada ta i nak el lá -
tá sa.

115/H.  § (1) A Hi va tal a kö vet ke zõ – e tör vény ben és
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott – ipar jog vé del mi
ha tó sá gi fel ada to kat lát ja el:

a) sza ba dal mi, nö vény faj ta-ol tal mi, hasz ná la ti min ta -
ol tal mi, to pog rá fi a ol tal mi, for ma ter ve zé si min ta ol tal mi,
véd jegy- és föld raj zi áru jel zõ-ol tal mi, valamint ki egé szí tõ
ol tal mi be je len té sek vizs gá la ta, e be je len té sek alap ján az
ol ta lom meg adá sa és nyil ván tar tá sa, valamint a meg adott
jo gok kal össze füg gõ el já rá sok le foly ta tá sa;

b) nem zet kö zi sza ba dal mi, ipar i min ta ol tal mi, véd jegy- 
és ere det meg je lö lé si be je len té sek vizs gá la ta és to váb bí tá -
sa, valamint a nem zet kö zi szer zõ dé sen ala pu ló re gi o ná lis
ipar jog vé del mi együtt mû kö dés bõl, egyéb nem zet kö zi
szer zõ dés bõl, to váb bá euró pai kö zös sé gi jog sza bály ból a
nem ze ti ipar jog vé del mi ha tó ság ra tar to zó ku ta tá si, vizs gá -
la ti, to váb bí tá si, nyil ván tar tás-ve ze té si és egyéb el já rá si
cse lek mé nyek el vég zé se.

(2) A vám ha tó ság meg ke re sé sé re a Hi va tal tá jé koz ta tást 
ad az ipar jog vé del mi jo go sult sze mé lyé rõl a szel lem i tu laj -
don jo gok meg sér té se  miatt in dult vám igaz ga tá si el já rás -
ban, to váb bá ele get tesz az ipar jog vé del mi ügyek ben ér ke -
zõ egyéb ha tó sá gi meg ke re sé sek nek is.

(3) A Hi va tal gon dos ko dik – kü lön jog sza bály alap -
ján – az Ipar jog vé del mi Szak ér tõi Tes tü let mû köd te té sé -
rõl.

(4) A Hi va tal a szer zõi és a szer zõi jog hoz kap cso ló dó
jo gok kal össze füg gés ben – kü lön jog sza bá lyok alap -
ján – kü lö nö sen a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:

a) ön kén tes mû nyil ván tar tást ve zet;

b) vé le mé nye zi a kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek ál tal
meg ál la pí tott jog díj köz le mé nye ket a mi nisz te ri jó vá ha -
gyá su kat meg elõ zõ en;

c) gon dos ko dik a Szer zõi Jogi Szak ér tõ Tes tü let,
valamint a Szer zõi Jogi Szak ér tõ Tes tü le ten be lül lét re ho -
zott Egyez te tõ Tes tü let mû köd te té sé rõl.
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(5) A Hi va tal el nö ke kü lön tör vény alap ján el lát ja a Ma -
gyar Sza ba dal mi Ügy vi või Ka ma ra tör vényességi fel ügye -
le tét.

115/I.  § A Hi va tal a szel lem i tu laj don nal kap cso la tos ál -
lam i do ku men tá ci ós és in for má ci ós te vé keny ség kö ré ben
kü lö nö sen a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:

a) ipar jog vé del mi tár gyú hi va ta los la pot ad ki;
b) meg je len te ti a ma gyar, valamint a nem zet kö zi szer -

zõ dés ben meg ha tá ro zott sza ba dal mi, min ta ol tal mi és to -
pog rá fi a ol tal mi le írá so kat;

c) gyûj ti, in for ma ti kai esz kö zök kel fel dol goz za és nyil -
vá nos szak könyv tá rá ban köz re ad ja az ipar jog vé del mi do -
ku men tu mo kat;

d) a szel lem i tu laj don vé del mé vel kap cso la tos do ku -
men tá ci ós és tá jé koz ta tó szol gál ta tá so kat nyújt.

115/J.  § (1) A szel lem i tu laj don vé del mét érin tõ kér dé -
sek ben tör vény vagy kor mány ren de let al ko tá sá ra az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter tesz elõ ter jesz tést, és kép vi se li
e kér dé sek ben a Hi va talt a Kor mány és az Or szág gyû lés
elõtt.

(2) A szel lem i tu laj don vé del mét érin tõ jog sza bály ter -
ve ze té nek elõ ké szí té sé be és vé le mé nye zé sé be be kell von -
ni a Hi va talt.

(3) A Hi va tal vizs gál ja és elem zi a szel lem i tu laj don vé -
del mé re vo nat ko zó jog sza bá lyok ha tá lyo su lá sát, fel mé ri
és ér té ke li e jog sza bá lyok al kal ma zá sá nak ha tá sa it, ta pasz -
ta la ta it.

(4) A szel lem i tu laj don vé del mé nek erõ sí té se ér de ké ben 
a Hi va tal – össz hang ban a nem zet kö zi és az euró pai kö zös -
sé gi kö te le zett sé gek kel, valamint a Kor mány gaz da ság -
stra té gi ai, ku ta tás-fej lesz té si, in no vá ció- és tech no ló gia -
po li ti kai, illetve kul tu rá lis po li ti kai cél ki tû zé se i vel – kez -
de mé nye zi új ipar jog vé del mi és szer zõi jogi jog sza bá lyok
meg al ko tá sát, illetve a sza bá lyo zás mó do sí tá sát, és részt
vesz e jog sza bá lyok elõ ké szí té sé ben.

115/K.  § A Hi va tal a szel lem i tu laj don vé del mé re irá -
nyuló kor mány za ti stra té gia ki dol go zá sa és ér vé nye sí té se,
valamint az eh hez szük sé ges ál lam i in téz ke dé sek kez de -
mé nye zé se, illetve vég re haj tá sa ér de ké ben kü lö nö sen a
kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:

a) a szel lem i tu laj don vé del mé vel össze füg gõ ha zai,
kül föl di és nem zet kö zi fo lya ma tok elem zé sé vel, a szel -
lem i al ko tói, in no vá ci ós és ipar jog vé del mi te vé keny ség
ala ku lá sá nak vizs gá la tá val, a szel le mi va gyon-ér té ke lés
mód szer ta ná nak ki dol go zá sá val, valamint a ha tó sá gi ta -
pasz ta la tok ren del ke zés re bo csá tá sá val hoz zá já rul a Kor -
mány gaz da sá gi stra té gi á já nak, ku ta tá si-fej lesz té si, in no -
vá ci ós, tech no ló gi ai és kul tu rá lis po li ti ká já nak ki dol go zá -
sá hoz, fej lesz té sé hez és vég re haj tá sá hoz;

b) a szel lem i al ko tó és az in no vá ci ós te vé keny sé get tá -
mo ga tó és nép sze rû sí tõ prog ra mo kat kez de mé nyez, ala kít
ki és hajt vég re, illetve részt vesz ilyen prog ra mok ban;

c) köz re mû kö dik a szel lem i al ko tá sok és az in no vá ci ós
ered mé nyek tár sa dal mi el is me ré sét szol gá ló rend szer fej -
lesz té sé ben, a szel lem i al ko tó te vé keny ség gel és a szel lem i 
tu laj don vé del mé vel kap cso la tos pá lyá za to kat, ki ál lí tá so -

kat és más ren dez vé nye ket kez de mé nyez, szer vez vagy tá -
mo gat;

d) ter jesz ti a szel lem i tu laj don vé del mé vel kap cso la tos
is me re te ket, fej lesz ti az ipar jog vé del mi és a szer zõi jogi
kul tú rát; tá jé koz ta tás sal, ügy fél szol gá lat tal, szak ta nács -
adás sal és más esz kö zök kel gya ra pít ja a vál lal ko zá -
sok – kü lö nö sen a kis- és kö zép vál lal ko zá sok – ipar jog vé -
del mi és szer zõi jogi is me re te it, elõ moz dít ja kö rük ben a
szel lem i tu laj don jo gok tisz te let ben tar tá sát;

e) köz re mû kö dik a szel lem i tu laj don jo gok ha té kony ér -
vé nye sí té sé hez szük sé ges fel té tel rend szer ki ala kí tá sá ban
és to vább fej lesz té sé ben;

f) szak ma i lag fel ügye li a szel lem i tu laj don nal kap cso -
la tos – is ko la rend sze ren kí vü li – kép zést, mû köd te ti annak
rend sze rét, to váb bá gon dos ko dik az ipar jog vé del mi szak -
vizs gák és a sza ba dal mi ügy vi või vizs gák meg szer ve zé sé -
rõl;

g) mû köd te ti a Ma gyar For ma ter ve zé si Ta ná csot, to -
váb bá köz re mû kö dik a nem ze ti for ma ter ve zé si dí jak és
ösz tön dí jak ado má nyo zá sá nak le bo nyo lí tá sá ban.

115/L.  § A szel lem i tu laj don te rü le tén fo lyó nem zet kö -
zi, illetve euró pai együtt mû kö dés ben a Hi va tal – együtt -
mû köd ve az érin tett köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
kel – kü lö nö sen a kö vet ke zõ kép vi se le ti és egyéb szak mai
fel ada to kat lát ja el:

a) részt vesz a Szel lem i Tu laj don Vi lág szer ve ze te, az
Euró pai Sza ba dal mi Szer ve zet, a Bel sõ Pi a ci Har mo ni zá -
ci ós Hi va tal, a Kö zös sé gi Nö vény faj ta-hi va tal ve ze tõ és
egyéb tes tü le te i nek, a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet
TRIPS Ta ná csá nak, valamint – a tárgy kör sze rint fe le lõs
mi nisz ter ál ta lá nos vagy ese ti fel ha tal ma zá sa alap -
ján – más nem zet kö zi szer ve ze tek te vé keny sé gé ben;

b) gon dos ko dik az Euró pai Sza ba dal mi Szer ve zet tag -
ál la ma it meg il le tõ jo gok gya kor lá sá ról és az azo kat ter he lõ 
kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl, és el lát ja az euró pai sza ba -
dal mi rend szer mû köd te té sé bõl a nem ze ti sza ba dal mi ha -
tó ság ra há ru ló fel ada to kat;

c) a szel lem i tu laj don vé del me te rén el lát ja az Euró pai
Unió tag ál la ma ként való mû kö dés bõl ere dõ fel ada to kat,
köz re mû kö dik az Euró pai Unió dön tés ho za ta li el já rá sa i -
ban kép vi se len dõ kor mány za ti ál lás pont ki ala kí tá sá ban,
valamint az Euró pai Unió Ta ná csá nak és Bi zott sá gá nak
szel lem i tu laj do nért fe le lõs szak ér tõi tes tü le te i ben tör té nõ
kép vi se le té ben, el lát ja az ezzel járó szak mai ko or di ná ci ós
fel ada to kat, to váb bá együtt mû kö dik az Euró pai Unió ipar -
jog vé del mi ha tó sá ga i val;

d) részt vesz a szel lem i tu laj don vé del mé re vo nat ko zó
nem zet kö zi szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá -
ban, ja vas la tot tesz e szer zõ dé sek lét re ho zá sá ra;

e) kap cso la tot tart más or szá gok és a nem zet kö zi szer -
ve ze tek szel lem i tu laj don vé del mi ha tó sá ga i val.”

17.  § Az Szt. 119.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi szö veg je lö lé se (1) be kez dés re vál to -
zik:
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„(2) Ez a tör vény meg ál la pít ja a kö vet ke zõ uni ós jogi
ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket:

a) a kö zös sé gi nö vény faj ta-ol ta lom ról  szóló, 1994. jú -
li us 27-i 2100/94/EK ta ná csi ren de let;

b) a köz egész ség ügyi prob lé mák kal küz dõ or szá gok ba
tör té nõ ki vi tel re szánt gyógy szer ipa ri ter mé kek elõ ál lí tá -
sá val kap cso la tos sza ba dal mak kény szer en ge dé lye zé sé rõl
 szóló, 2006. má jus 17-i 816/2006/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let.”

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló
1997. évi XI. tör vény módosítása

18.  § A véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról
 szóló 1997. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Vt.)
46/D.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Véd jegy be je len tést és meg újí tá si ké rel met – az
50/A.  §-ban sza bá lyo zott mó don és fel té te lek kel, illetve a
65/A.  § sze rint – elekt ro ni kus úton is be le het nyúj ta ni.”

19.  § A Vt. 50/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az ér tel mez he tet len do ku men tu mot be kül dõ ügy -
fél a (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés vissza iga zo lá sá ra kö te -
les. Ha az ügy fél az ér te sí tés át vé te lét ti zen öt na pon be lül
nem iga zol ja vissza, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal pos tai
úton to váb bít ja szá má ra az ira tot.”

20.  § A Vt. a kö vet ke zõ 65/A.  §-sal egé szül ki:
„65/A.  § (1) A meg újí tá si ké rel met – a Ma gyar Sza ba -

dal mi Hi va tal ál tal erre rend sze re sí tett elekt ro ni kus ûr lap
hasz ná la tá val – elekt ro ni kus úton is be le het nyúj ta ni.

(2) Elekt ro ni kus úton be nyúj tott meg újí tá si ké re lem
ese tén az 50/A.  § (2)–(5) be kez dé se it kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek ben sza bá lyo zott ese te ken kí -
vül a meg újí tá si el já rás ban az el já rá si cse lek mé nyek nem
vé gez he tõk elekt ro ni kus for má ban.

(4) A meg újí tá si ké rel mek elekt ro ni kus úton való be -
nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog sza -
bály ál la pít ja meg.”

21.  § A Vt. 95.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A véd jegy bi tor lás  miatt in dí tott pe rek ben, a 14.  §,
illetve a 19.  § (5) be kez dé se alap ján a véd jegy nek a kép vi -
se lõ, illetve az ügy nök ál ta li hasz ná la tá tól való el til tás
iránt, illetve a véd jegy ol tal mi igény vagy a véd jegy ol ta -
lom át ru há zá sa iránt in dí tott pe rek ben, valamint a kö zös -
sé gi véd jegy ren de let [76/A.  § a) pont] 106. és 107. cik ke,
illetve 159a. cik ké nek (5) be kez dé se alap ján a kö zös sé gi
véd jegy hasz ná la tá tól való el til tás iránt in dí tott pe rek ben a
Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos ille té kességgel ren del ke -
zik.”

22.  § A Vt. 116/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„116/A.  § (1) A me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze -
rek föld raj zi áru jel zõ i nek kö zös sé gi ol tal má ra a me zõ gaz -
da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek föld raj zi jel zé se i nek és 
ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló, 2006. már ci us
20-i 510/2006/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban:
510/2006/EK ren de let) és a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és
élel mi sze rek föld raj zi jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i -
nek ol tal má ról  szóló 510/2006/EK ta ná csi ren de let vég re -
haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló, 2006. de cem ber 14-i 1898/2006/EK bi zott sá gi ren -
de let (a továb biak ban: 1898/2006/EK ren de let) ren del ke -
zé sei az irány adók. Az 510/2006/EK ren de let és az
1898/2006/EK ren de let alap ján a tag ál la mi ha tás kör be tar -
to zó ügyek ben a mi nisz ter és a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va -
tal jár el.

(2) Az 510/2006/EK ren de let 5. cik ke sze rin ti ké rel met
(e fe je zet al kal ma zá sá ban a továb biak ban: ké re lem) a Ma -
gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz kell be nyúj ta ni. A ké re lem -
hez csa tol ni kell a kü lön jog sza bály sze rint meg adott, hat
hó nap nál nem ré geb bi elõ ze tes szak ha tó sá gi ál lás fog la lást
ar ról, hogy a ké rel met az 510/2006/EK ren de let 5. cik ké -
nek (1) és (2) be kez dé se ér tel mé ben arra jo go sult nyúj tot -
ta-e be, valamint, hogy az 510/2006/EK ren de let 4. cik ke
sze rin ti ter mék le írás – a 2. cik ket, illetve a 3. cikk (1) be -
kez dé sét is figye lembe véve – meg ala po zott-e. A ké rel met
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal meg vizs gál ja ab ból a szem -
pont ból, hogy az ki elé gí ti-e az 510/2006/EK ren de let
2–3. cik ke i ben, valamint az 1898/2006/EK ren de let 3. cik -
ké nek (3) be kez dé sé ben elõ írt fel té te le ket. A Ma gyar Sza -
ba dal mi Hi va tal ál tal az 510/2006/EK ren de let 2. cik ke
sze rint vég zett vizs gá lat nem ter jed ki arra, hogy az
510/2006/EK ren de let 2. cik ke (1) be kez dé sé nek a) és
b) pont ja ér tel mé ben a me zõ gaz da sá gi ter mék vagy az
élel mi szer és a föld raj zi el ne ve zés kö zöt ti kap cso lat fenn -
áll-e.

(3) Az 510/2006/EK ren de let alap ján be nyúj tott ké rel -
met a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal so ron kí vül vizs gál ja
meg. E vizs gá lat ra e tör vénynek a me zõ gaz da sá gi ter mé -
kek és az élel mi sze rek föld raj zi áru jel zõ i re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy
hiány pótlásra, illetve nyi lat ko zat té tel re ti zen öt na pos ha -
tár idõ is ki tûz he tõ.

(4) Ha a ké re lem meg fe lel a (2) be kez dés alap ján vizs -
gált fel té te lek nek, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal erre vo -
nat ko zó an ha tá ro za tot hoz, ame lyet a ké re lem mel
együtt – elekt ro ni kus for má ban is – meg küld a mi nisz ter -
nek. A mi nisz ter a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ha tá ro za tát
a ter mék le írás sal együtt köz zé te szi az ál ta la ve ze tett mi -
nisz té rium hi va ta los lap já ban és hon lap ján.

(5) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ha tá ro za ta alap ján a
mi nisz ter to váb bít ja az Euró pai Bi zott ság hoz az
510/2006/EK ren de let 5. cik ké nek (7) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ada to kat, illetve ira to kat.
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(6) A (4) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta lá -
val – az 510/2006/EK ren de let 5. cik ke (6) be kez dé sé nek
elsõ al be kez dé sé ben sza bá lyo zott – át me ne ti ol ta lom ke -
let ke zik a ké re lem nek az Euró pai Bi zott ság hoz tör té nõ be -
nyúj tá sa nap já tól kez dõ dõ ha tállyal. Az át me ne ti ol ta lom
ke let ke zé sé nek nap já ról a mi nisz ter ér te sí ti a ké rel me zõt.
Bi tor lás  miatt az a ké rel me zõ is fel lép het, aki nek a föld raj -
zi áru jel zõ je át me ne ti ol ta lom ban ré sze sül, de az el já rást
fel kell füg gesz te ni mind ad dig, amíg a ké re lem rõl az Euró -
pai Bi zott ság jog erõ sen nem dön tött.

(7) Az 510/2006/EK ren de let 7. cik ké nek (2) be kez dé se
sze rin ti ki fo gást a mi nisz ter hez kell be nyúj ta ni az
510/2006/EK ren de let 6. cik ke (2) be kez dé sé nek elsõ al -
be kez dé se sze rin ti adat nak, illetve irat nak az Euró pai Unió 
Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té te lé tõl szá mí tott négy
hó na pon be lül. A ki fo gás sal kap cso la tos tag ál la mi fel ada -
to kat a mi nisz ter – ipar jog vé del mi kér dé sek ben a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal be vo ná sá val – lát ja el.

(8) A (2) be kez dés ben em lí tett elõ ze tes szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lás sal szem ben ön ál ló jog or vos lat nak van he lye.

(9) Az 510/2006/EK ren de let 9. cik ke alap ján a ter mék -
le írás mó do sí tá sa iránt be nyúj tott ké rel mek, valamint a
12. cik ke alap ján be nyúj tott tör lé si ké rel mek te kin te té ben
az (1)–(8) be kez dé sek ren del ke zé se it meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(10) A me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek
föld raj zi jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek kö zös sé gi
ol tal mát, illetve a (6) be kez dés ben sza bá lyo zott át me ne ti
ol tal mát sér tõ, az 510/2006/EK ren de let 13. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cse lek mé nyek el kö ve té se 
ese tén a 27–28.  §-ok és a XII. fe je zet ren del ke zé se it meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

(11) Az (1)–(10) be kez dé sek ben nem sza bá lyo zott kér -
dé sek ben a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek
föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra és a ter mé kek el len õr zé sé -
re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni. E kü lön jog sza bály elõ ír hat ja, hogy a ter mék le írás -
nak való meg fe le lés el len õr zé sét az 510/2006/EK ren de let
11. cik ké nek (1) be kez dé sé ben em lí tett ter mék ta nú sí tó
szer ve ze tek is vé gez he tik.”

23.  § A Vt. 121.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy)

„a) a véd jegy be je len té sek és a meg újí tá si ké rel mek
elekt ro ni kus úton való be nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat ren de let tel meg ál la pít sa;”

24.  § A Vt. 122.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül 
ki, és a je len le gi szö veg je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ez a tör vény meg ál la pít ja a kö vet ke zõ uni ós jogi
ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket:

a) a kö zös sé gi véd jegy rõl  szóló, 1993. de cem ber 20-i
40/94/EK ta ná csi ren de let;

b) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld raj zi
jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló,
2006. már ci us 20-i 510/2006/EK ta ná csi ren de let;

c) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld raj zi
jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló
510/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. de cem -
ber 14-i 1898/2006/EK bi zott sá gi ren de let.”

A formatervezési minták oltalmáról  szóló
 2001. évi XLVIII. tör vény módosítása

25.  § A for ma ter ve zé si min ták ol tal má ról  szóló 2001.
évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Fmtv.) a kö vet ke zõ
al cím mel és 36/A.  §-sal egé szül ki:

„A mintaoltalmi bejelentés elektronikus úton való
benyújtása

36/A.  § (1) A min ta ol tal mi be je len tést – a Ma gyar Sza -
ba dal mi Hi va tal ál tal erre rend sze re sí tett elekt ro ni kus ûr -
lap hasz ná la tá val – elekt ro ni kus úton is be le het nyúj ta ni.

(2) Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott min ta ol tal mi be je -
len tés meg ér ke zé sé rõl a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal – kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – elekt ro ni kus
ér kez te tõ szá mot tar tal ma zó au to ma ti kus ér te sí tést küld a
be je len tõ nek.

(3) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az elekt ro ni kus úton
be nyúj tott min ta ol tal mi be je len tés meg ér ke zé sét köve tõen 
ha la dék ta la nul meg vizs gál ja, hogy az meg fe lel-e az elekt -
ro ni kus ügy in té zés re vo nat ko zó jog sza bá lyi kö ve tel mé -
nyek nek.

(4) Elekt ro ni kus be kül dés ese tén a min ta ol tal mi be je -
len tés az elekt ro ni kus ér kez te tés rõl  szóló au to ma ti kus
vissza iga zo lás nak a be je len tõ ré szé re tör té nõ el kül dé sé vel
te kin ten dõ be nyúj tott nak, ki vé ve, ha a Ma gyar Sza ba dal -
mi Hi va tal a ka pott do ku men tum ér tel mez he tet len sé gét ál -
la pít ja meg, és er rõl az ügy fe let elekt ro ni kus le vél ben ér te -
sí ti.

(5) Az ér tel mez he tet len do ku men tu mot be kül dõ ügy fél
a (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés vissza iga zo lá sá ra kö te les.
Ha az ügy fél az ér te sí tés át vé te lét ti zen öt na pon be lül nem
iga zol ja vissza, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal pos tai úton
to váb bít ja szá má ra az ira tot.

(6) Az (1)–(5) be kez dé sek ben sza bá lyo zott ese te ken kí -
vül a min ta ol ta lom meg adá sá ra irá nyuló el já rás ban az el já -
rá si cse lek mé nyek nem vé gez he tõk elekt ro ni kus for má -
ban.

(7) A min ta ol tal mi be je len té sek elekt ro ni kus úton való
be nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat kü lön jog -
sza bály ál la pít ja meg.”

26.  § Az Fmtv. 57.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A meg sem mi sí té si ké rel met eggyel több pél dány ban
kell be nyúj ta ni a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz, mint
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ahány jo go sult ja van a min ta ol ta lom nak és – szol gá la ti
min tá ra adott min ta ol ta lom ese tén – ahány szer zõ je van a
min tá nak.”

27.  § Az Fmtv. a kö vet ke zõ 57/A.  §-sal egé szül ki:
„57/A.  § Szol gá la ti min tá ra adott min ta ol ta lom ese tén a

Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a meg sem mi sí té si ké rel met
az zal kül di meg a szer zõ nek, hogy a meg sem mi sí té si el já -
rás ban ügy fél ként ve het részt, ha az erre vo nat ko zó nyi lat -
ko za tát a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na -
pon be lül meg te szi.”

28.  § Az Fmtv. 58.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a meg sem mi sí té si ké re -
lem mel kap cso lat ban nyi lat ko zat té tel re hív ja fel a min ta -
ol ta lom jo go sult ját és – szol gá la ti min tá ra adott min ta ol ta -
lom ese tén – a szer zõt, majd írás be li elõ ké szí té s után szó -
be li tár gya lás alap ján ha tá roz a min ta ol ta lom meg sem mi -
sí té sé rõl, vál toz ta tás sal való fenn tar tá sá ról, illetve kor lá to -
zá sá ról vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról.”

29.  § Az Fmtv. 69.  §-át meg elõ zõ al cím és a 69.  § he lyé -
be a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

69.  § (1) E tör vény a for ma ter ve zé si min ták ol tal má ról
 szóló, 1998. ok tó ber 13-i 98/71/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

(2) E tör vény meg ál la pít ja a kö zös sé gi for ma ter ve zé si
min tá ról  szóló, 2001. de cem ber 12-i 6/2002/EK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket.”

Záró rendelkezések

30.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba; ren del ke zé se it
csak a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban le het
al kal maz ni.

(2) E tör vény 8., 18., 20., 23. és 25.  §-a, valamint a
(4) be kez dés 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Szt. 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „(115/C.  §)”

szö veg rész he lyé be a „(115/M.  §)” szö veg lép;
b) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a

Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 1.  §-a (4) be kez dé se má so dik – az
egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 2006. évi
CXVI. tör vény 22.  §-ának (12) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott – f) pont já nak je lö lé se g) pont ra vál to zik.

(4) A Vt. 46/D.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „eset” szö -
veg rész he lyé be az „ese tek” szö veg lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Szt. 44.  §-ának (1) be kez dé se, to váb bá – e tör -

vény 16.  §-a ér tel mé ben 115/N.  §-ra vál to zó szá mo zá -
sú – 115/E.  §-ának (6) be kez dé se, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi 
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény ha tály ba lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény
244.  §-a, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ról  szóló 86/2000.
(VI. 15.) Korm. ren de let és a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal -
ról  szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 300/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let.

(6) Nem lép ha tály ba a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény ha tály ba lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény 201. és
250.  §-a.

(7) Az Szt. e tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott 115/E.  §-a
(4) be kez dé sé nek ren del ke zé sei nem érin tik a Ma gyar
Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény 11.  §-ának (1) és (6) be kez dé sé ben fog -
lalt ren del ke zé sek nek a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ra tör -
té nõ al kal ma zá sát.

(8) A (4) be kez dés és e tör vény 1–29.  §-ai 2007. jú li us
31-én ha tá lyu kat vesz tik.

31.  § Ez a tör vény meg ál la pít ja a kö vet ke zõ uni ós jogi
ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket:

a) a köz egész ség ügyi prob lé mák kal küz dõ or szá gok ba
tör té nõ ki vi tel re szánt gyógy szer ipa ri ter mé kek elõ ál lí tá -
sá val kap cso la tos sza ba dal mak kény szer en ge dé lye zé sé rõl
 szóló, 2006. má jus 17-i 816/2006/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let;

b) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld raj zi
jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló,
2006. már ci us 20-i 510/2006/EK ta ná csi ren de let;

c) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld raj zi
jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló
510/2006/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. de cem -
ber 14-i 1898/2006/EK bi zott sá gi ren de let.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
66/2007. (IV. 4.) Korm.

rendelete

a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzete
vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se a) pont já nak 13. al pont já ban, valamint a
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nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek személy -
zetének mun ká já ról  szóló Euró pai Meg álla po dás (AETR)
ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi IX. tör vény 4.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a
 következõket ren de li el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a 2001. évi IX. tör vénnyel kihir -
detett, a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek
sze mély ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai Meg álla po dás
(AETR) (a továb biak ban: AETR Meg álla po dás), valamint
a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog sza bá -
lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK
ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint a 3820/85/EGK
ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2006.
már ci us 15-ei 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let (a továb biak ban: 561/2006/EK euró pai parla -
menti és ta ná csi ren de let) ha tá lya alá tar to zó tevékeny -
séget vég zõ

a) jár mû sze mély ze té re (a továb biak ban: gép jár mû ve -
ze tõ),

b) jár mû vet üzem ben tar tó vál lal ko zás ra (a továb biak -
ban: üzem ben tar tó), to váb bá

c) a köz úti vagy te lep he lyi el len õr zést vég zõ ha tó ság ra
(a továb biak ban: ellen õr zõ szerv) és en nek jog kö ré ben
 eljáró sze mély re (a továb biak ban: ellen õr)
ter jed ki.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban „jár mû”: az 561/2006/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 4. cikk b) pont já ban
meg ha tá ro zott köz úti jár mû.

3.  §

(1) Az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let ben, az AETR Meg ál la po dás ban, valamint a köz úti
köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek rõl  szóló,
1985. de cem ber 20-ai 3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben
(a továb biak ban: 3821/85/EGK ta ná csi ren de let) meg ha tá -
ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sát:

a) köz úti ellen õr zés ke re té ben a Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) re gi o ná lis igaz ga tó sá ga
(a továb biak ban: köz le ke dé si ha tó ság), a rend õrség, a
 Határõrség és a vám ha tó ság,

b) te lep he lyi ellen õr zés ke re té ben az üzem ben tar tó
 telephelyén a köz le ke dé si ha tó ság, valamint az Or szá gos
Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség te rü le ti
mun ka ügyi fel ügye lõ sé ge (a továb biak ban: mun ka ügyi
ha tó ság)
ellen õr zi.

(2) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la lát ja el az 561/2006/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben, valamint a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott ren del -
ke zé sek el len õr zé sé hez kap cso ló dó tag ál la mi ko or di ná ció, 
adat gyûj tés és adat szol gál ta tás fel ada tát.

(3) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak ra is fi gye lem mel, az ellen õr zõ szer vek -
kel egyez te tet ten – a tárgy évet meg elõ zõ év no vem ber 30.
nap já ig ál la pít ja meg a 14.  §-ban meg ha tá ro zott köz úti és
te lep he lyi el len õr zé si mennyi ség és arány tel je sí té sé hez
tar to zó éves terv szá mot, to váb bá az el len õr zé si fel ada tok
ellen õr zõ szer vek kö zöt ti meg osz tá si ter vét.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott éves köz úti és
 telephelyi el len õr zé si ter vet a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter – az érin tett ellen õr zõ szer ve ket fel ügye lõ
 miniszterekkel, valamint a köz úti áru- és sze mély szál lí tó
vál lal ko zá sok szak mai szer ve ze te i vel való egyez te tést
köve tõen – hagy ja jóvá.

(5) Amennyi ben az el len õr zé si te vé keny ség egy ide jû leg 
több ellen õr zõ szerv ha tás kö rét is érin ti, kö zös ellenõr -
zésre ke rül het sor (a to váb bi ak ban: kö zös ellen õr zés).

(6) A kö zös ellen õr zés so rán az ellen õr zés ve ze tõ jé nek
fel ada ta

a) az ellen õr zés meg szer ve zé se,
b) az ellen õr zés tech ni kai fel té te le i nek biz to sí tá sa,

 valamint
c) a ha tás kö ré be tar to zó bír sá go lá si el já rás le foly ta tá sa.

(7) A kö zös ellen õr zés so rán a bír sá got az el já rást
 lefolytató szerv szab ja ki. A be folyt bír sá got e szerv szám -
lá já ra kell be fi zet ni, amely összeg az el len õr zés ben részt
vett szer ve ket egyen lõ arány ban il le ti meg.

4.  §

(1) A köz úti ellen õr zés az 561/2006/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let ben, illetve az AETR Meg ál la po -
dás ban, to váb bá a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben fog -
lal tak meg tar tá sá nak el len õr zé sé re ter jed ki, így külö -
nösen:

a) a gép jár mû ve ze tõk azo no sí tá sá ra, lét szá má ra
[az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
8. cikk (3) be kez dés elõ írásának el len õr zé se ér de ké ben],

b) a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben, illetve az
AETR Meg ál la po dás ban a ta cho gráf ra és annak üze mel te -
té sé re elõ írt fel té te lek meg tar tá sá ra,

c) az adat rög zí tõ la pok, illetve a gép jár mû ve ze tõi kár -
tya meg lé té re és hasz ná la tá ra,

d) a ta cho gráf ál tal rög zí tett ve ze té si és pi he nõ idõk, to -
váb bá szü ne tek tar ta má ra.

(2) A köz úti el len õr zé se ket rend sze re sen vál to zó hely -
szí nen és idõ pont ban kell vé gez ni. Az ellen õr zõ szer vek az 
or szá gos és he lyi köz uta kon az el len õr zé si pon tok há ló za -
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tát ala kít ják ki, amely meg ne he zí ti az el len õr zé sek el ke rü -
lé sét.

(3) Az ellen õr zés he lyét úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy
a jár mû meg ál lí tá sa, eset le ges kény szer vá ra koz ta tá sa for -
gal mi aka dályt vagy bal eset ve szé lyes hely ze tet ne te remt -
sen, to váb bá a jár mû min den irány ból meg kö ze lít he tõ,
szem re vé te lez he tõ le gyen. Ve szé lyes árut szál lí tó jár mû
el len õr zé se kor a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ -
írásokat is figye lembe kell ven ni.

(4) A köz úti el len õr zé sek so rán az ellen õr zés alá vont
jár mû vek és gép jár mû ve ze tõk ki vá lasz tá sa kor nem sza bad 
meg kü lön böz te tést al kal maz ni:

a) a jár mû nyil ván tar tás ba vé te lé nek or szá ga,

b) a gép jár mû ve ze tõ la kó he lye sze rin ti or szág,

c) az üzem ben tar tó szék he lye sze rin ti or szág,

d) a szál lí tás fel ra kó- és le ra kó he lye sze rint (a szál lí tás
kez dõ- és vég ál lo má sa),

e) a be épí tett ta cho gráf ki vi te le (ana lóg vagy di gi tá lis)

alap ján.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé se ket
a köz úti ellen õr zés so rán az 1. mel lék let A. ré szé ben meg -
ha tá ro zott vizs gá la ti cé lok együt tes vagy kü lön-kü lön tör -
té nõ vizs gá la tá val kell el vé gez ni.

(6) Az ellen õr zõ szerv az 1. mel lék let A. ré szé ben meg -
ha tá ro zott vizs gá la ti cé lok jegy zé két, valamint a 2. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ellen õr zõ esz kö zö ket biz to sít ja az
 ellenõr ré szé re. Az ellen õr ré szé re a di gi tá lis ta cho gráf
 ellenõrzéséhez szük sé ges el len õri kár tyát a köz le ke dé si
ha tó ság biz to sít ja a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott
el já rás ban.

5.  §

(1) A gép jár mû ve ze tõ az ellen õr zés so rán kö te les a gép -
jár mû be be épí tett ta cho gráf, valamint annak ren del te tés -
sze rû hasz ná la tát szol gá ló egyéb esz kö zök (kü lö nö sen
a ve ze té kek, zár je lek, biz to sí té kok, csat la ko zók, be épí té si
és hi te le sí té si cím kék, a ké szü lék rög zí té se, át ala kí tók),
 továbbá az adat rög zí tõ la pok és a gép jár mû ve ze tõi kár tya
vizs gá la tát az ellen õr szá má ra le he tõ vé ten ni.

(2) Ha a gép jár mû ve ze tõ az ugyan azon szál lí tás so rán
vég zett ellen õr zés al kal má val a ko ráb bi ellen õr zés so rán
ré szé re át adott köz úti el len õr zé si ok mányt be mu tat ja, ak -
kor az újabb el len õr zést en nek figye lembe véte lével kell
 elvégezni.

1 A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek rõl  szóló,
1985. de cem ber 20-ai 3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let.

6.  §

(1) Az ellen õr az ál ta la a ta cho gráf ké szü lék bõl ki emelt
adat rög zí tõ la pot a hát ol da lán a kéz je gyé vel, valamint
a szá má ra rend sze re sí tett „AETR Cont rol Hun ga ry”
 bélyegzõle nyo ma tá val lát ja el, valamint fel tün te ti az
 ellenõrzés pon tos idõ pont ját (év, hó, nap, óra, perc).

(2) Az el len õr zés re vo nat ko zó ada to kat úgy kell az adat -
rög zí tõ la pon rög zí te ni, hogy az elõ la pon lévõ ada tok ne
sé rül je nek meg.

7.  §

(1) Amennyi ben köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás kez de -
mé nye zé se ér de ké ben az adat rög zí tõ lap hely szí ni el vé te -
lé re ke rül sor, ar ról át vé te li el is mer vényt kell adni.

(2) Az el is mer vény tar tal mi ele mei:
a) az el vé tel he lye (te le pü lés és a köz te rü let meg ne ve -

zé se, vagy az út vo nal szá ma és szel vé nye),
b) az el vé tel ide je (év, hó, nap, óra, perc),
c) a gép jár mû ve ze tõ neve (szü le té si csa lá di és utó név),
d) a gép jár mû ve ze tõ te vé keny sé ge (kez de te, meg sza kí -

tá sok, pi he nõ idõ, ve ze té si és egyéb te vé keny sé gi idõ),
e) a gép jár mû vel meg tett tá vol ság az adat rög zí tõ lap

alap ján,
f) a gép jár mû rend szá ma,
g) a gép jár mû ki lo mé ter-szám lá ló mû sze ré nek el len õr -

zés ko ri ál lá sa,
h) a gép jár mû el in du lá sá nak meg fe le lõ „km” ál lás,
i) az el vé tel oka,
j) a köz úti ellen õr „AETR Cont rol Hun ga ry” bé lyeg zõ -

le nyo ma ta és alá írá sa.

(3) A ta cho gráf ké szü lék, illetve annak ren del te tés sze rû
mû kö dé sét be fo lyá so ló esz kö zök sza bály ta lan mû kö dé sé -
re uta ló kö rül mé nyek ese tén – a köz igaz ga tá si el já rás kez -
de mé nye zé se ér de ké ben – azok ról fény ké pet vagy vi deó-
fel vé telt kell ké szí te ni.

8.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt elõ -
írások meg sér té se ese tén a köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény 44.  § (3) be kez dé se alap ján pi he nõ idõ
le töl té se (a továb biak ban: kény szer vá ra koz ta tás) ren del -
he tõ el.

(2) A napi pi he nõ idõ elég te len sé ge  miatt a kényszer -
várakoztatás mér té ke egy be füg gõ en mi ni mum 9 óra,
 maximum 11 óra le het.

(3) Heti pi he nõ idõ hi á nya ese tén 24 óra egy be füg gõ
 pihenõidõ ír ha tó elõ.

(4) Meg sza kí tás elég te len sé ge  miatt mi ni mum 15 perc,
ma xi mum 45 perc kény szer vá ra koz ta tás ren del he tõ el.
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(5) Kény szer vá ra koz ta tás el ren de lé se ese tén az elren -
delõ ha tó sá got a jár mû és a ra ko má nya õr zé sé ért, valamint
a kény szer vá ra koz ta tás kö vet kez té ben az üzem ben tar tót
ért ká rért fe le lõs ség nem ter he li.

9.  §

(1) A vá ra ko zás ki kény sze rí té se ér de ké ben a gép jár mû
és a ra ko mány ok má nya a vá ra ko zás elõ írt idõ tar ta má ig
vissza tart ha tók.

(2) Az ok má nyok át vé te lé rõl el is mer vényt kell ki ál lí ta -
ni. Biz to sí ta ni kell, hogy a gép ko csi ve ze tõ a vissza tar tott
ok mányt a kény szer vá ra koz ta tás el tel té vel – a kény szer vá -
ra koz ta tás ki je lölt he lyé hez leg kö ze lebb esõ – ellen õr zõ
szerv nél át ve hes se. A kény szer vá ra koz ta tás el tel tét köve -
tõen az ok má nyok át vé te lé rõl ki ál lí tott el is mer vény az
 okmányok át vé te lé re és az át vé tel he lyé re tör té nõ köz le ke -
dés re jo go sít.

(3) A gép jár mû ok má nya i nak a pi he nõ idõ le töl té sé nek
biz to sí tá sa ér de ké ben tör té nõ vissza tar tá sa nem mi nõ sül a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott hely szí ni el vé tel nek.

10.  §

(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó jár mû ese té ben a köz -
úti el len õr zést az erre a fel adat ra fel ké szí tett, ered mé nyes
el mé le ti és gya kor la ti vizs gát tett köz úti ellen õr vé gez he ti.

(2) Az ellen õr zõ szerv ál tal ön ál ló an vég zett köz úti
 ellenõrzés so rán ren del ke zés re kell áll ni a kézi vagy szá -
mí tó gé pes ki ér té ke lõ esz köz nek, to váb bá az NKH Köz -
pon ti Hi va ta la ál tal nyil ván tar tott, or szá go san egy sé ge sí -
tett és sor szá mo zott „AETR Cont rol Hun ga ry” bé lyeg zõ -
nek. A 3.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö zös ellen õr -
zés so rán e tech ni kai fel té te le ket az el len õr zést ve ze tõ
 ellenõrzõ szerv biz to sít ja.

(3) Az ellen õr zõ szerv nek az el len õr zé sek egy sé ges
 lefolytatásához ren del kez nie kell:

a) az ellen õr zés tár gyát ké pe zõ té te lek jegy zé ké vel
( ellenõrzési lis ta),

b) a köz úti fu va ro zás ban hasz ná la tos leg fon to sabb ki -
fe je zé se ket tar tal ma zó, az Euró pai Bi zott ság (a továb biak -
ban: Bi zott ság) ál tal össze ál lí tott és az NKH Köz pon ti
 Hivatala ál tal az el len õr zést vég zõk ré szé re biz to sí tott szó -
tár ral, amely tar tal maz za a szál lí tá si mû ve le tek nél rend -
sze rint hasz nált ki fe je zé se ket és azok ma gyar nyel vû meg -
fe le lõ jét.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott esz kö zök hi á nyá -
ban az ellen õr zés nem vé gez he tõ el.

11.  §

Az NKH Köz pon ti Hi va ta la szer ve zé sé ben – az ellen õr -
zõ szer vek kel tör té nõ egyez te tés alap ján és rész vé te lük -

kel – éven te leg alább hat al ka lom mal össze han golt köz úti
 ellenõrzést kell tar ta ni az 561/2006/EK euró pai par la men ti 
és ta ná csi ren de let ben, valamint a 3821/85/EGK ta ná csi
ren de let ben fog lal tak meg tar tá sá nak el len õr zé sé re. Az
össze han golt köz úti el len õr zé se ket a szom szé dos ál lo -
mok kal össze egyez te tett idõ ben kell vég re haj ta ni.

12.  §

(1) Az üzem ben tar tó nak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén lévõ te lep he lyén vég zett ha tó sá gi ellen õr zés (a továb -
biak ban: te lep he lyi ellen õr zés) az 561/2006/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let ben, valamint a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben fog lal tak meg tar tá sá -
nak el len õr zé sé re ter jed ki, így kü lö nö sen:

a) a mun ka ügyi ada tok nyil ván tar tá sai kö zül a gép jár -
mû ve ze tõ ve ze té si és pi he nõ ide jé re vo nat ko zó ada tok ra,

b) a ta cho gráf hi te le sí té si do ku men tu ma i nak nyil ván -
tar tá sá ra,

c) a fel hasz nált adat rög zí tõ la pok meg lé té re, ezek meg -
fe le lõ tá ro lá sá ra,

d) az üzem ben tar tó ál tal vég zett el len õr zé sek do ku -
men tu ma i ra, az ellen õr zés alap ján tett in téz ke dé sek re és
ezek ha tá sa i ra,

e) az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de -
let 10. cik ké ben a szál lí tá si vál lal ko zás (üzem ben tar tó)
 részére meg ha tá ro zott elõ írások meg tar tá sá nak el len õr zé -
sé re,

f) a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben, valamint a köz -
úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek rõl  szóló,
1985. de cem ber 20-ai 3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály ban fog lal tak ra.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé se ket
a te lep he lyi ellen õr zés so rán az 1. mel lék let A., valamint
B. ré szé ben meg ha tá ro zott vizs gá la ti cé lok együt tes vagy
kü lön-kü lön tör té nõ vizs gá la tá val kell el vé gez ni.

(3) Az ellen õr zõ szerv az 1. mel lék let B. ré szé ben meg -
ha tá ro zott vizs gá la ti cé lok jegy zé két, valamint a 2. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ellen õr zõ esz kö zö ket biz to sít ja az
 ellenõr ré szé re. Az ellen õr ré szé re a di gi tá lis ta cho gráf
 ellenõrzéséhez szük sé ges el len õri kár tyát a köz le ke dé si
ha tó ság biz to sít ja a kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott
mó don.

(4) A te lep he lyi el len õr zé se ket a köz úti áru- és sze mély -
szál lí tó vál lal ko zá sok kal kap cso la tos el len õr zé si ta pasz ta -
la tok figye lembe véte lével kell meg szer vez ni.

(5) A te lep he lyi el len õr zé sek so rán figye lembe kell ven -
ni – a más or szág ille té kes ha tó sá ga ál tal kül dött – az
üzem ben tar tó kül föl dön vég zett te vé keny sé gé vel kap cso -
la tos tá jé koz ta tá sá ban fog lal ta kat is.

2 A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek rõl  szóló,
1985. de cem ber 20-ai 3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let.
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(6) E ren de let al kal ma zá sá ban te lep he lyi el len õr zés nek
mi nõ sül az üzem ben tar tó ál tal az ellen õr zõ szerv ré szé re
át adott ok má nyok nak és ada tok nak az ellen õr zõ szerv
 saját hi va ta lá ban el vég zett vizs gá la ta is.

13.  §

A köz úti és a te lep he lyi ellen õr zés so rán az ellen õr zõ
szer vek az AETR Meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó köz úti
szál lí tás ese tén az AETR Meg ál la po dás hoz csat la ko zott
or szág gal kö tött – kü lön jog sza bály ban ki hir de tett – két ol -
da lú meg ál la po dás ban fog lalt ren del ke zé sek vég re haj tá sát 
is el len õr zik.

14.  §

(1) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la min den nap tá ri év ne -
gye dik ne gyed évé ben a kö vet ke zõ évre  szólóan el ké szí ti
az éves köz úti és te lep he lyi el len õr zé si ter vet, amely ben
– a 9.  §-ban meg ha tá ro zott adat szol gál ta tás elem zé sé re is
fi gye lem mel – az ellen õr zõ szer vek kö zöt ti ko or di ná ci ós
fel adat kör ében gon dos ko dik ar ról, hogy az ellen õr zõ szer -
vek ál tal vég zett köz úti és te lep he lyi el len õr zé sek éves
szá ma el ér je:

a) 2007. de cem ber 31-éig az 561/2006/EK euró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó jár mû vek
szá ma, valamint az éves mun ka na pok szor za ta ként szá mí -
tott összes mun ka na pok szá má nak 1%-át,

b) 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen az összes mun ka na pok
szá má nak 2%-át,

c) 2010. ja nu ár 1-jét köve tõen az összes mun ka na pok
szá má nak 3%-át.

(2) Az éves köz úti és te lep he lyi el len õr zé si terv meg ha -
tá ro zá sa kor – a 3.  §-ban meg ha tá ro zott el len õr zé si fel adat -
kö rök figye lembe véte lével – gon dos kod ni kell ar ról, hogy

a) 2007. de cem ber 31-éig az el len õr zött mun ka na pok:
aa) leg alább 15%-át köz úti ellen õr zés ke re té ben, és
ab) leg alább 30%-át te lep he lyi ellen õr zés ke re té ben,

valamint
b) 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen az el len õr zött munka -

napok:
ba) leg alább 30%-át köz úti ellen õr zés ke re té ben, és
bb) leg alább 50%-át te lep he lyi ellen õr zés ke re té ben

el len õriz zék.

(3) A 2007. évi köz úti és te lep he lyi el len õr zé si ter vet
2007. má jus 31-éig kell el ké szí te ni.

15.  §

(1) Az ellen õr zõ szer vek az ál ta luk vég zett ellenõr zésekrõl 
nyil ván tar tást ve zet nek, amely leg alább a (2)–(6) be kez dé -
sek ben meg ha tá ro zott ada to kat tar tal maz za.

(2) A köz úti el len õr zés rõl ve ze tett nyil ván tar tás tar tal -
maz za:

a) az el len õr zött jár mû vek és gép jár mû ve ze tõk szá mát,
b) az ellen õr zés so rán fel tárt jog sér té sek szá mát és jel -

le gét,
c) a b) pont alap ján kez de mé nye zett leg gyak rab ban

elõ for du ló in téz ke dé se ket.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz úti el len õr zé si
nyil ván tar tás nak biz to sí ta nia kell a kö vet ke zõ szem pon tok 
sze rin ti adat cso por to sí tást:

a) a köz úti ellen õr zés he lye sze rint (au tó pá lya, fõ- vagy 
má sod ren dû út), rög zít ve az el len õr zött jár mû ho nos sá gát
is, az e szem pont sze rin ti meg kü lön böz te tés el ke rü lé se,
 illetõleg en nek ki mu ta tá sa ér de ké ben;

b) a ta cho gráf ki vi te le sze rint (ana lóg vagy di gi tá lis).

(4) A nem ma gyar ha tó sá gi en ge déllyel és jel zés sel el lá -
tott jár mû vek köz úti el len õr zé se so rán fel tárt hiányos -
ságokról ál la mon ként kü lön nyil ván tar tást is ve zet ni kell,
a kö vet ke zõ ada tok kal:

a) az el len õr zött jár mû vek és gép jár mû ve ze tõk szá ma,
b) a gép jár mû ve ze tõk ál tal el kö ve tett szabálytalan -

ságok jel le ge,
c) a sza bály ta lan sá gok  miatt al kal ma zott in téz ke dé sek

jel le ge,
d) sú lyos sza bály ta lan ság ese tén a ki rótt bír ság össze ge.

(5) A te lep he lyi el len õr zé sek rõl ve ze tett nyil ván tar tás
tar tal maz za:

a) az el len õr zé sek szá mát és az el len õr zött mun ka na -
pok szá mát,

b) az el len õr zött jár mû vek és gép jár mû ve ze tõk szá mát,
c) az ellen õr zés so rán fel tárt jog sér té sek szá mát és jel -

le gét.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott te lep he lyi el len -
õr zé si nyil ván tar tás nak biz to sí ta nia kell a kö vet ke zõ
szem pon tok sze rin ti adat cso por to sí tást:

a) az áru- vagy sze mély szál lí tó te vé keny ség faj tá ja és
jel le ge sze rint (fu va ro zás, bér mun ká ban vég zett te vé keny -
ség vagy sa ját szám lás szál lí tás, nem zet kö zi vagy bel föl di
szál lí tás, sze mély- vagy áru szál lí tás);

b) az üzem ben tar tó jár mû ve i nek szá ma;
c) a ta cho gráf ki vi te le sze rint (ana lóg vagy di gi tá lis).

(7) A (2)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott el len õr zé si
nyil ván tar tá sok el kü lö ní tet ten tar tal maz zák az ada to kat az
áru- és sze mély szál lí tá si te vé keny ség re.

(8) Az ellen õr zõ szer vek – a köz úti szál lí tás ra vonat -
kozó kö zös sé gi szo ciá lis elõ írás alap ján vég zett köz le ke -
dé si ha tó sá gi ellen õr zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló ren de -
let ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal és rész le te zés sel – min -
den nap tá ri ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig meg kül -
dik az NKH Köz pon ti Hi va ta la ré szé re az elõ zõ ne gyed év
össze sí tett el len õr zé si ada ta it.

(9) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la az ellen õr zõ szer vek tõl
ka pott ada tok alap ján or szá gos össze sí tett el len õr zé si adat -
nyil ván tart ást ké szít, amely bõl az 561/2006/EK euró pai
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par la men ti és ta ná csi ren de let 17. cik ké ben meg ha tá ro zott
adat szol gál ta tást – a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ciá lis jog sza bá lyok alap ján vég zett köz le ke dé si ható -
sági ellen õr zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don – két éven te meg kül di az
Euró pai Bi zott ság nak.

(10) Amennyi ben a köz úti ellen õr zés so rán gya nú me rül 
fel arra, hogy a más tag ál lam ban nyil ván tar tás ba vett jár -
mû vel meg sér tet ték az 561/2006/EK euró pai par la men ti és 
ta ná csi ren de let ben, illetve az AETR Meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott elõ írásokat, azon ban a meg fe le lõ ada tok
 hiányában en nek té nye nem ál la pít ha tó meg, az ellen õr zõ
szerv a nyil ván tar tó tag ál la mot – az NKH Köz pon ti Hi va -
ta la út ján – adat szol gál ta tás cél já ból meg ke re si. Az NKH
Köz pon ti Hi va ta la a más tag ál lam e cél ból kül dött adat -
kérését – az adat vé de lem mel kap cso la tos kü lön jog sza bá -
lyok ban fog lal tak meg tar tá sá val – ha la dék ta la nul tel je sí ti.

(11) Az ellen õr zõ szer vek az ál ta luk ke zelt ada to kat
csak az adat vé de lem mel kap cso la tos kü lön jog sza bá lyok -
ban fog lal tak sze rint hasz nál hat ják fel.

16.  §

Az üzem ben tar tó az el len õr zést köve tõen egy nap tá ri
évig kö te les meg õriz ni a köz úti ellen õr zés, valamint a
 telephelyén vég zett ellen õr zés al kal má val az ellen õr zõ
szerv ál tal ki adott el len õr zé si jegy zõ köny ve ket és egyéb,
az ellen õr zés ered mé nyét ta nú sí tó ok má nyo kat. Az ellen -
õr zõ szerv az is mé telt ellen õr zés so rán figye lembe ve szi
a ko ráb ban el vég zett ellen õr zés meg ál la pí tá sa it.

17.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ré szé rõl az AETR Meg ál la -
po dás hoz csat la ko zott or szá gok ille té kes ellen õr zõ ható -
ságaival – az el len õr zé sek kap csán fel me rü lõ köl csö nös
adat szol gál ta tá sok tel je sí té se te kin te té ben is – köz vet len
kap cso la tot az NKH Köz pon ti Hi va ta la tart fenn.

(2) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la az AETR Meg ál la po -
dás hoz csat la ko zott or szá gok ille té kes ha tó sá ga it tá jé koz -
tat ja az el len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról, az al kal ma zott
szank ci ók ról, in téz ke dé sek rõl.

(3) Az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let 22. cikk (2) be kez dé sé ben, valamint a 3821/85/EGK
ta ná csi ren de let 19. cikk (3) be kez dé sé ben a tag ál la mok
szá má ra meg ha tá ro zott köl csö nös adat szol gál ta tást az
NKH Köz pon ti Hi va ta la

a) 2007. áp ri lis 1-jét köve tõen hat ha von ta egy szer,
 valamint

b) kü lön tag ál la mi meg ke re sés alap ján

tel je sí ti.

18.  §

(1) A köz úti áru- és sze mély szál lí tást vég zõ vál lal ko zá -
so kat az el len õr zé sek ered mé nye alap ján – koc ká zat ér té -
ke lõ rend szer al kal ma zá sá val – az ellen õr zõ szer vek kö zö -
sen, éven te ér té ke lik. En nek figye lembe véte lével gyak rab -
ban és rész le te sebb mó don kell te lep he lyi el len õr zést
 végezni az olyan üzem ben tar tó nál, amely az 561/2006/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let, illetve a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let elõ írásait rend sze re sen
vagy sú lyo san meg sér ti.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér té ke lés alap ján
az NKH Köz pon ti Hi va ta la össze sí tést ké szít, amely rõl az
ellen õr zés alá vont vál lal ko zá sok szak mai érdekképvise -
letei – meg ke re sés alap ján – tá jé koz ta tást kap nak.

19.  §

(1) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la – az érin tett ellen õr zõ
szer vek kel egyet ér tés ben – Mód szer ta ni Út mu ta tó ban ha -
tá roz za meg azo kat az is me re te ket, ame lyek kel az el len -
õrök nek ren del kez ni ük kell a köz úti és te lep he lyi ellen õr -
zés szak sze rû vég re haj tá sá hoz.

(2) Az ellen õr zõ szer vek biz to sít ják, hogy az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott is me re tek kel ren del ke zõ el len õrök
vé gez zék az e ren de let ben meg ha tá ro zott köz úti és te lep -
he lyi el len õr zé si fel ada to kat.

(3) A köz le ke dé si ha tó ság – az ellen õr zõ szerv kez -
deményezése alap ján – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott  ellenõröket költ ség té rí tés mel lett „AETR Cont rol
Hun gary” le nyo ma tú bé lyeg zõ vel lát ja el.

(4) Az ellen õr zõ szer vek Együtt mû kö dé si Meg ál la po -
dás ban rög zí tik az e ren de let ben fog lal tak vég re haj tá sát
biz to sí tó, jogi sza bá lyo zást nem igény lõ tech ni kai kér dé -
se ket, valamint el fo gad ják az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott Mód szer ta ni Út mu ta tót.

20.  §

(1) Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba.

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

a) a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ egyes jár mû -
vek sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé -
sé rõl  szóló 54/2001. (IV. 10.) Korm. ren de let,

b) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal
 hatósági jog kö re i vel össze füg gõ egyes ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 261/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 6.  §-a,

c) egyes köz le ke dé si tár gyú kor mány ren de le tek nek a
Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság fel ál lí tá sá val kap cso la tos
mó do sí tá sá ról  szóló 264/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let
13.  §-a.
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(3) Az ellen õr zõ szer vek a 19.  § (4) be kez dé sé ben
 meghatározott Együtt mû kö dé si Meg ál la po dást 2007. jú -
lius 1-jé ig kö tik meg.

21.  §

(1) Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK 
és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let 17. cikk (1) és (2) be kez dé sé nek,
valamint 22. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.

(2) Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ciá lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos 3820/85/EGK és a
3821/85/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak mi ni mum -
fel té te le i rõl és a 88/599/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon
 kívül he lye zé sé rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 2006/22/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 2–9., 11. és 16. cik -
ké nek, valamint I–III. mel lék le té nek való meg fe le lést
szol gál ja.

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

1. melléklet
a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

A közúti és a telephelyi ellenõrzések során
alkalmazandó vizsgálati célok

A. rész

Közúti ellenõrzések

A köz úti el len õr zé sek so rán a kö vet ke zõ vizs gá la ti cé lo -
kat kell al kal maz ni:

1. – napi és heti ve ze té si idõk, szü ne tek és napi és heti
pi he nõ idõk, to váb bá

– a meg elõ zõ na pok ra vo nat ko zó adat rög zí tõ la pok,
ame lye ket a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let 15. cik ke
(7) be kez dé sé nek meg fele lõen a jár mû vön kell tar ta ni,
és/vagy

– ugyan er rõl az idõ szak ról a jár mû ve ze tõ kár tyá ján
 tárolt ada tok, és/vagy

– e ren de let 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott esz köz zel
a ta cho gráf me mó ri á já ban tá rolt ada tok, és/vagy

– ugyan ezek a ki nyo ma ton sze rep lõ ada tok;

2. a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let 15. cik ke (7) be kez -
dé sé ben em lí tett idõ szak ra vo nat ko zó an min den olyan
eset, ami kor a jár mû meg en ge dett se bes sé gét túl lép ték,
amely ma gá ban fog lal min den olyan, egy perc nél
hosszabb idõ sza kot, amely alatt a jár mû se bes sé ge N3 ka te -
gó ri á jú jár mû vek ese té ben meg ha lad ta a 90 km/órát, vagy
M3 ka te gó ri á jú jár mû vek ese té ben a 105 km/órát3;

3. in do kolt eset ben a jár mû ál tal el ért, a ta cho gráf ál tal
rög zí tett pil la nat nyi se bes sé gek leg fel jebb a jár mû meg -
elõ zõ 24 órai hasz ná la tá ra vo nat ko zó an;

4. a ta cho gráf he lyes mû kö dé se (a ké szü lék kel és/vagy
a jár mû ve ze tõ kár tyá já val és/vagy az adat rög zí tõ la pok kal
tör tént eset le ges vissza élés meg ál la pí tá sa), vagy amennyi -
ben in do kolt, a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let 14. cik ké -
nek (5) be kez dé sé ben fel so rolt do ku men tu mok meg lé te
a jár mû vön.

B. rész

Telephelyi ellenõrzések

Az üzem ben tar tó te lep he lyén vég zett el len õr zé sek az
A. rész ele me in túl a kö vet ke zõ ele mek re ter jed nek ki:

1. a heti pi he nõk és ezen pi he nõ idõk kö zöt ti ve ze té si
idõk;

2. a két hét re össze sen en ge dé lye zett ve ze té si idõk be -
tar tá sa;

3. az adat rög zí tõ la pok, a jár mû egy ség és a jár mû ve ze -
tõ kár tyá já nak ada tai, to váb bá ki nyo ma tok, valamint az
üzem ben tar tó ál tal a di gi tá lis ta cho gráf ról le töl tött ada tok.

2. melléklet
a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az ellenõrzõ szervek által egységesen alkalmazott
ellenõrzõ eszközök

A ren de let ha tá lya alá tar to zó köz úti és te lep he lyi
 ellenõrzést vég zõ el len õr nek ren del kez nie kell a követ -
kezõ esz kö zök kel:

1. a jár mû fe dél ze ti egy sé gé rõl és a di gi tá lis ta cho gráf
gép jár mû ve ze tõi kár tyá já ról ada tok le töl té sé re, le ol va sá -
sá ra, elem zé sé re és/vagy a meg ál la pí tott té nyek elem zé se
cél já ból egy köz pon ti adat bá zis ba való el kül dé sé re al kal -
mas be ren de zés;

2. a ta cho grá fok adat rög zí tõ lap ja i nak el len õr zé sé re
szol gá ló be ren de zés.

3 Az N3 és M3 jár mû ka te gó ria meg ha tá ro zá sát lásd a köz úti jár mû vek mû -
sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 2. §-ban.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter, valamint
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter
17/2007. (IV. 4.) EüM–FVM

együttes rendelete

a növényekben, a növényi termékekben
és a felületükön megengedhetõ

növényvédõszer-maradék mértékérõl  szóló
5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet

módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (10) be kez dé sé ben, va la mint a nö vény vé de -
lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény 65.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban, va la mint
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 c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott feladatkörben
eljárva a következõket rendeljük el:

1.  §

A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü -
kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl
 szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szolgálja:

a) a Ta nács 76/895/EGK irány el ve (1976. no vem ber
23.) a gyü möl csök ben és zöld sé gek ben, il let ve azok fe lü -
le tén ta lál ha tó pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett
leg ma ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az
azt mó do sí tó, il let ve ki egé szí tõ 81/36/EGK, 88/298/EGK,
89/186/EGK, 93/58/EGK, 96/32/EK, 97/41/EK ta ná csi
irány el vek és 80/428/EGK, 2000/24/EK, 2000/57/EK,
2000/82/EK, 2003/60/EK, 2003/118/EK, 2006/59/EK bi -
zott sá gi irány el vek,

b) a Ta nács 86/362/EGK irány el ve (1986. jú li us 24.) a
ga bo na fé lék ben, il let ve azok fe lü le tén ta lál ha tó pesz ti cid -
szer-ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga sabb mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az azt mó do sí tó, il let ve ki egé -
szí tõ 88/298/EGK, 93/57/EGK, 94/29/EK, 95/39/EK,
96/33/EK, 97/41/EK ta ná csi irány el vek és 97/71/EK,
98/82/EK, 2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/58/EK,
2000/81/EK, 2000/82/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK,
2001/57/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,

2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK,
2003/60/EK, 2003/62/EK, 2004/2/EK, 2004/61/EK,
2005/37/EK, 2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK,
2005/74/EK, 2005/76/EK, 2006/4/EK, 2006/59/EK,
2006/60/EK, 2006/61/EK bi zott sá gi irány el vek,

c) a Ta nács 90/642/EGK irány el ve (1990. no vem ber
27.) egyes nö vé nyi ere de tû ter mé kek ben – töb bek kö zött a
gyü möl csök ben és zöld sé gek ben –, il let ve azok fe lü le tén
ta lál ha tó pesz ti cid szer-ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma -
ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az azt mó -
do sí tó és ki egé szí tõ 93/58/EGK, 94/30/EK, 95/38/EK ta -
ná csi irány el vek, 97/71/EK, 2000/24/EK, 2000/42/EK,
2000/48/EK, 2000/57/EK, 2000/58/EK, 2000/81/EK,
2001/35/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK, 2001/57/EK,
2002/5/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,
2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK,
2002/100/EK, 2003/60/EK, 2003/62/EK, 2003/69/EK,
2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK, 2004/59/EK,
2004/61/EK, 2004/95/EK, 2004/115/EK, 2005/37/EK,
2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK, 2005/74/EK,
2005/76/EK, 2006/4/EK, 2006/9/EK, 2006/53/EK,
2006/59/EK, 2006/60/EK, 2006/61/EK bi zott sá gi irány -
elvek.”

2.  §

Az R. 1–3. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze -
rint mó do sul.

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép hatályba.

(2) E ren de let mel lék le té nek 11., 19. és 26. pont ja 2007.
áp ri lis 21-én lép ha tály ba.

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

a) a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 8/2006. (II. 27.) EüM–FVM együttes
rendelet 1.  §-a,

b) a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 30/2006. (VIII. 3.) EüM–FVM együt -
tes ren de let 4.  §-a,

c) a nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü -
kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl
 szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 40/2006. (X. 27.) EüM–FVM együt tes ren -
de let 2.  §-ának (3) be kez dé se és mel lék le té nek 19. e) és
f) pontja

ha tá lyát vesz ti.
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(4) A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le -
tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké -
rõl  szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 8/2006. (II. 27.) EüM–FVM együt tes
ren de let mel lék le té nek 14., 18. és 21. pont ja nem lép ha -
tály ba.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 1.  §-a (9) be kez dé sé nek e) pont já ban az „a Fo -

dor Jó zsef Or szá gos Köz egész ség ügyi Köz pont Or szá gos
Élel me zés- és Táp lál ko zás tu do má nyi In té ze te (a továb -
biak ban: OKK OETI)” szö veg rész he lyé be „az Or szá gos
Élel me zés- és Táp lál ko zás tu do má nyi In té zet (a továb biak -
ban: OÉTI)” szövegrész,

b) az R. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben
ba) ,,A me gyei (fõ vá ro si) nö vény- és ta laj vé del mi szol -

gá la tok rend sze re sen el len õr zik” szö veg rész he lyé be „A
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve
(a továb biak ban: MgSzH te rü le ti szerv) rend sze re sen el -
len õr zi” szö veg rész,

bb) a „Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat
(a továb biak ban: Köz pon ti Szol gá lat)” szö veg rész he lyé be 
a „Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja
(a továb biak ban: MgSzH Központ)” szövegrész,

c) az R. 2.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „vá ro si (fõ vá ro si
ke rü le ti)” szö veg rész he lyé be a „kis tér sé gi” szö veg rész,

d) az R. 2.  §-ának (13) be kez dé sé ben „a Köz pon ti Szol -
gá lat” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont” szö veg -
rész,

e) az R. 2.  §-ának (17) be kez dé sé ben „a Köz pon ti Szol -
gá lat” szö veg rész he lyé be „az MgSzH Köz pont” szö veg -
rész,

f) az R. 2.  §-ának (19) be kez dé sé ben „a te rü le ti leg ille -
té kes nö vény- és ta laj vé del mi szol gá lat nak” szö veg rész
hely ébe „az MgSzH te rü le ti szerv nek” szövegrész,

g) az R. 2/A.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben „nö vény-
és ta laj vé del mi szol gá lat” szö veg rész hely ébe „az MgSzH
te rü le ti szerv” szö veg rész
lép.

(6) Ez a ren de let a kö vet ke zõ eu ró pai uni ós jogi ak tu -
sok nak való meg fe le lést szolgálja:

a) a Bi zott ság 2006/53/EK irány el ve (2006. jú ni us 7.) a 
90/642/EGK ta ná csi irány elv mel lék le te i nek a fen bu ta -
tin-oxid, fen he xa mid, ci a zo fa mid, li nu ron, tri a di me fon/
tri adi me nol, pi met ro zin és a pi rak lost ro bin meg en ge dett
leg ma ga sabb ha tár ér té kei te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá -
sá ról,

b) a Bi zott ság 2006/59/EK irány el ve (2006. jú ni us 28.)
a 76/895/EGK, 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a
90/642/EGK ta ná csi irány el vek mel lék le te i nek a kar ba ril,
del ta met rin, en do szul fán, fe nit ro ti on, me ti da ti on és oxa -
mil meg en ge dett leg ma ga sabb ha tár ér té kei te kin te té ben
tör té nõ mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2006/61/EK irány el ve (2006. jú li us 7.) a
86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi
irány el vek mel lék le te i nek az at ra zin, azin fosz-etil, cif lut -
rin, ete fon, fent ion, me ta mi do fosz, me to mil, pa ra qu at és a
tri a zo fosz meg en ge dett leg ma ga sabb ha tár ér té kei te kin te -
té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2007/7/EK irány el ve (2007. feb ru ár 14.)
a 86/362/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány elv egyes
mel lék le te i nek az at ra zin, a lamb da-ci ha lot rin, a fen me di -
fám, a me to mil, a li nu ron, a pen ko na zol, a pi met ro zin, a bi -
fent rin és az aba mek tin leg ma ga sabb meg en ge dett szer -
maradványszintjei tekintetében történõ módosításáról.

Dr. Mol nár La jos s. k., Gráf Jó zsef s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

 mi nisz ter

Melléklet a 17/2007. (IV. 4.) EüM–FVM együttes rendelethez

1. A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl
 szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 1. szá mú mel lék le té nek 17. at ra zin ha tó anyag -
hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge helyébe a következõ szövegrész lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„17. at ra zin alma, kör te 0,05 KH

al ma ter mé sû ek (ki vé ve alma, kör te) *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH
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[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca 0,1

ku ko ri ca (áru) 0,1 KH

ci rok 0,1 KH

egyéb ga bo na fé lék *0,1 KH

rizs *0,1 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyerskávé,
sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH

ku ko ri ca (ta kar mány, ve tõ mag) ***0,1”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 20. azin fosz-etil ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„20. azin fosz-etil al ma ter mé sû ek *0,02 KH

csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 0,02 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,02 KH

ka ba ko sok *0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH



2007/42. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2727

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
szezámmag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 52. cif lut rin (be ta-cif lut rin) ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írással
egészül ki:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

 mg/kg

52. cif lut rin
(be ta-cif lut rin)(6)] „egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH”

4. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 71. del ta met rin ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„71. del ta met rin alma 0,2

al ma ter mé sû ek (ki vé ve alma) 0,1

cse resz nye, meggy 0,2

csont hé ja sok (ki vé ve cse resz nye, meggy) 0,1

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,2

sza mó ca *0,2

kösz mé te *0,2

mál na, ri bisz ke, sze der *0,5

egyéb bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

kivi 0,2

olí va (fo gyasz tás ra) 1

olí va (olaj ki vo nás ra) 1

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, kivi, olíva) 0,05 KH

pa ra di csom, pad li zsán 0,3

pap ri ka 0,2

okra *0,3

egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,2

ka ba ko sok 0,2

zöld bab (hü vellyel), zöld bor só (hü vellyel), ta kar mány bor só 0,2
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

egyéb friss hü ve lyes zöld sé gek *0,2

szá raz hü ve lyes zöld sé gek 1

bab (szá raz) ***1  + 

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) 0,05 KH

vö rös hagy ma, zöld hagy ma, fok hagy ma, mo gyo ró hagy ma 0,1

pó ré hagy ma 0,2

egyéb hagy ma fé lék 0,05 KH

brok ko li, fe jes ká posz ta, kel bim bó, kar fi ol, kel ká posz ta 0,1

egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett és fej kép zõ ká posz ta fé lék *0,1

kí nai kel, le ve les kel 0,5

egyéb le ve les ká posz ta fé lék *0,5

ka ra lá bé 0,05 KH

sa lá ta fé lék 0,5

ví zit or ma, ci kó ria *0,05 KH

spe nót, sós ka, pet re zse lyem-, zel ler le vél, ka por, me té lõ hagy ma 0,5

sáf rány, tur bo lya *0,5

spár ga, re bar ba ra 0,05 KH

ar ti csó ka 0,1

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve spár ga, re bar ba ra,
ar ti csó ka) *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca 0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

búza (szem), árpa (szem), rozs (szem), zab (szem) 2

búza (szem), árpa (szem), rozs (szem), zab (szem) ***1  + 

tri ti ká lé (szem) 2

ku ko ri ca (áru, ta kar mány) 2

ku ko ri ca (áru) ***0,5  + 

egyéb ga bo na fé lék *2

rizs ***1  + 

rizs 2

cu kor ré pa **0,1

bur go nya 0,05 KH

nap ra for gó mag 0,05 KH

nap ra for gó mag ***0,5  + 

rep ce mag 0,1

mus tár mag *0,1

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag, mus tár mag, nap ra for gó mag, repcemag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *5

tea (szá rí tott) 5

zöld do hány le vél **0,1
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5. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 108. en do szul fán ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írással egé szül ki:

[Sor -
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

108. en do szul fán(20)]

„kör te 0,3

egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH”

6. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 114. ete fon ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írással egészül ki:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

114. ete fon]

„alma 0,5

pa ra di csom 1

egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH”

7. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 126. fen bu ta ti no xid ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írással egészül ki:

[Sor -
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

126. fen bu ta ti no xid]

„mál na, sze der *5”

8. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 127. fen he xa mid ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egészül ki:

[Sor -
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

127. fen he xa mid]

„egyéb sa lá ta fé lék *30

fû szer nö vé nyek *30”

9. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 128. fe nit ro ti on ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„128. fe nit ro ti on al ma ter mé sû ek 0,01 KH

cse resz nye, meggy 0,01 KH

õszi ba rack, nek ta rin 0,01 KH

egyéb csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,01 KH

ri bisz ke, mál na, kösz mé te, sza mó ca 0,01 KH

egyéb bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom 0,01 KH

pad li zsán *0,01 KH
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[Sor szám Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

ubor ka 0,01 KH

ka ba ko sok (ki vé ve ubor ka) *0,01 KH

zöld bab, zöld bor só (hü vellyel), ta kar mány bor só 0,01 KH

bab (szá raz), len cse 0,01 KH

ló bab, bor só (szá raz) *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) 0,01 KH

hagy ma fé lék 0,01 KH

ká posz ta fé lék 0,01 KH

ví zit or ma, ci kó ria *0,01 KH

le ve les zöld sé gek (ki vé ve ci kó ria, vízitorma) 0,01 KH

spár ga 0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve spár ga) *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca 0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ka lá szo sok (szem) ***0,5

ku ko ri ca (áru, siló) ***0,5

cu kor ré pa ***0,5

bur go nya 0,01 KH

rep ce mag, mus tár mag 0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag, rep ce mag, mustármag) *0,01 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,01 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,5

lu cer na ***0,5”

10. Az R. 1. szá mú mel lék le te a 139/A. fent ion új ha tó anyag szer ma rad vány ér té ke i vel egészül ki:

[Sor -
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

139/A. fent ion(76)]

„al ma ter mé sû ek *0,01 KH

cse resz nye, meggy *2

csont hé ja sok (ki vé ve cse resz nye, meggy) *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,01 KH

cit rom fé lék 3

olí va (fo gyasz tás ra) 1

olí va (olaj ki vo nás ra) 1

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, olíva) 0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH
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[Sor -
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

bur go nya *0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
szezámmag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

11. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 177. gli fo zát ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„177. gli fo zát al ma ter mé sû ek 0,1 KH

csont hé ja sok 0,1 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,5

bo gyós gyü möl csû ek 0,1 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,1 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,1 KH

na rancs 0,5

man da rin 0,5

egyéb cit rom fé lék 0,1 KH

olí va bo gyó (olaj ext rak ció) 1

dé li gyü möl csök [ki vé ve cit rom fé lék, olí va bo gyó (olaj ext rak ció)] 0,1 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán 0,1 KH

ka ba ko sok 0,1 KH

hü ve lyes zöld sé gek (friss) 0,1 KH

bab (szá raz) 2

bor só (szá raz) 10

egyéb szá raz hü ve lyes zöld sé gek 0,1 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) 0,1 KH

hagy ma fé lék 0,1 KH

ká posz ta fé lék 0,1 KH

le ve les zöld sé gek 0,1 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek 0,1 KH

cse me ge ku ko ri ca 0,1 KH

ter mesz tett gom bák 0,1 KH

va don ter mõ gom bák *50

ku ko ri ca *1

búza (szem), rozs (szem), tri ti ká lé (szem) 10
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[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

árpa (szem), zab (szem), ci rok 20

egyéb ga bo na fé lék 0,1 KH

rizs *0,1 KH

bur go nya 0,5

gya pot mag, len mag, mus tár mag, rep ce mag 10

nap ra for gó mag, szó ja bab 20

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

egyéb ola jos mag vú ak 0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 2”

12. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 207. kar ba ril ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„207. kar ba ril al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió *0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

olí va (fo gyasz tás ra) 5

olí va (olaj ki vo nás ra) 5

egyéb dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, olíva) 0,05 KH

pa ra di csom *0,5

egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,5

rizs *1

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
szezámmag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”
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13. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 261. me ta mi do fosz ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg rész lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„261. me ta mi do fosz al ma ter mé sû ek 0,01 KH

õszi ba rack, nek ta rin *0,05

kaj szi ba rack *0,1

egyéb csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,01 KH

egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

zöld bab, zöld bor só (hü vellyel) *0,5

zöld bab, zöld bor só (fej tett) *0,01 KH

egyéb friss hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

brok ko li, kar fi ol *0,02

egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett ká posz ta fé lék *0,02

egyéb ká posz ta fé lék *0,01 KH

ka ra lá bé *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

ar ti csó ka *0,1

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve ar ti csó ka) *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ga bo na fé lék *0,01 KH

rizs *0,01 KH

cu kor ré pa ***0,01

bur go nya *0,01 KH

gya pot mag *0,2

szó ja bab *0,2

ola jos mag vú ak (ki vé ve gya pot mag, szó ja bab, föl di mo gyo ró,
ka kaó bab, nyerskávé, szezámmag) *0,01 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,01 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH”
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14. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 264. me ti da ti on ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

264. me ti da ti on]

„õszi ba rack, nek ta rin *0,05

olí va (olaj ki vo nás ra) 1”

15. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 269. me to mil ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egészül ki:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

269. me to mil(44)]

„sós ka, mán gold *0,05 KH”

16. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 290. oxa mil ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„290. oxa mil(46) al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,01 KH

man da rin 0,02

egyéb cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom 0,02

pad li zsán *0,02

egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

ubor ka 0,02

cuk kí ni *0,03

ka ba ko sok (ki vé ve ubor ka, cuk ki ni) *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

sár ga ré pa, pet re zse lyem gyö kér, pasz ti nák 0,01 KH

egyéb gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

fok hagy ma, vö rös hagy ma 0,01 KH

egyéb hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ga bo na fé lék *0,01 KH

rizs *0,01 KH
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[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

bur go nya 0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyerskávé,
sze zám mag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02

tea (szá rí tott) 0,02”

17. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 294. pa ra qu at ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„294. pa ra qu at al ma ter mé sû ek *0,02 KH

csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 0,02 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,02 KH

ka ba ko sok *0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyerskávé,
sze zám mag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

18. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 303. pi met ro zin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egészül ki:

[Sor -
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

303. pi met ro zin]

„szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

brok ko li, kar fi ol *0,02 KH

egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett ká posz ta fé lék *0,02 KH

egyéb fej kép zõ ká posz ta fé lék *0,02 KH”
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19. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 306. pi rak lost ro bin ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg rész lép:

[Sor -
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„306. pi rak lost ro bin al ma ter mé sû ek *0,3

cse resz nye, meggy 0,2

kaj szi ba rack, nek ta rin, õszi ba rack 0,2

szil va 0,1

egyéb csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (cse me ge) 1

szõ lõ (bor) 2

sza mó ca *0,5

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

pisz tá cia 1

kó kusz dió, ma ka dám dió, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 1

man gó, pa pa ya 0,05

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, man gó, papaya) 0,02 KH

pa ra di csom, pad li zsán *0,2

pap ri ka *0,5

egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

ka ba ko sok *0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek (friss) *0,02 KH

szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,3

sár ga ré pa *0,1

pasz ti nák, tor ma *0,3

egyéb gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

fok hagy ma, mo gyo ró hagy ma, vö rös hagy ma *0,2

pó ré hagy ma *0,5

egyéb hagy ma fé lék *0,02 KH

brok ko li, kar fi ol *0,1

egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett ká posz ta fé lék *0,1

fe jes ká posz ta, kel bim bó *0,2

egyéb fej kép zõ ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les ká posz ta fé lék *0,02 KH

ka ra lá bé *0,02 KH

fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsázsa *2

fû szer nö vé nyek *2

le ve les zöld sé gek (ki vé ve fû szer nö vé nyek, sa lá ta fé lék) *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

búza (szem), rozs (szem), tri ti ká lé (szem) *0,1
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[Sor -
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

árpa (szem), zab (szem) *0,3

ga bo na fé lék [ki vé ve ka lá szo sok (szem)] *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
szezámmag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *10

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

20. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 373. ti o di karb ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egészül ki:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

373. ti o di karb(44)]

„sós ka, mán gold *0,05 KH”

21. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 373. ti o di karb ha tó anyag pap ri ka kul tú rá hoz tar to zó sora he lyé be a kö vet ke zõ
szöveg lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

373. ti o di karb(44)]

„pap ri ka 0,05 KH”

22. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 378. tri a di me fon ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egészül ki:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

378. tri a di me fon(61)]

„áfo nya, kösz mé te, ri bisz ke *1”

23. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 378. tri a di me fon ha tó anya ga bo gyós gyü möl csû ek (sza mó ca) kul tú rá hoz tar to zó
sora he lyé be a következõ szöveg lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

378. tri a di me fon(61)]

„egyéb bo gyós gyü möl csû ek *0,1 KH”
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24. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 379. tri adi me nol ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egészül ki:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg

379. tri adi me nol(61)]

„áfo nya, kösz mé te, ri bisz ke *1”

25. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 383. tri a zo fosz ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„383. tri a zo fosz al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
szezámmag) *0,01 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,01 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH

zöld do hány le vél **0,1”
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26. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 393/A tri me til-szul fó ni um ka ti on (gli fo zát fel hasz ná lás ese tén) ha tó anyag hoz tar -
to zó so ra i nak szö ve ge he lyé be a következõ szövegrész lép:

[Sor-
szám

Ha tó anyag Kul tú ra
Ha tár ér ték

mg/kg]

„393/A tri me til-szul fó ni um 
ka ti on (gli fo zát
fel hasz ná lás esetén)

al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

na rancs, man da rin 0,5

cit rom fé lék (ki vé ve na rancs, man da rin) 0,05 KH

olí va bo gyó (olaj ext rak ció) 1

dé li gyü möl csök [ki vé ve cit rom fé lék, olí va bo gyó
(olaj ext rak ció)] 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett gom bák *0,05 KH

va don ter mõ gom bák *20

búza (szem), rozs (szem), tri ti ká lé (szem) *5

árpa (szem), zab (szem) *10

ga bo na fé lék [ki vé ve ka lá szo sok (szem)] *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

szó ja bab *10

ola jos mag vú ak (ki vé ve szó ja bab, föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
nyers ká vé, szezámmag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”
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27. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az aláb bi ha tó anyag-kul tú ra pá rok egyes ha tár ér té kei a kö vet ke zõk sze rint mó do -
sul nak:

a) az 51. ci a zo fa mid ha tó anyag „egyéb ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,01 KH” szö veg ré sze he lyé be az „egyéb ehe tõ héjú
ka ba ko sok *0,1” szö veg rész lép;

b) az 52. cif lut rin (be ta-cif lut rin) ha tó anyag

ba) ,,õszi ba rack, nek ta rin 0,5” szö veg ré sze he lyé be a „õszi ba rack, nek ta rin 0,3” szö veg rész lép;

bb) ,,kaj szi ba rack *0,5” szö veg ré sze he lyé be a „kaj szi ba rack *0,3” szö veg rész lép;

c) az 108. en do szul fán ha tó anyag

ca) ,,al ma ter mé sû ek 0,3” szö veg ré sze he lyé be az „al ma ter mé sû ek (ki vé ve kör te) 0,05 KH” szö veg rész lép;

cb) ,,csont hé ja sok (ki vé ve õszi ba rack, nek ta rin) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „csont hé ja sok *0,05 KH” szö veg -
rész lép;

cc) ,,õszi ba rack, nek ta rin *0,5” szö veg ré sze he lyé be a „õszi ba rack, nek ta rin *0,05 KH” szö veg rész lép;

cd) ,,cit rom fé lék 0,5” szö veg ré sze he lyé be a „cit rom fé lék 0,05 KH” szö veg rész lép;

ce) ,,tök fé lék 0,3” szö veg ré sze he lyé be a „tök fé lék 0,05 KH” szö veg rész lép;

cf) ,,dinnye fé lék *0,3” szö veg ré sze he lyé be a „dinnye fé lék *0,05 KH” szö veg rész lép;

cg) ,,egyéb nem ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,3” szö veg ré sze he lyé be az „egyéb nem ehe tõ héjú ka ba ko sok *0,05 KH”
szö veg rész lép;

ch) ,,gya pot mag 0,3” szö veg ré sze he lyé be a „gya pot mag 5” szö veg rész lép;

d) a 114. ete fon ha tó anyag

da) ,,al ma ter mé sû ek *3” szö veg ré sze he lyé be a „al ma ter mé sû ek (ki vé ve alma) *0,05 KH” szö veg rész lép;

db) ,,szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „szõ lõ (bor, cse me ge) *1” szö veg rész lép;

dc) ,,dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,1 KH” szö veg ré sze he lyé be a „dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,1”
szö veg rész lép;

dd) ,,kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,1 KH” szö veg ré sze he lyé be a „kó kusz dió, ma ka dám
dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,1” szö veg rész lép;

de) ,,pap ri ka, pa ra di csom 3” szö veg ré sze he lyé be a „pap ri ka 3” szö veg rész lép;

df) ,,ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be az
„ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag) *0,1 KH” szö veg rész lép;

dg) ,,föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH” szö veg rész lép;

e) a 126. fen bu ta ti no xid ha tó anyag

ea) ,,bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve mál na, 
sza mó ca, sze der) *0,05 KH” szö veg rész lép;

eb) ,,egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *1”
szö veg rész lép;

f) a 127. fen he xa mid ha tó anyag „le ve les zöld sé gek (ki vé ve fe jes sa lá ta) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „le ve les
zöld sé gek (ki vé ve fû szer nö vé nyek, sa lá ta fé lék) *0,05 KH” szö veg rész lép;

g) a 246. li nu ron ha tó anyag

ga) ,,pet re zse lyem le vél, zel ler le vél *1” szö veg ré sze he lyé be a „fû szer nö vé nyek *1” szö veg rész lép;

gb) ,,le ve les zöld sé gek (ki vé ve pet re zse lyem-, zel ler le vél) *1” szö veg ré sze he lyé be a „le ve les zöld sé gek (ki vé ve fû -
szer nö vé nyek) *0,05 KH” szö veg rész lép;

h) a 264. me ti da ti on ha tó anyag

ha) ,,al ma ter mé sû ek *0,3” szö veg ré sze he lyé be az „al ma ter mé sû ek *0,02 KH” szö veg rész lép;

hb) ,,õszi ba rack, nek ta rin, kaj szi ba rack, ring ló, szil va *0,2” szö veg ré sze he lyé be a „szil va, ring ló *0,2” szö veg rész
lép;

hc) ,,cse resz nye, meggy *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be az „egyéb csont hé ja sok *0,02 KH” szö veg rész lép;

hd) ,,szõ lõ (bor, cse me ge) *0,5” szö veg ré sze he lyé be a „szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH” szö veg rész lép;

he) ,,olí va bo gyó 1” szö veg ré sze he lyé be az „olí va (fo gyasz tás ra) 1” szö veg rész lép;
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hf) ,,dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, olí va bo gyó) 0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „dé li gyü möl csök (ki vé ve cit -
rom fé lék, olí va) 0,02 KH” szö veg rész lép;

hg) ,,kom ló (szá rí tott) *3” szö veg ré sze he lyé be a „kom ló (szá rí tott) *0,1 KH” szö veg rész lép;

i) a 269. me to mil ha tó anyag

ia) ,,pap ri ka 0,2” szö veg ré sze he lyé be a „pap ri ka 0,05 KH” szö veg rész lép;

ib) ,,pa ra di csom 0,5” szö veg ré sze he lyé be a „pa ra di csom 0,2” szö veg rész lép;

ic) ,,pad li zsán *0,5” szö veg ré sze he lyé be a „pad li zsán *0,2” szö veg rész lép;

id) ,,fe jes sa lá ta 2” szö veg ré sze he lyé be a „fe jes sa lá ta 0,3” szö veg rész lép;

ie) ,,spe nót, sós ka, mán gold *2” szö veg ré sze he lyé be a „spe nót *0,05” szö veg rész lép;

if) ,,pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, ka por 2” szö veg ré sze he lyé be a „pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, ka por 0,3”
 szövegrész lép;

ig) ,,me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya *2” szö veg ré sze he lyé be a „me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya *0,3” szö veg rész
lép;

j) a 303. pi met ro zin ha tó anyag

ja) ,,kaj szi ba rack, nek ta rin, õszi ba rack *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „kaj szi ba rack, nek ta rin *0,05 KH” szö veg -
rész lép;

jb) ,,hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „hü ve lyes zöld sé gek (friss) *1” szö veg rész lép;

jc) ,,ká posz ta fé lék (ki vé ve fe jes ká posz ta, le ve les kel) *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be az „egyéb le ve les ká posz ta fé -
lék *0,2” szö veg rész lép;

jd) ,,le ve les kel *0,1” szö veg ré sze he lyé be a „le ve les kel *0,2” szö veg rész lép;

je) ,,fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *1” szö veg ré sze he lyé be a „fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa -
lá ta, zsá zsa *2” szö veg rész lép;

jf) ,,kom ló (szá rí tott) *5” szö veg ré sze he lyé be a „kom ló (szá rí tott) *15” szö veg rész lép;

k) a 373. ti o di karb ha tó anyag

ka) ,,pa ra di csom, pad li zsán *0,5” szö veg ré sze he lyé be a „pa ra di csom, pad li zsán *0,2” szö veg rész lép;

kb) ,,fe jes sa lá ta *2” szö veg ré sze he lyé be a „fe jes sa lá ta *0,3” szö veg rész lép;

kc) ,,spe nót, sós ka, mán gold *2” szö veg ré sze he lyé be a „spe nót *0,05” szö veg rész lép;

kd) ,,pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, ka por, me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya *2” szö veg ré sze he lyé be a „pet re zse -
lyem le vél, zel ler le vél, ka por, me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya *0,3” szö veg rész lép;

l) a 379. tri adi me nol ha tó anyag „bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,1 KH” szö veg ré sze he lyé be az „egyéb
bo gyós gyü möl csû ek *0,1 KH” szö veg rész lép;

28. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek MAGYARÁZAT ré sze a kö vet ke zõ (76) pont tal egé szül ki:

„(76) fent ion, fent ion + oxi gén ana lóg jai, ezek szul fon ja i nak és szulf oxid ja i nak együt tes mennyi sé ge fent ion ban
 kifejezve”

29. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a nö vé nyek és nö vé nyi ter mé kek nö vény vé dõ szer-ma ra dék ana li ti kai vizs gá la tá ra,
ha tó sá gi in téz ke dés re és ha tó sá gi ha tá ro zat ho za ta lá ra, a vég re haj tás el len õr zé sé re jo go sult in téz mé nye ket tar tal ma zó
táb lá zat 1. Nö vény, nö vé nyi ter mék, élel mi szer-alap anyag és do hány so rá ban az „OKK-OÉTI” szö veg rész he lyé be az
„OÉTI” szö veg rész lép.

30. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek táb lá za tá ban a „Szol gá la tok” szö veg rész he lyé be az „MGSZH te rü le ti szerv, va la -
mint MgSzH Köz pont” szö veg rész, a „Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szerv” szö veg rész lép.

31. Az R. 3. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ min ta vé te li jegy zõ könyv fej lé cé ben a „Me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi
Szol gá lat” szö veg rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szerv” szö veg rész lép.



A gazdasági és közlekedési miniszter
40/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete

a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállítás
külön feltételeirõl  szóló

4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (3) be kez dé se b) pont já nak 1. és 16. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bé relt jár mû vek kel vég zett köz úti áru szál lí tás kü lön
fel té te le i rõl  szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM ren de let
5.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) Az e ren de let ben fog lal tak meg tar tá sát a köz úti
for ga lom ban a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság re gi o ná lis
igaz ga tó sá ga, a ha tár õr ség és a vám ha tó ság ellen õr zi.

(2) A 4.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ok má nyo kat ellen õr -
zés ese tén be kell mu tat ni az el len õr zést vég zõ szerv nek.

(3) A 3.  §-ban vagy 4.  §-ban meg ha tá ro zott ren del ke zé -
sek meg sér tõi kü lön jog sza bály ban1 fog lal tak sze rint bír -
sá got kö te le sek fi zet ni.

(4) A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság re gi o ná lis igaz ga -
tó sá ga a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a köz úti
áru fu va ro zói te vé keny ség gya kor lá sá nak jo gát tel je sen
vagy rész ben fel füg geszt he ti, il le tõ leg a vál lal ko zás nem -
zet kö zi köz úti áru fu va ro zá si en ge déllyel való el lá tá sát
kor lá toz hat ja.”

2.  §

Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör -
vény ha tály ba lé pé sé vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren -
de le tek mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 86/2005. (X. 21.) GKM
ren de let 5.  §-a.

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

1 A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 20.  §.

A gazdasági és közlekedési miniszter
41/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete

a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok
kivetésének részletes szabályairól és a bírságok

felhasználásának rendjérõl  szóló
45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 48.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, valamint a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának e) pont já ban 
meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va – a köz le ke dés ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel, valamint az adó po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) A köz úti köz le ke dés sel kap cso la tos egyes bír sá gok
ki ve té sé nek rész le tes sza bá lya i ról és a bír sá gok fel hasz ná -
lá sá nak rend jé rõl  szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let al kal ma zá si köre ki ter jed]
„b) a Kkt. 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

te vé keny sé gek vég zé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg -
sér té se ese té re a kü lön jog sza bály ban1 meg ha tá ro zott
 bírság,”
[ki ve té sé re és fel hasz ná lá sá nak rend jé re.]

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

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te vé keny sé ge ket meg ál la -
pí tó ren del ke zé sek meg ha tá ro zá sát az 1. mel lék let tar tal -
maz za.”

2.  §

Az R. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bír sá go lá si el -
já rás le foly ta tá sá ra]

„b) az 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján a Kkt.
20.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tó sá gok:

ba) az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga, má sod fo kon az
NKH Köz pon ti Hi va ta la,

1 A köz úti áru fu va ro zás hoz és sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó egyes
ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze gé rõl  szóló
57/2007. (III. 31.) Korm. ren de let.
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bb) ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség, a ha tár õr igaz ga tó ság, 
amennyi ben elsõ fo kon a ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség jár
el, má sod fo kon a ha tár õr igaz ga tó ság, egyéb eset ben má -
sod fo kon a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga,

bc) a rend õrkapitányság, a me gyei (bu da pes ti) rend -
õr-fõkapitányság, a Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat,
amennyi ben el sõ fo kon a rend õrkapitányság jár el, má sod -
fo kon a me gyei (bu da pes ti) rend õr-fõkapitányság, egyéb
eset ben má sod fo kon az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság,

bd) a vám hiva tal, a fõ vám hi va tal, má sod fo kon a vám -
hiva tal fel ügye le tét el lá tó re gi o ná lis pa rancs nok ság,

be) a mun ka ügyi fel ügye lõ, má sod fo kon az Or szá gos
Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség; a mun ka -
ügyi fel ügye lõ ség igaz ga tó ja, má sod fo kon az Or szá gos
Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség el nö ke,

bf) a te rü le ti leg ille té kes ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó -
ság, má sod fo kon az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság”
[(a továb biak ban együtt: el já ró ha tó ság) jo go sult.]

3.  §

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

„(2) Az el já ró ha tó ság a bír sá go lá si el já rást
a) az 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a kép zõ

szerv vel, szak ok ta tó val, is ko la ve ze tõ vel,
b) az 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
ba) a szál lí tá si (fu va ro zá si) te vé keny sé get vég zõ jár mû

tu laj do no sá val, üzem ben tar tó já val, bér lõ jé vel (a továb -
biak ban együtt: üzem ben tar tó), a jár mû ve ze tõ jé vel,

bb) a ve szé lyes áruk szál lí tá sa ese tén a jár mû üzem ben -
tar tó já val, a jár mû ve ze tõ jé vel, a fel adó val, a cso ma go ló -
val, a be ra kó val, a töl tõ vel, a szál lí tó val (fu va ro zó val), a
vál lal ko zás ve ze tõ jé vel, a szál lí tá si biz ton sá gi tanács -
adóval,

c) az 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján
ca) en ge dély nél kü li út épí tés, út meg szün te tés, el bon tás 

ese tén az épít te tõ vel,
cb) en ge dély nél kü li for ga lom ba he lye zés ese tén az

épí té si en ge déllyel ren del ke zõ vel
szem ben in dít ja meg.”

(2) Az R. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el já ró ha tó ság]
„a) az 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján ki ve tett

bír ság ról  szóló ha tá ro za tot a kép zõ szerv nek vagy az is ko -
la ve ze tõ nek vagy a szak ok ta tó nak egy pél dány ban kül di
meg,

b) az 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján a köz úti
el len õr zés hez kap cso ló dó an ki ve tett bír ság ról  szóló ha tá -
ro za tot egy pél dány ban – az át vé tel el is mer te té se mel lett –
a jár mû ve ze tõ jé nek is kö te les át ad ni. A bír ság meg fi ze té -
sé rõl, il le tõ leg a pénz kö ve te lés biz to sí tás meg fi ze té sé rõl a
jár mû ve ze tõ je ré szé re el is mer vényt vagy le té ti iga zo lást

kell át ad ni, amely nek má so la tát a jár mû üzem ben tar tó ja
ré szé re is meg kell kül de ni,”

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

„(4) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja alap ján ki ve -
tett bír ság össze gét a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül, az el já ró ha tó ság
2. mel lék let ben meg ha tá ro zott, Ma gyar Ál lam kincs tár nál
ve ze tett elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be -
fi zet ni.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § A Kkt. 20.  §-ának (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott, a jár mû ve ze tõ je ré szé re írás ban át adan dó írás be li tá -
jé koz ta tás tar tal mát a 3. mel lék let tar tal maz za.”

5.  §

Az R. 4.  §-a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A rend õrség az ál ta la le foly ta tott el já rás alap ján ki -

ve tett és be fi ze tett bír ság össze gét
a) a köz úti el len õr zés hez hasz nált gép jár mû vek és

tech ni kai esz kö zök fej lesz té sé re, azok mû köd te té sé vel
kap cso la to san fel me rü lõ költ sé gek fe de zé sé re,

b) az el len õr zést vég zõ ál lo mány kép zé sé re, a szük sé -
ges ok má nyok be szer zé sé re,

c) a nyil ván tar tás sal és az el já rás sal össze füg gõ egyéb
fel ada tok kal kap cso la tos költ sé gek fe de zé sé re,

d) az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos rend õrségi kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé hez szük sé ges fel té tel rend szer biz to sí -
tá sá ra és az az zal kap cso la tos költ sé gek fe de ze té nek biz to -
sí tá sá ra
hasz nál hat ja fel.

(5) A mun ka ügyi fel ügye lõ ség az ál ta la le foly ta tott el já -
rás alap ján ki ve tett és be fi ze tett bír ság össze gét

a) az el len õr zés hez hasz nált gép jár mû vek és tech ni kai
esz kö zök be szer zés ére, fej lesz té sé re, azok mû köd te té sé -
vel kap cso la to san fel me rü lõ költ sé gek fe de zé sé re,

b) az el len õr zést és a szak mai fel ügye le ti te vé keny sé -
get vég zõk kép zé sé re, a szük sé ges bi zony la tok be szer zé -
sé re,

c) a nyil ván tar tás sal és az el já rás sal össze füg gõ egyéb
fel ada tok kal kap cso la tos költ sé gek fe de ze té nek biz to sí tá -
sá ra
hasz nál hat ja fel.

(6) A ka taszt ró fa vé del mi ha tó ság az ál ta la le foly ta tott
el já rás alap ján ki ve tett és be fi ze tett bír ság össze gét:

a) a ve szé lyes áruk szál lí tá sá nak köz úti és te lep he lyi
el len õr zé sé vel össze füg gõ fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük -
sé ges fel té te lek ja ví tá sá ra, az el len õr zé sé hez hasz nált gép -
jár mû vek és tech ni kai esz kö zök fej lesz té sé re, azok mû -
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köd te té sé vel kap cso la to san fel me rü lõ költ sé gek fedezé -
sére,

b) az el len õr zést vég zõ ál lo mány kép zé sé re, to vább -
kép zé sé re, az el len õr zé si fel ada tok kal össze füg gõ költ sé -
gek fe de zé sé re, valamint a szál lí tá si koc ká za tok csök ken -
té sét cél zó ku ta tá sok hoz, fej lesz té sek hez,

c) a nyil ván tar tás sal, valamint az I. és II. fokú el já rás sal 
össze füg gõ egyéb fel ada tok kal kap cso la tos költ sé gek fe -
de zé sé re,

d) az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos kö te le zett sé gek
tel je sí té sé hez szük sé ges fel té tel rend szer költ sé ge i nek biz -
to sí tá sá ra

hasz nál hat ja fel.”

6.  §

Az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK 
és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let 19. cik ke (3) be kez dé sé nek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

7.  §

(1) Az R. 1. és 2. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. és
2. mel lék le te lép.

(2) Az R. az e ren de let 3. mel lék le te sze rin ti 3. mel lék -
let tel egé szül ki.

8.  §

Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti az R. 3.  §-ának (5)–(7) be kez dé se.

9.  §

Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo -
ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és
a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint a
3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 
 szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK euró pai par la men -
ti és ta ná csi ren de let 19. cik ke (3) be kez dé sé nek vég re haj -
tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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

1. melléklet
a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

„1. mel lék let
a 45/2005. (VI. 23.) GKM ren de let hez

A bírságolással érintett tevékenységeket
megállapító rendelkezések

1. Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já hoz kap cso ló dó an 
[Kkt. 18.  § (2) be kez dés] a köz úti jár mû ve ze tõk és a köz úti 
köz le ke dé si szak em be rek kép zé sé nek és vizs gáz ta tá sá nak
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. ren -
de let 3.  §-a (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se.

2. Az 1.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já hoz kap cso ló dó an 
[Kkt. 20.  § (1) be kez dés] a kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá -
ro zott ren del ke zé sek.

3. Az 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já hoz kap cso ló dó an
[Kkt. 29/A.  § (1) be kez dés] az utak épí té sé nek, for ga lom -
ba he lye zé sé nek és meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 15/2000. (XI. 16.) Kö ViM ren de let 3.  §-ának (1) be -
kez dé se, 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja és 26.  §-a (1) és
(2) be kez dé sé nek ren del ke zé se.”

2 A köz úti áru fu va ro zás hoz és sze mély szál lí tás hoz kap cso ló dó egyes
ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze gé rõl  szóló
57/2007. (III. 31.) Korm. ren de let.
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2. melléklet a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

„2. mel lék let a 45/2005. (VI. 23.) GKM ren de let hez

1. Az NKH Ma gyar Ál lam kincs tár szám la szá ma: 10032000-00289926-00000000.

2. A Vám- és Pénz ügy õr ség Ma gyar Ál lam kincs tár szám la szá ma: 10023002–01454062 VPOP költ ség be vé te li szám -
la (VPOP PGF ke ze lé sé ben).
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3. Ha tár õr Igaz ga tó sá gok Ma gyar Ál lam kincs tár szám la szá mai:

Név
Ma gyar Ál lam kincs tár

szám la szá ma

Ha tár õr Igaz ga tó sá gok

Gyõ ri Ha tár õr Ig. 10033001-01392313

Szom bat he lyi Ha tár õr Ig. 10047004-01392416

Nagy ka ni zsai Ha tár õr Ig. 10049006-01392344

Pé csi Ha tár õr Ig. 10024003-01392351

Kis kun ha la si Ha tár õr Ig. 10025004-01392368

Oros há zi Ha tár õr Ig. 10026005-01392375

Nyír bá to ri Ha tár õr Ig. 10044001-01392382

Mis kol ci Ha tár õr Ig. 10027006-01392399

Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Ig. 10037005-01392409

Bu da pes ti Ha tár õr Ig. 10023002-01392306

Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga 10023002-01451904

4. A Rend õr ség Ma gyar Ál lam kincs tár szám la szá mai:

Név
Ma gyar Ál lam kincs tár

szám la szá ma

Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság 10023002-01451430-00000000

Ba ra nya Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10024003-01451485-00000000

Bács-Kis kun Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10025004-01451492-00000000

Bé kés Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10026005-01451502-00000000

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10027006-01451519-00000000

Csong rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10028007-01451526-00000000

Fej ér Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10029008-01451533-00000000

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10033001-01451540-00000000

Haj dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10034002-01451557-00000000

He ves Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10035003-01451564-00000000

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10045002-01451612-00000000

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10036004-01451571-00000000

Nóg rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10037005-01451588-00000000

Pest Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10023002-01451478-00000000

So mogy Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10039007-01451595-00000000

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10044001-01451605-00000000

Tol na Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10046003-01451629-00000000

Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10047004-01451636-00000000

Veszp rém Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10048005-01451643-00000000

Zala Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság 10049006-01451650-00000000

Ren dé sze ti Biz ton sá gi Szol gá lat 10023002-01451825-00000000

Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság 10023002-01451722-00000000

5. Az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség Ma gyar Ál lam kincs tár szám la szá ma: 10032000-
01743496-00000000

6. Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár szám la szá ma: 10023002-
00283494-00000000”



3. melléklet
a 41/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

„3. mel lék let
a 45/2005. (VI. 23.) GKM ren de let hez

Írásbeli tájékoztatás

1. Az el já ró ha tó ság meg ne ve zé se

2. Az el sõ fo kú ha tá ro zat szá ma, amely alap ján in téz ke -
dés tör té nik.

3. Az el sõ fo kú ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek is mer te -
té se:

a) a bír ság ki ve té sé nek alap ját ké pe zõ jog sza bá lyi ren -
del ke zés,

b) az el sõ fo kú ha tá ro zat azon na li vég re haj tá sá nak el -
ren de lé se,

c) a ki ve tett bír ság össze ge,
d) a bír ság meg fi ze té sé re kö te le zett meg ne ve zé se.

4. A jár mû vissza tar tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek
és kö te le zett sé gek:

a) in téz ke dés a jár mû vissza tar tá sá ról a ki ve tett bír ság
vagy a pénz kö ve te lés biz to sí tás meg fi ze té sé ig,

b) a jár mû vissza tar tá sá ra ki je lölt hely meg ne ve zé se, a
ki je lölt hely meg kö ze lí té sé nek út vo na la,

c) a ki ve tett bír ság vagy a pénz kö ve te lés biz to sí tás
meg fi ze té sé nek mód ja,

d) a jár mû nek vissza tar tás he lyé rõl tör té nõ tá vo zá sá hoz 
kap cso ló dó, a jár mû ve zet õre vo nat ko zó kö te le zett sé gek.

5. Egyéb szük sé ges in for má ci ók:
a) a jár mû vissza tar tá sá ra ki je lölt hely igény be vé te lé re

vo nat ko zó est le ges fel té te lek,
b) az el já ró ha tó ság gal és ki ál lí tó val tör té nõ kap cso lat -

fel vé tel le he tõ sé gei.

6. A bír ság ki ve tés ének alap já ul szol gá ló ha tó sá gi el -
len õr zés hez kap cso ló dó eset le ges egyéb ha tó sá gi in téz ke -
dé sek, ha tá ro za tok:

a) a jár mû höz, tar to zé ká hoz, ra ko má nyá hoz tar to zó ok -
má nyok hely szí ni idõ le ges el vé te le,

b) a jár mû kö te le zõ ja ví tá sá nak vagy mû sze res ellen -
õrzõ vizs gá la tá nak el ren de lé se, ezek el vég zé sé re ki je lölt
hely szín meg ha tá ro zá sa,

c) a jár mû ve ze tõ ré szé re kö te le zõ pi he nõ idõ le töl té sé -
nek el ren de lé se,

d) a ra ko mány el he lye zé sé nek vál toz ta tá sa, a ra ko -
mány egy ré szé nek le ra ká sa,

e) a ve szé lyes áru (ADR) le ra ká sa, kár men te sí té si hely -
re szál lí tá sa,

f) a meg en ge dett ten gely ter he lés túl lé pé se  miatt pót díj -
fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sa,

g) egyéb in téz ke dé sek.

7. Zá ra dék:
a) a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé se, bé lyeg zõ le nyo ma -

ta, a ki ál lí tó alá írá sa,
b) a jár mû ve ze tõ ál tal tör té nõ át vé telt iga zo ló zá ra dék,

a jár mû ve ze tõ alá írá sa.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
42/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete

a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (3) be kez dé se b) pont já nak 19. és 24. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek -
rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM ren -
de let (a továb biak ban: DR.) 2.  §-ának h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„h) ellen õr zõ szerv: a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes 

szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK 
és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl  szóló 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let (a továb biak ban: 561/2006/EK euró pai par la men ti és 
ta ná csi ren de let), valamint a 3821/85/EGK ta ná csi ren de -
let ben fog lalt elõ írások el len õr zé sé re kü lön jog sza bály1

alap ján jo go sult szerv;”

2.  §

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

1 – A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 20.  §-ának (11) be -
kez dé se, 44.  §-ának (2) be kez dé se és 44/A.  §-ának (2) be kez dé se.

– A köz úti szál lí tást vég zõ egyes jár mû vek sze mély ze te ve ze té si és pi he -
nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl  szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. ren de let.

– A köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog sza bá lyok alap ján
vég zett köz le ke dé si ha tó sá gi ellen õr zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/2007.
(IV. 4.) GKM ren de let.
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„(1) Az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let ha tá lya alá tar to zó jár mû be ta cho grá fot a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ, a ta -
cho gráf ka te gó ri á já ra vo nat ko zó an a Nem ze ti Köz le ke dé si 
Ha tó ság nak a te lep hely sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga -
tó sá gá nál be je len tett gép jár mû fenn tar tó szer ve zet
(a továb biak ban: ta cho gráf mû hely), to váb bá új, még hasz -
ná lat ba nem vett jár mû ese té ben a jár mû, il le tõ leg a
 tachográf gyár tó ja épít het be.”

3.  §

(1) A DR. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A gép jár mû ve ze tõ a ta cho gráf fal el lá tott jár mû vel
való mun ka vég zés so rán kö te les a ta cho grá fot, valamint az 
adat rög zí tõ la pot, il le tõ leg a ta cho gráf kár tyá ját az
561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben,
valamint a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro -
zott mó don hasz nál ni.”

(2) A DR. 6.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (4) be kez dés b) pont já ban fog lal tak tel je sí té se ér -
de ké ben az üzem ben tar tó kö te les

a) a fog lal koz ta tott gép jár mû ve ze tõ jé nek gép jár mû ve -
ze tõi kár tyá já ról 28 na pon ként leg alább egy al ka lom mal,
valamint

b) az üzem ben tar tott gép jár mû vé be be épí tett di gi tá lis
ta cho gráf ról ne gyed éven te leg alább egy al ka lom mal a tá -
rolt ada to kat le töl te ni,

c) a ja ví tás ra ke rü lõ jár mû vek ese té ben a di gi tá lis ta -
cho gráf ja ví tó mû hely ál tal le töl tött ada to kat át ven ni, to -
váb bá

d) a le töl tött ada to kat elekt ro ni kus adat tá ro lón
(CD-ROM-on vagy DVD-ROM-on) a le töl tést köve tõen
12 hó na pig meg õriz ni és az ellen õr zõ szerv szá má ra ellen -
õr zés cél já ra ren del ke zés re bo csá ta ni.”

4.  §

A DR. 9.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kár tya ki adá si el já rás meg kez dé se kor a kár tya ki bo -
csá tó ha tó ság a be mu ta tott ok má nyok, a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott kár tya nyil ván tar tás, valamint a tag ál la -
mok köz ti elekt ro ni kus kap cso lat út ján ellen õr zi, hogy]

„d) a gép jár mû ve ze tõi kár tyát ké rel me zõ sze mély
 végez-e az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé get.”

5.  §

A DR. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let ben fog lal tak el len õr zé sét vég zõ ha tó sá gok (a továb -
biak ban: ellen õr zõ szerv) fel adat kör ében köz úti, illetve te -
lep he lyi el len õr zést vég zõ sze mély (a továb biak ban: ellen -
õr) ré szé re az el len õri kár tyát az el len õrt fog lal koz ta tó
ellen õr zõ szerv kez de mé nye zé sé re adja ki a kár tya ki bo -
csá tó ha tó ság.”

6.  §

A DR. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) 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 ál la pít ja meg:

a) Ta nács 3821/85/EGK ren de le te (1985. de cem -
ber 20.) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü -
lé kek rõl,

b) Ta nács 2135/98/EK ren de le te (1998. szep tem -
ber 24.) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü -
lék rõl  szóló 3821/85/EGK ren de let, to váb bá a
3820/84/EGK és a 3821/85/EGK ren de le tek végrehajtá -
sára vo nat ko zó 88/599/EGK irány elv mó do sí tá sá ról,

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK ren -
de le te (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó
egyes szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá -
sá ról, valamint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, 10. cikk (5) be kez dés a) pont i) al -
pont.”

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. áp ri lis 11-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se 2007. jú li us 1-jén
lép ha tály ba.

8.  §

Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo -
ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és
a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint a
3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 
 szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK euró pai parla -
menti és ta ná csi ren de let 10. cikk (5) be kez dés a) pont
i) al pont vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la -
pít ja meg.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
43/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális
jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági

ellenõrzés részletes szabályairól

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (3) be kez dé se b) pont já nak 24. al pont já ban, valamint
a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze mély -
ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai Meg álla po dás (AETR)
ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi IX. tör vény 4.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a 2001. évi IX. tör vénnyel ki hir de -
tett, a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek sze -
mély ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai Meg álla po dás
(AETR) (a továb biak ban: AETR Meg álla po dás), valamint
a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog sza bá -
lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK
ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint a 3820/85/EGK
ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2006.
már ci us 15-ei 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let (a továb biak ban: 561/2006/EK euró pai parla -
menti és ta ná csi ren de let) ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé -
get vég zõ

a) jár mû sze mély ze té re (a továb biak ban: gép jár mû ve -
ze tõ re),

b) jár mû re,
c) jár mû vet üzem ben tar tó vál lal ko zás ra (a továb biak -

ban: üzem ben tar tó ra), to váb bá
d) a köz úti vagy te lep he lyi el len õr zé si fel ada tát el lá tó

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság (a továb biak ban: NKH) re -
gi o ná lis igaz ga tó sá gá ra és en nek jog kö ré ben el já ró sze -
mély re (a továb biak ban: köz úti el len õr re)
ter jed ki.

2.  §

(1) A köz le ke dé si ha tó ság az 1.  §-ban meg ha tá ro zott
köz úti áru- és sze mély szál lí tást vég zõ gép jár mû vet és gép -
jár mû ve ze tõt a köz úti for ga lom ban ön ál ló an vagy a rend -
õrhatósággal, a Ha tár õr ség gel, mun ka ügyi ha tó ság gal,
ille tõleg a vám ha tó ság gal együtt mû köd ve ellen õr zi.

(2) Az ellen õr zés so rán a köz úti szál lí tást vég zõ egyes
jár mû vek sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el -
len õr zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el -
len õr zé si szem pon to kat kell ér vé nye sí te ni.

(3) Az ellen õr zés so rán az 1. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott köz úti el len õr zé si jegy zõ köny vet kell al kal maz ni,

amely nek egy pél dá nyát az ellen õr zés alá vont gép jár mû -
ve ze tõ nek kell az el len õr zést köve tõen át ad ni.

3.  §

(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó üzem ben tar tó te lep he -
lyén tör té nõ el len õr zé se ket a köz úti szál lí tást vég zõ egyes
jár mû vek sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el -
len õr zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
kell meg ter vez ni, figye lembe véve a kü lön bö zõ szál lí tá si
ka te gó ri ák ese tén szer zett ko ráb bi ta pasz ta la to kat.

(2) Ha az ellen õr zõ szerv a köz úti ellen õr zés so rán az
561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben,
illetve az AETR Meg ál la po dás ban fog lal tak sú lyos meg -
sze gé sét ész le li, az érin tett vál lal ko zás te lep he lye in min -
den eset ben cél el len õr zést vé gez.

4.  §

(1) A be szá mo lá si idõ szak ban az ellen õr zõ szer vek ál tal 
ön ál ló an vég zett el len õr zé sek – a köz úti szál lí tást vég zõ
egyes jár mû vek sze mély ze té nek ve ze té si és pi he nõ ide jé -
nek el len õr zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály 15.  §-ának
(1)–(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott – ada ta it nap tá ri ne -
gyed éven ként össze sí ti az NKH Köz pon ti Hi va ta la.

(2) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la az or szá go san vég zett
el len õr zé sek ada ta it össze sí ti és min den év feb ru ár 15-éig
a meg elõ zõ év ada ta i ról  szóló éves össze sí tett je len tést a
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium ré szé re át ad ja
– az 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
17. cik ké ben fog lal tak alap ján – a Bi zott ság ré szé re a
2. mel lék let ben meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon al -
kal ma zá sá val tör té nõ adat köz lés cél já ból.

(3) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la az ellen õr zõ szer vek ál -
tal ta pasz talt jog sér té sek rõl, valamint az al kal ma zott
szank ci ók ról – nap tá ri ne gyed éven ként – gyûj tött in for má -
ció alap ján a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott for ma nyom -
tat vá nyon adja meg az 561/2006/EK euró pai par la men ti és 
ta ná csi ren de let 22. cik ké ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tást
a Bi zott ság ré szé re.

5.  §

Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba.

6.  §

(1) Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK 
és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK euró pai par la -
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menti és tanácsi rendelet 17. és 22. cikkének végrehajtásá-
hoz szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a közúti szállításra vonatkozó közösségi szociális
elõírásokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK
tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeirõl és a
88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl
szóló 2006. március 15-ei 2006/22/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (4) bekezdése, valamint
3. cikke;

b) a Bizottság 93/172/EGK határozata (1993. február
22.) a közúti szállításról szóló 88/599/EGK tanácsi irány-
elv 6. cikkében elõírt szabványos formanyomtatvány elké-
szítésérõl;

c) a Bizottság 93/173/EGK határozata (1993. február
22.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogsza-
bályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK tanácsi ren-
delet 16. cikkében elõírt formanyomtatvány kidolgozá-
sáról.

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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1. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Közúti ellenõrzési jegyzõkönyv

1. oldal:

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.
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2. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az ellenõrzésekrõl  szóló beszámolóhoz készülõ formanyomtatvány

1. REFERENCIA-IDÕSZAK
Idõ szak: ....................................................................................-tól

....................................................................................-ig

2. AZ ELLENÕRZÉSEK MINIMÁLIS SZÁMÁNAK KISZÁMÍTÁSA

  a) A le dol go zott na pok egy gép jár mû ve ze tõ re esõ szá ma a bá zis idõ szak alatt   ................................................

  b) Az 561/2006/EK ren de let ha tá lya alá tar to zó gép jár mû vek szá ma össze sen     ................................................

  c) Le dol go zott na pok össze sen [a)×b)]                   ................................................

  d) Az el len õr zé sek mi ni má lis szá ma [a c) 1%-a)                ................................................

3. ELLENÕRZÉSEK

3.1. Köz úti el len õr zé sek szá ma

EGK Har ma dik
or szá gok bólBel föl di ek Más tag ál la mok ból

a) sze mély szál lí tás ........................ ........................ ........................

b) áru fu va ro zás ........................ ........................ ........................

c) sze mély- és áru szál lí tás (amennyi ben nem le het kü lönb sé get 
ten ni a két faj ta szál lí tás kö zött) ........................ ........................ ........................

3.2. A vál lal ko zás te lep he lyén el len õr zött gép jár mû ve ze tõk szá ma

  a) sze mély szál lí tás               .............................................................................................

  b) áru fu va ro zás                 .............................................................................................

  c) szál lí tás sa ját szám lá ra             ............................................................................................

  d) el len szol gál ta tás fe jé ben tör té nõ szál lí tás     .............................................................................................

3.3. Köz úti el len õr zés sel vizs gált mun ka na pok szá ma

EGK Har ma dik
or szá gok bólBel föl di ek Más tag ál la mok ból

a) sze mély szál lí tás ........................ ........................ ........................

b) áru fu va ro zás ........................ ........................ ........................

c) sze mély- és áru szál lí tás (amennyi ben nem le het kü lönb sé get 
ten ni a két faj ta szál lí tás kö zött) ........................ ........................ ........................

3.4. A vál lal ko zás te lep he lyén el len õr zött mun ka na pok szá ma

  a) sze mély szál lí tás               .............................................................................................

  b) áru fu va ro zás                 .............................................................................................

  c) szál lí tás sa ját szám lá ra             ............................................................................................

  d) el len szol gál ta tás fe jé ben tör té nõ szál lí tás     .............................................................................................
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4. SZABÁLYSÉRTÉSEK – FELJEGYZETT SZABÁLYSÉRTÉSEK SZÁMA

Cikk Sza bály sér tés faj tá ja

Uta sok Áruk

Bel föl di ek EGK
Har ma dik
or szá gok

Bel föl di ek EGK
Har ma dik
or szá gok

 6.  Levezetett idõ szak

– Napi le ve ze tett idõ szak

– Hat napi ma xi mum

– Két hét

 7.  Szünet

– 4 és 1/2 órá nál hosszabb ve ze tés szü net nél kül

– Túl rö vid szü ne tek

 8.  Pihenõ idõ szak

– Na pon ta

– He ten te

14.  Szolgálati idõ be osz tás és szol gá la ti be osz tás jegy zé ke (*) (*) (*)

– Hi bás

– Hely te le nül al kal ma zott

Össze sen 

(*) Nem al kal maz ha tó

5. NEMZETI KEZDEMÉNYEZÉSEK

  – Sza bá lyo zá si

  – Köz igaz ga tá si

  – Egyéb

6. BÜNTETÉSEK

6.1. Ta ri fák

6.2. Vál to zá sok

  – A leg fris sebb vál to zá sok idõ pont ja

  – Köz igaz ga tá si vagy jogi hi vat ko zá sok

7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK, BELEÉRTVE A FEJLEMÉNYEKET A KÉRDÉSES TERÜLETEN

E be szá mo ló össze ál lí tá sá ért fe le lõs sze mély

Csa lá di név: ......................................................................  Ke reszt név: ...................................................................

Be osz tás: ............................................................................................................................................................................

Köz igaz ga tá si cím: .............................................................................................................................................................

Te le fon szám: ......................................................................................................................................................................

Kelt: ...........................................................        Alá írás: ........................................................................
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3. melléklet a 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Formanyomtatvány minta

Szabványos formanyomtatvány a jogsértésekkel és szankciókkal kapcsolatos információcseréhez

1. A NEM HONOS FUVAROZÓK ÁLTAL ELKÖVETETT JOGSÉRTÉSEK ÉS A KISZABOTT SZANKCIÓK

Ál lam: ....................................................

Év: ............................................

A vál lal ko zás 
neve és címe

A jár mû-
ve ze tõ neve

A jár mû
rend szá ma

A je len tés
dá tu ma

A jog sér tés
el kö ve té sé nek

he lye

A je len tés
ké szí tõ je

A kö vet ke zõ ren de le tek
meg sze gé se

A ki sza bott
(vagy

ki szab ha tó)
szank ció1

Meg-
jegy zé sek561/2006/EK

ren de let
3821/85/EGK 

ren de let

1 Azok ban az ese tek ben, ha e lis ta el kül dé se kor még nem szü le tett dön tés.

2. MÁS TAGÁLLAMOKBAN JOGSÉRTÉSEKET ELKÖVETÕ ÁLLAMPOLGÁROKAT ÉRINTÕ,
  A SZÁRMAZÁSI ORSZÁGBAN TETT INTÉZKEDÉS

Ál lam: ....................................................

Év: ............................................

A vál lal ko zás 
neve és címe

A jár mû-
ve ze tõ neve

A jár mû
rend szá ma

Az akta
kéz hez-

vé te lé nek
idõ pont ja

A jog sér tés
el kö ve té sé nek
he lye és idõ -

pont ja

A kö vet ke zõ ren de le tek
meg sze gé se

A
Ab ban az or -
szág ban, ahol
a jog sér tést
el kö vet ték

B
Az el kö ve tõ
szár ma zá si
or szá gá ban

Meg-
jegy zé sek561/2006/EK

ren de let
3821/85/EGK 

ren de let

Az e köz le mé nyért fe le lõs sze mély

Csa lá di név: ......................................................................  Utó név: .........................................................................

Be osz tás: ............................................................................................................................................................................

Köz igaz ga tá si cím: .............................................................................................................................................................

Te le fon szám: ......................................................................................................................................................................

Kelt: ...........................................................        Alá írás: ........................................................................



A gazdasági és közlekedési miniszter
44/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete

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

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (3) be kez dé se b) pont já nak 12. és 24. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A (2) be kez dés a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott
köz úti el len õr zé si mó dok kü lön ál ló an és össze von tan is
vé gez he tõk. A (2) be kez dés b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott el len õr zé si mó dok ra vo nat ko zó an a kü lön jog sza bá -
lyok ban1 elõ írt fel té te lek al kal ma zan dók. A jár mû és kö te -
le zõ tar to zé kai mû sza ki meg fe le lõ sé gé re vo nat ko zó rész -
le tes fel té te le ket, to váb bá az el len õr zé sek so rán ál ta lá no -
san hasz nált ok má nyok min tá ját és az el len õr zött ada tok
kö rét a 10. szá mú mel lék let ha tá roz za meg.”

2.  §

Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti

a) az ER. 14.  §-a (13) be kez dé sé nek b) pont ja,
31.  §-ának f), h) és i) pont ja, valamint a 10. szá mú mel lék -
let cí mé hez tar to zó (1) jelû láb jegy zet és a 10. szá mú mel -
lék let II. fe je ze te,

b) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
39/2002. (XII. 28.) GKM ren de let 6.  §-ának (2) be kez dé se.

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

1 A ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá nak el len õr zé sé re vo nat ko zó egy sé -
ges el já rás ról  szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. ren de let, a köz úti szál lí tást vég zõ
egyes jár mû vek sze mély ze te ve ze té si és pi he nõ ide jé nek el len õr zé sé rõl  szóló
66/2007. (IV. 4.) Korm. ren de let, valamint a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó
egyes szo ciá lis jog sza bá lyok alap ján vég zett köz le ke dé si ha tó sá gi ellen õr zés
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM ren de let.

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
45/2007. (IV. 4.) GKM

ren de le te

a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (3) be kez dé se b) pont já nak 11. és 24. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.)
92.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ciá lis jog -
sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint a
3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 
 szóló 561/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let, 
to váb bá a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû vek
sze mély ze té nek mun ká já ról  szóló Euró pai Meg álla po dás
(AETR) ha tá lya alá tar to zó M2, M3 és N ka te gó ri á ba tar to -
zó jár mû vet – a hi vat ko zott ren de let ben és a meg ál la po -
dás ban, to váb bá a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te -
lek kel – me net író mû szer rel (a továb biak ban: ta cho gráf)
kell fel sze rel ni.

(3) Nem kell ta cho gráf fal fel sze rel ni a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott olyan jár mû vet, ame lyet ki zá ró lag bel föl -
dön az a)–m) pon tok ban meg ha tá ro zott va la mely üze mel -
te té si cél ra hasz nál nak:

a) költ ség ve té si szerv (in téz mény), valamint te le pü lé si
ön kor mány zat üze mel te té sé ben lévõ jár mû vel tör té nõ
– köz úti köz le ke dé si szol gál ta tás nak nem mi nõ sü lõ – szál -
lítás,

b) a me zõ gaz da sá gi (ker té szet, er dõ gaz dál ko dás, föld -
mû ve lés vagy ha lá szat te rén mû kö dõ) vál lal ko zás ál tal a
te lep he lyé tõl szá mí tott 100 km su ga rú kö rön be lül vég zett
me zõ gaz da sá gi áru szál lí tás,

c) 7,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb (együt tes) össz -
tö me get meg nem ha la dó gép jár mû vel (jár mû sze rel -
vénnyel) a te lep hely tõl szá mí tott 50 km su ga rú kö rön be lül 
vég zett szál lí tás, amennyi ben a jár mû vet ve ze tõ sze mély -
nek nem a jár mû ve ze tés a fõ te vé keny sé ge és

ca) a szál lí tást a kö zös sé gi pos tai szol gál ta tá sok bel sõ
pi a cá nak fej lesz té sé re és a szol gál ta tás mi nõ sé gé nek ja ví -
tá sá ra vo nat ko zó kö zös sza bá lyok ról  szóló 1997. de cem -
ber 15-i 97/67/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
2. cik ké nek (13) be kez dé se sze rin ti egye te mes szol gál ta tó
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az egye te mes szol gál ta tás ke re té be tar to zó szál lí tás ként
vég zi, vagy

cb) a jár mû vet ve ze tõ sze mély a mun ká ja so rán hasz -
nált anya got, fel sze re lést vagy gé pet szál lít ja,

d) a sû rí tett- vagy csepp fo lyós-gáz üze mû, illetve elekt -
ro mos meg haj tá sú, a 7,5 ton na meg en ge dett leg na gyobb
(együt tes) össz tö me get meg nem ha la dó gép jár mû vel (jár -
mû sze rel vénnyel) vég zett, a te lep hely tõl 50 km-es su ga rú
kö rön be lü li szál lí tás,

e) csa tor ná zá si, ár víz vé del mi, víz-, gáz- és elekt ro mos
há ló zat kar ban tar tá si, köz út kar ban tart ási és el len õr zé si, la -
kos sá gi hul la dék gyûj tés és szál lí tá si mun kák hoz, táv ira ti-
és te le fo nos szol gál ta tás hoz, rá di ós és te le ví zi ós mû sor -
szol gál ta tás hoz, vagy rá dió és te le ví zió adó- és ve võ ál lo -
má sok be mé ré sé hez szük sé ges szál lí tás,

f) a ve ze tõ vel együtt 17 fõt meg nem ha la dó sze mély
szál lí tá sá ra al kal mas au tó busszal vég zett sa ját szám lás
szál lí tás,

g) kü lön le ges jár mû vel vég zett cir ku szi és vi dám -
park-be ren de zés szál lí tás,

h) el sõd le ge sen álló hely zet ben ok ta tá si célú se géd esz -
köz ként hasz nált jár mû,

i) a gaz da sá gok ból tej be gyûj té sé re és a tej kon té ne rek -
nek, illetve ál lat ele del cél já ra ké szült tej ter mé kek nek a
gaz da ság te rü le té re való vissza szál lí tá sá ra hasz nált jár -
mûvek,

j) pénz és/vagy ér té kek szál lí tá sá ra ki ala kí tott jár -
mûvek,

k) nem em ber i fo gyasz tás ra szánt ál la ti hul la dék vagy
ál la ti te tem szál lí tá sá ra szol gá ló jár mû vek,

l) ki zá ró lag olyan cso mó pont jel le gû he lye ken, mint ki -
kö tõk ben, kom bi nált áru fu va ro zá si ter mi ná lo kon és vas út -
ál lo má so kon hasz nált jár mû vek,

m) az élõ ál la tok nak a gaz da sá gok ból a he lyi pi a cok ra
és for dít va, vagy a pi a cok ról a he lyi vá gó híd ra leg fel jebb
50 km-es su ga rú kör ben tör té nõ szál lí tá sá hoz hasz nált jár -
mû vek.”

2.  §

(1) Az MR. 120.  §-ának 65. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

„65. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 97/24/EK irány -
elve (1997. jú ni us 17.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to -
ros ke rék pá rok egyes al kat ré sze i rõl és jel lem zõ i rõl,
valamint az azt mó do sí tó 2002/51/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi, 2003/77/EK, 2005/30/EK, 2006/27/EK,
2006/72/EK és 2006/120/EK bi zott sá gi irány el vek;”

(2) Az MR. 120.  §-ának 96. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

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

„96. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/56/EK
irány elve (2001. szep tem ber 27.) a gép jár mû vek és pót ko -
csi ja ik fû té sé rõl, a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
sá ról és a 78/548/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2004/78/EK és
2006/119/EK bi zott sá gi irány elv;”

3.  §

Az MR. a kö vet ke zõ 121.  §-sal egé szül ki:
„121.  § Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó

egyes szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá -
sá ról, valamint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 13. cik ké nek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

4.  §

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

(2) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/36. szá mú mel lék le te
e ren de let 2. mel lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az MR. B. Füg ge lé ké nek B/12. szá mú mel lék le te
e ren de let 3. mel lék le te sze rint mó do sul.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2007. áp ri lis 11-én lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és
for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló
6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

a) 71/2006. (IX. 28.) GKM ren de let 1.  §-ának (6) be -
kez dé se, valamint

b) 35/2004. (III. 30.) GKM ren de let 6.  §-ának (1) be -
kez dé se.

(2) E ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé se, to váb bá az
1. mel lék let 2. pont já ban fog lalt ren del ke zés, valamint a
3. mel lék let a ren de let ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(3) E ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se, to váb bá az
1. mel lék let 1. pont já ban fog lalt ren del ke zés, valamint a
2. mel lék let 2007. szep tem ber 30-án lép ha tály ba, egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye -
zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl
 szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let A. Füg ge lé ké nek
A/36. szá mú mel lék let III. rész 9.3–9.3.4. pont ja.

(4) Az e ren de let hatályba lépése elõtt ta cho gráf be sze re -
lé si kö te le zett ség alá nem tar to zó jár mû ve ket az e ren de let
1.  §-ával meg ál la pí tott MR. 92.  § be kez dé se alap ján 2007.
de cem ber 31-ig kell el lát ni ta cho gráf fal.
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6. §

(1) Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK 
és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl  szóló, 2006. már ci us 15-i 561/2006/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let 3. és 13. cik ké nek, valamint a
26. cikk 2. pont já nak vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke -
zé se ket ál la pít ja meg.

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

a) a Bi zott ság 2006/119/EK irány elve (2006. no vem -
ber 27.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik fû té sé rõl  szóló
2001/56/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek a
mû sza ki fej lõ dés hez való hoz zá iga zí tá sa cél já ból tör té nõ
mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 2006/120/EK irány elve (2006. no vem -
ber 27.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to ros ke rék pá rok
tí pus jó vá ha gyá sá ról  szóló 97/24/EK és 2002/24/EK euró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés -
hez tör té nõ hoz zá iga zí tás ér de ké ben tör té nõ mó do sí tá sá ról 
 szóló 2005/30/EK bi zott sá gi irány elv he lyes bí té sé rõl és
mó do sí tá sá ról.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 45/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az MR. 1. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/A. táb lá za tá nak A/36. sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat

GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

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

sor szá ma)

alap irány elv
utol só mó do -
sí tó irány elv

elõ írás
mó do sí tá si

so ro zat

tí pus jó vá-
ha gyá si

el já rás ban
M1 ka te gó ria

tí pus jó vá-
ha gyá si

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

egye di
en ge dé lye zé si
el já rás ban]

„A/36. 2001/56 2004/78
2006/119

Fû tés + + –”

2. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/B. táb lá za tá nak B/12. sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[1/B. táb lá zat

MOTORKERÉKPÁROKRA ÉS SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁROKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELE ZETT -
SÉGEK

MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség(3)

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

sor szá ma

alap irány elv
leg utol só
mó do sí tó
irány elv

elõ írás
mó do sí tá si

so ro zat

tí pus jó vá-
ha gyá si

el já rás ban

egye di
el já rás ban]

„B/12. 97/24
2005/30

2006/120 Mo tor ke rék pá rok
és se géd mo to ros ke rék -
pá rok tu laj don sá gai”
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2. melléklet a 45/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az MR. A. Függeléke A/36. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/36. szá mú mel lék le te cí mé hez tar to zó láb jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:
„1 Ez a mel lék let a Par la ment és a Ta nács 2001/56/EK, valamint az azt mó do sí tó, a Bi zott ság 2004/78/EK és

2006/119/EK irány el vé vel össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz.”

2. Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/36. szá mú mel lék le te a cí met köve tõen a kö vet ke zõ 1. és 2. pont tal egé szül ki:
„1. A MELLÉKLET ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1.1. 2004. ok tó ber 1. nap ját köve tõen a 9. pont ha tá lya alá tar to zó, a III. rész 3.2.1. pont já nak táb lá za tá ban meg ha tá ro zott

– jár mû tí pus hoz EK tí pus jó vá ha gyás, tí pus bi zo nyít vány, valamint
– új jár mû höz vagy jár mû so ro zat hoz egye di vagy so ro zat for ga lom ba he lye zé si en ge dély, to váb bá
– LPG-vel mû kö dõ új tí pu sú fû tõ be ren de zés re, il le tõ leg LPG-fû tõ rend szer re tí pus jó vá ha gyás
ki adá sa az e mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek re hi vat ko zás sal nem ta gad ha tó meg, ha a jár mû tí pus
CO2-ki bo csá tá si és a tü ze lõ anyag-fo gyasz tá si ér té ke it a mel lék let ren del ke zé sei alap ján ál la pí tot ták meg.

1.2. 2006. ja nu ár 1. nap ját köve tõen a 9. pont ha tá lya alá tar to zó, a III. rész 3.2.1. pont já nak táb lá za tá ban meg ha tá ro zott
– jár mû tí pus hoz ki adott tí pus bi zo nyít vány, valamint
– új jár mû höz vagy jár mû so ro zat hoz egye di vagy so ro zat for ga lom ba he lye zé si en ge dély, to váb bá
– az LPG-vel mû kö dõ fû tõ be ren de zés re, il le tõ leg LPG-fû tõ rend szer re tí pus jó vá ha gyás
csak ab ban az eset ben ad ha tó ki, ha a jár mû tí pus, az új jár mû, il le tõ leg az LPG-fû tõ rend szer vagy LPG-fû tõ be ren -
de zés meg fe lel az I. Rész ben, a II. Rész ben, to váb bá a III. Rész 5–9. pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

1.3. 2007. ja nu ár 1. nap ját köve tõen nem te kint he tõ ér vé nyes nek az – 9. pont ha tá lya alá tar to zó, a III. rész
3.2.1. pont já nak táb lá za tá ban meg ha tá ro zott – olyan jár mû höz ki ál lí tott „Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat”, valamint „Mû sza -
ki adat lap”, to váb bá nem he lyez he tõ for ga lom ba az az új jár mû, amely a mel lék let I. Ré szé ben, a II. Ré szé ben, il le tõ leg a
III. Rész 5–9. pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nye ket nem tel je sí ti.

1.4. 2007. ja nu ár 1. nap ját köve tõen a mel lék let I. Ré szé nek, II. Ré szé nek és a III. Rész 5–9. pont ja i nak az LPG-gáz -
tü ze lé sû fû tõ be ren de zé sek re, mint al kat ré szek re vo nat ko zó kö ve tel mé nye it kell al kal maz ni az ER. A. Füg ge lék 7. cik ke
(2) be kez dé sé ben elõ ír tak te kin te té ben.

1.5. 2007. ok tó ber 1-jét köve tõen az ál ta lá nos és a so ro zat for ga lom ba he lye zé si en ge dé lye zé si en ge dély nem ta gad -
ha tó meg az LPG tü ze lõ anya gú fû tés rend szer rel fel sze relt jár mû tí pus te kin te té ben a fû tés rend sze rek kel kap cso la tos ok -
ból, amennyi ben az meg fe lel az e mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

1.6. 2007. ok tó ber 1-jét köve tõen az EK-tí pus jó vá ha gyás vagy az al kat rész-jó vá ha gyás nem ta gad ha tó meg, valamint 
az ér té ke sí tés nem tilt ha tó meg az LPG tü ze lõ anya gú, az égés hõ fel hasz ná lá sá val mû kö dõ fû tõ be ren de zés-tí pu sok, mint
rész egy sé gek (al kat ré szek) te kin te té ben a fû tés rend sze rek kel kap cso la tos ok ból, amennyi ben az meg fe lel az e mel lék let -
ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

1.7. 2008. áp ri lis 1-jét köve tõen nem ad ha tó meg az EK-tí pus jó vá ha gyás az e mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek meg nem fe le lõ, LPG tü ze lõ anya gú fû tõ be ren de zés sel fel sze relt jár mû tí pus ra, valamint LPG tü ze lõ anya gú,
égés hõ fel hasz ná lá sá val mû kö dõ fû tõ be ren de zés tí pus ra.

2. MELLÉKLET RÉSZEI ÉS PONTJAI

I. Rész: Az EK-tí pus jó vá ha gyá si el já rás

I/1. Rész: Adat köz lõ lap – a jár mû vek fû tõ rend sze ré vel kap cso la tos (EK) tí pus jó vá ha gyás hoz

I/2. Rész: (EK) tí pus-jó vá ha gyá si bi zo nyít vány

I/3. Rész: Adat köz lõ lap a tü ze lõ anyag gal ön ál ló an mû kö dõ fû tõ be ren de zés ön ál ló mû sza ki egy ség ként
tör té nõ (EK) tí pus jó vá ha gyá sá hoz

I/4. Rész: EK-tí pus-jó vá ha gyá si bi zo nyít vány

I/5. Rész: (EK) al kat rész-tí pus jó vá ha gyó jel

II. Rész: Alap ve tõ ren del ke zé sek

III. Rész: Kö ve tel mé nyek

3. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

4. Vesz te ség hõt hasz no sí tó, köz ve tí tõ kö zeg ként le ve gõt hasz ná ló fû tõ rend sze rek kö ve tel mé nyei

5. A fû tõ le ve gõ mi nõ sé gé re vo nat ko zó vizs gá la ti elõ írás

6. A hõ mér sék let tel kap cso la tos vizs gá la ti elõ írás

7. A füst gáz szennye zõ anyag tar tal má nak vizs gá la ti elõ írása
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8. A tü ze lõ anyag gal ön ál ló an mû kö dõ fû tõ be ren de zé sek re és fel sze re lé sük re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek

9. Az LPG tü ze lõ anya gú fû tõ be ren de zé sek re és az LPG tü ze lõ anyag gal mû kö dõ fû tõ rend sze rek re
vo nat ko zó biz ton sá gi kö ve tel mé nyek

10. Egyes ve szé lyes árut szál lí tó jár mû vek re vo nat ko zó ki egé szí tõ ren del ke zé sek”

3. Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/36. szá mú mel lék let III. Rész 9.1. pont já nak címe he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

,,9.1. LPG tü ze lõ anyag gal (a továb biak ban: LPG-vel) mû kö dõ fû tõ rend sze rek köz úti hasz ná lat ra a jár mû vek ben”

4. Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/36. szá mú mel lék let III. Rész 9.1.1.6.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.1.1.6.2. vé let len szét kap cso ló dás kö vet kez té ben ne le gyen el len õriz he tet len. Az LPG-gáz áram lás le zá rá sá ra egy

ké szü lé ket kell fel sze rel ni köz vet le nül a tar tály ba vagy pa lack ra sze relt nyo más sza bá lyo zó ba, vagy ezek után, illetve
amennyi ben a nyo más sza bá lyo zót a pa lack tól vagy tar tály tól tá vol sze rel ték fel, a ké szü lé ket köz vet le nül a pa lack vagy
tar tály ki ve ze tõ csö ve elé kell fel sze rel ni, és egy se géd ké szü lé ket kell fel sze rel ni a nyo más sza bá lyo zó ba vagy az után.”

5. Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/36. szá mú mel lék let III. Rész 9.2. pont já nak címe he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

,,9.2. LPG tü ze lõ anya gú fû tõ be ren de zé sek, ki zá ró lag álló jár mû ben tör té nõ hasz ná lat ra”

6. Az MR. A. Füg ge lék A/36. szá mú mel lék le te II. Rész 10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
,,10. Egyes, ve szé lyes árut szál lí tó jár mû vek re vo nat ko zó ki egé szí tõ ren del ke zé sek
10.1. ALKALMAZÁSI KÖR
A mel lék let III. rész 10. pont ja azok ra a jár mû vek re vo nat ko zik, ame lyek re az égés hõ fel hasz ná lá sá val mû kö dõ fû tõ -

be ren de zé sek és azok be sze re lé se vo nat ko zá sá ban a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Euró pai
Meg álla po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM ren de let ben meg ha tá ro zott, kü lön le ges kö ve tel mé nyek ér vé nye sek.

10.2. MEGHATÁROZÁSOK
A mel lék let III. rész 10. pont ja al kal ma zá sá ban a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Euró pai

Meg álla po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM ren de let mel lék le té ben ki hir de tett – a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz -
úti Szál lí tá sá ról  szóló Euró pai Meg álla po dás – „B” mel lék let 9. rész 9.1 fe je ze té ben meg ál la pí tott EX/II, EX/III, AT, FL
és OX jár mû meg ha tá ro zá sok ér vé nye sek.

10.3. MÛSZAKI KÖVETELMÉNYEK
10.3.1. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek (EX/II, EX/III, AT, FL és OX jár mû vek re)
10.3.1.1. Az égés hõ fel hasz ná lá sá val mû kö dõ fû tõ be ren de zést, illetve az égés ter mék el ve ze tõ rend sze rét úgy kell ki -

ala kí ta ni, el he lyez ni, vé de ni vagy le fed ni, hogy a ra ko mány meg gyul la dá sá nak vagy meg en ged he tet len fel me le ge dé sé -
nek ve szé lyét el ke rül jük. E kö ve tel mény tel je sí tett nek te kint he tõ, ha a be ren de zés tü ze lõ anyag-tar tá lya és az égés ter mék
el ve ze tõ rend szer e meg fe lel a 10.3.1.1.1. és a 10.3.1.1.2. pont ban elõ ír tak nak. Az ezen kö ve tel mé nyek nek való meg fe le -
lést a be fe je zett jár mû vön kell el len õriz ni.

10.3.1.1.1. A be ren de zést el lá tó tü ze lõ anyag-tar tá lyok nak a kö vet ke zõ kö ve tel mé nye ket kell ki elé gí te ni ük:
a) szi vár gás ese tén a tü ze lõ anyag a ta laj ra foly jon, anél kül, hogy érint ke zés be ke rül ne a jár mû for ró ré sze i vel vagy a

ra ko mánnyal;
b) a ben zint tar tal ma zó tü ze lõ anyag-tar tá lyok töl tõ nyí lá sát ha té kony láng zá ró szer ke zet tel vagy lég men te sen zár va

tart ha tó zá ró szer ke zet tel kell el lát ni.
10.3.1.1.2. A ki pu fo gó rend szert, valamint a ki pu fo gó csõ ve ze té ke ket olyan irány ban kell el he lyez ni vagy úgy kell

vé de ni, hogy el ke rül jük a ra ko mány me le ge dé sé nek vagy gyul la dá sá nak ve szé lyét. A ki pu fo gó rend szer nek köz vet le nül
az tü ze lõ anyag-tar tály (dí zel olaj-tar tály) alatt el he lye zett ré sze i nek at tól leg alább 100 mm tá vol ság ban vagy hõ szi ge te lõ
pajzzsal vé dett nek kell len ni ük.

10.3.1.2. Az égés hõ fel hasz ná lá sá val mû kö dõ fû tõ be ren de zés nek kéz zel kap csol ha tó nak kell len nie. Prog ra mo zott
kap cso ló nem al kal maz ha tó.

10.3.2. EX/II és EX/III jár mû vek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
Gáz ne mû tü ze lõ anyag gal mû kö dõ fû tõ be ren de zés nem hasz nál ha tó.
10.3.3. FL jár mû vek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek
10.3.3.1. Az égés hõ fel hasz ná lá sá val mû kö dõ fû tõ be ren de zés nek leg alább a kö vet ke zõ ese tek ben ki kell kap csol nia:
a) a kézi kap cso ló ve ze tõ fül ké bõl tör té nõ, szán dé kos mû köd te té se kor;



2007/42. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2759

b) a jár mû mo tor já nak le ál lá sa kor, ez eset ben a fû tõ be ren de zést a gép jár mû ve ze tõ kéz zel vissza kap csol hat ja;

c) a gép jár mû nek a szál lí tan dó anyag be töl té sé hez hasz nált szi vattyú ja be in dí tá sa kor.

10.3.3.2. Az égés hõ fel hasz ná lá sá val mû kö dõ fû tõ be ren de zés ki kap cso lá sa után utó égés meg en ge dett. A 10.3.3.1.
pont b) és c) al pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben a por lasz tó le ve gõ el lá tást leg fel jebb 40 s-ig tar tó utó égés után, al kal -
mas esz köz zel meg kell sza kí ta ni. Csak olyan fû tõ be ren de zé sek hasz nál ha tók, ame lyek nél bi zo nyí tott, hogy nor má lis
hasz ná la ti ide jük alatt a hõ cse ré lõ el vi se li a 40 s-ig tar tó mér sé kelt utó égé se ket.”

3. melléklet a 45/2007. (IV. 4.) GKM rendelethez

Az MR. B. Függeléke B/12. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. B. Füg ge lé ké nek B/12. szá mú mel lék let V. Fe je ze té nek cí mé hez tar to zó láb jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:

„A mel lék let V. fe je ze te össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz a 97/24/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
ren del ke zé se i vel, amint azt leg utóbb a 2005/30/EK, valamint a 2006/120/EK bi zott sá gi irány elv mó do sí tot ta. A mel lék -
let e fe je ze te vizs gá la ti mód szer te kin te té ben össz hang ban áll az ENSZ-EGB 40, 47 szá mú elõ írásaival.”

2. Az MR. B. Füg ge lék B/12. szá mú mel lék le te V. fe je ze té nek 1. pont ja a kö vet ke zõ 1.3–1.5. pont tal egé szül ki:

[1. A MELLÉKLET ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK]

„1.3. Az ezen mel lék let 2006. má jus 18-ától ha tá lyos kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ – a mel lék let al kal ma zá sá val ki -
adott tí pus jó vá ha gyás sal ren del ke zõ jár mû vek be be sze re len dõ – új cse re ka ta li zá to rok te kin te té ben

a) nem ta gad ha tó meg a tí pus jó vá ha gyás meg adá sa, valamint

b) nem tilt ha tó meg az ér té ke sí tés és a jár mû re tör té nõ fel sze re lés.

1.4. 2006. má jus 18-tól kez dõ dõ en az ER. B. Füg ge lék sze rin ti tí pus jó vá ha gyás csak olyan új cse re ka ta li zá tor ra ad -
ható meg, amely a le ve gõ szennye zés el le ni in téz ke dé sek, a meg en ged he tõ zaj szint, il le tõ leg a meg ha mi sí tás el le ni in téz -
ke dé sek te kin te té ben meg fe lel az ezen mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

1.5. 2009. ja nu ár 1-jé tõl nem ér té ke sít he tõ és jár mû be nem épít he tõ be olyan új cse re ka ta li zá tor, amely nem ka pott tí -
pus jó vá ha gyást az ezen mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek alap ján.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
46/2007. (IV. 4.) GKM

rendelete

a közúthálózat finanszírozási célokat szolgáló
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának 
szabályozásáról, valamint az országos közúthálózattal 

összefüggõ feladatok ellátásáról

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kö röm ben el -
jár va, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 24.  §-ának (9) és (10) be kez -
dé sé ben, valamint 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, fi gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben
(a továb biak ban: Ámr.) fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Az országos közúthálózattal összefüggõ egyes feladatok

1.  §

(1) A köz út há ló zat fi nan szí ro zá si cé lo kat szol gá ló
egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ke ze lé sé vel és mû -
köd te té sé vel kap cso la tos, valamint az e jog sza bály ban
meg ha tá ro zott egyéb fel ada to kat a köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ki je lö lé se alap ján a
Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont (a továb -
biak ban: KKK) vég zi.

(2) A KKK – hely szí ni ellen õr zés és egyez te tés cél já -
ból – a 2–4.  §-ban em lí tett gaz da sá gi tár sa sá gok kü lön jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint ve ze tett, az 5.  §
(1) be kez dé sé ben, a 7.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, valamint
a 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá val és el szá mo lá sá val kap cso -
la tos nyil ván tar tá sa i ba, szer zõ dés ál lo má nyá ba, to váb bá a
hi vat ko zott elõ irány za tok ter ve zé sét, fel hasz ná lá sát és a
fel ada tok vég re haj tá sát érin tõ va la mennyi ok ira tá ba be te -



kint het, ab ból ada to kat, tá jé koz ta tást kér het, vagy má so la -
tot ké szít het.

(3) A KKK, mint va gyon ke ze lõ mû köd te ti az or szá gos
köz út há ló zat – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben,
ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult és meg -
valósuló or szá gos köz utak – va gyon nyil ván tar tá sát a
2–4.  §-ban em lí tett gaz da sá gi tár sa sá gok közremûködé -
sével.

(4) A kon cesszi ós szer zõ dé sek kel össze füg gés ben a
KKK:

a) a kon cesszi ós szer zõ dés ben, valamint a Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té rium (a továb biak ban: GKM) ál tal 
ki ál lí tott Meg bí zó le vél ben fog lal tak sze rint el lát ja a kon -
cesszi ós szer zõ dés alap ján épí tett há ló za ti ele me ken a
konc esszor ál tal vég zett üze mel te té si fel ada tok nak és a
konc esszor je len té se i nek el len õr zé sét;

b) az el len õr zé sek alap ján a kon cesszi ós szer zõ dé sek
meg fe le lõ tel je sí té sé rõl üze mel te té si-fenn tar tá si tel je sí té si
je len tést ké szít;

c) hely szí ni szem le és a bur ko lat ál la pot ada tai alap ján
el lát ja a konc esszor éves fel újí tá si prog ram já nak vé le mé -
nye zé sét.

(5) A KKK az or szá gos köz utak – ki vé ve a kon cesszi ós
szer zõ dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val
meg valósult és meg valósuló or szá gos köz utak – te kin te té -
ben va gyon ke ze lõ vé tör té nõ ki je lö lé sét köve tõen, a va -
gyon ke ze lé sé be ke rült or szá gos köz utak hoz kap cso ló dó
in gat la nok (ide ért ve az azok tar to zé kát ké pe zõ pi he nõ he -
lye ket is) vo nat ko zá sá ban az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
ÁAK Zrt.) ál tal meg kö tött szer zõ dé sek bõl (pl. bér let, ha -
szon bér let, hasz ná lat) szár ma zó jo gok és kö te le zett sé gek
szem pont já ból az ÁAK Zrt. jog utód ja.

(6) Az út ügyi nem zet kö zi fel ada tok kal kap cso la tos te -
vé keny sé get a KKK vég zi.

(7) Az or szá gos köz utak ke ze lé sé vel és fej lesz té sé vel
össze füg gõ ku ta tá si, mû sza ki fej lesz té si, kí sér le ti épí té si,
há ló za ti adat fel vé te li, valamint a mû sza ki sza bá lyo zá si
fel ada tok meg valósítására a GKM jó vá ha gyá sá val a KKK
köt szer zõ dést a Ma gyar Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ, Fej -
lesz tõ, Mû sza ki és In for má ci ós Köz hasz nú Tár sa ság gal
(a továb biak ban: Ma gyar Köz út Kht.).

2.  §

(1) Az or szá gos köz utak fej lesz té se te kin te té ben – a
kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be -
vo ná sá val meg valósult és meg valósuló or szá gos köz utak
ki vé te lé vel – az egyes be ru há zá sok (be le ért ve a re konst -
ruk ci ós célú 11,5 t bur ko lat meg erõ sí té se ket is) meg -
valósítását a mi nisz ter en ge dé lye zi, és ezt köve tõen az ál -
lam i meg ren de lõi (épít te tõi) fel ada to kat – be le ért ve az elõ -
ké szí tést, a te rü let biz to sí tást, a KKK fel adat kö ré be nem

utalt ter vez te tést, a köz be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sát, a
szer zõ dés kö té se ket, a szer zõ dé sek tel je sí té sé nek iga zo lá -
sát – a Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zárt kö rû en Mû kö -
dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: NIF Zrt.) vég zi,
illetve vé gez te ti.

(2) A ter vez te tés kö ré ben a há ló zat fej lesz té si ter vek, az
ezek hez kap cso ló dó meg valósíthatósági ta nul má nyok,
for gal mi ta nul má nyok, dön tés-elõ ké szí tõ ta nul má nyok el -
ké szít te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat a KKK vég zi.

(3) A NIF Zrt. fel adat kö ré be tar to zó pro jek tek ta nul -
mány ter ve it a KKK vé le mé nye zi és nyújt ja be a GKM szá -
má ra jó vá ha gyás ra.

(4) A be ru há zá sok meg valósításáról – a fenn tar tá si
mun kák meg valósítására kö tött szer zõ dé sek tel je sí té sé -
rõl – a KKK tá jé koz tat ja a mi nisz tert.

3.  §

(1) A gyors for gal mi utak nél kü li or szá gos köz utak fel -
újí tá si üze mel te té si és kar ban tar tá si fel ada ta it a Ma gyar
Köz út Kht. vég zi. A Ma gyar Köz út Kht. ál tal vég zett fel -
ada tok hoz kap cso ló dó mû sza ki el len õr zé si te vé keny sé get
a KKK lát ja el.

(2) Az út vo nal-en ge dé lye zés és a köz úti hat ár ki ren delt -
sé gek, az ÚTINFORM, az Or szá gos Köz úti Adat bank
(a továb biak ban: OKA), az Ön kor mány za ti Utak Adat -
bank ja, a mi nõ ség vizs gá lat, a köz úti szak gyûj te mény mû -
köd te té sé vel, valamint az or szá gos köz utak ke ze lé sé vel és
fej lesz té sé vel össze füg gõ szak mai ok ta tá si fel ada tok kal, a
kör nye zet vé de lem mel és a szak mai ki ad vá nyok kal kap -
cso la tos fel ada to kat a Ma gyar Köz út Kht. vég zi.

4.  §

A gyors for gal mi utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ dés
ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult
és meg valósuló or szá gos köz utak – fel újí tá si, üze mel te té si 
és kar ban tar tá si fel ada ta it az ÁAK Zrt. vég zi.

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésû
elõirányzat

5.  §

(1) A gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se (XV. GKM fe -
je zet 25. cím, 28. al cím) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
(a továb biak ban: gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat)
szol gál a gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té si fel ada ta i ra.

(2) A gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat fel hasz ná -
lá si ter vét pro jek ten kén ti rész le te zés ben a mi nisz ter fo gad -
ja el.
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(3) A gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat ból tá mo -
ga tott elõ ké szí té si és be ru há zá si fel ada tok fi nan szí ro zá sá -
nak alap ját ké pe zõ – az Ámr. 5. mel lék le te sze rin ti Fel -
adat fi nan szí roz ási En ge dély ok irat meg ne ve zé sû for ma -
nyom tat vány (a továb biak ban: En ge dély ok irat) el ké szí té -
sé rõl a NIF Zrt. gon dos ko dik. Az En ge dély ok irat te kin te -
té ben a kö te le zett ség vál la ló a mi nisz ter. Az En ge dély ok -
irat alap ján a fel ada tok meg valósítására irá nyuló vál lal ko -
zá si szer zõ dé se ket a kül sõ ki vi te le zõk kel a NIF Zrt. köti
meg.

(4) Az elõ irány zat Ámr. sze rin ti pénz ügyi fel ada ta it a
NIF Zrt. lát ja el. En nek ke re té ben olyan ana li ti kus nyil ván -
tar tást ve zet, amely biz to sít ja a fel hasz ná lás pro jek ten kén -
ti nyo mon kö ve té sét.

(5) Az elõ irány zat nak az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be -
szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá -
ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let sze rin ti
szám vi te li fel ada ta it a KKK lát ja el, és a NIF Zrt. ál tal biz -
to sí tott ada tok és szám vi te li bi zony la tok alap ján tel je sí ti
az adat szol gál ta tá si, be szá mo lá si kö te le zett sé ge it.

(6) A NIF Zrt. és a KKK a fel hasz ná lá si terv pro jek ten -
kén ti eset le ges mó do sí tá sa it, a kö te le zett ség vál la lás és az
elõ irány zat fel hasz ná lás ada ta it – a Ma gyar Ál lam kincs tár
(a továb biak ban: Kincs tár) szám la ki vo na ta má so la tá nak
figye lembe véte lével – ha von ta, leg ké sõbb a tárgy hót kö -
ve tõ hó nap 10-éig kö te les egyez tet ni.

(7) A gyors for gal mi út-fej lesz té si elõ irány zat ból szár -
ma zó tá mo ga tás fel hasz nál ha tó a nem költ ség ve té si for rás -
ból meg valósuló gyors for gal mi be ru há zá sok elõ ké szí té sé -
nek fi nan szí ro zá sá ra is a fel hasz ná lá si terv sze rint.

Az új kerékpárutak és létesítmények fejezeti kezelésû
elõirányzat

6.  §

(1) Az új ke rék pár utak és lé te sít mé nyek fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány zat (XV. GKM fe je zet 25. cím, 27. al cím) a ke -
rék pár utak ter ve zé sé nek és épí té sé nek tá mo ga tá sá ra szol -
gál, fi gye lem mel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott pá -
lyá za ti rend szer mû köd te té sé re vo nat ko zó el já rá si rend re.

(2) Az új ke rék pár utak és lé te sít mé nyek fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány zat fi nan szí ro zá sá nak alap ját ké pe zõ En ge dély -
ok irat el ké szí té sé rõl a KKK gon dos ko dik. Az En ge dély -
ok irat te kin te té ben a kö te le zett ség vál la ló a mi nisz ter. Az
elõ irány zat ból tá mo ga tott ke rék pár utak ter ve zé sé re és épí -
té sé re a ked vez mé nye zet tek kel a GKM jó vá ha gyá sa alap -
ján, a GKM ne vé ben és he lyett a KKK köt szer zõ dést.

(3) Az új ke rék pár utak és lé te sít mé nyek fe je ze ti keze -
lésû elõ irány zat pénz ügyi és szám vi te li fel ada ta it a KKK
lát ja el.

A 44-es fõút elkészült Békéscsaba elkerülõ szakaszain
életveszélyes csomópontokon körforgalom létesítése,

valamint az M44
Kecskemét–Tiszakürt–Szarvas–Békéscsaba autóút

elõkészítése fejezeti kezelésû elõirányzat

7.  §

(1) A 44-es fõút el ké szült Bé kés csa ba el ke rü lõ sza ka -
sza in élet ve szé lyes cso mó pon to kon kör for ga lom lé te sí té se 
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat (XV. GKM fe je zet 25. cím,
30. al cím 3. jog cím cso port) szol gál az elõ irány zat cí mé ben 
sze rep lõ fej lesz té si fel adat tá mo ga tá sá ra.

(2) Az M44 Kecs ke mét–Ti sza kürt–Szar vas–Békés -
csaba au tó út elõ ké szí té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
(XV. GKM fe je zet 25. cím, 30. al cím 2. jog cím cso port)
szol gál az elõ irány zat cí mé ben sze rep lõ elõ ké szí té si mun -
kák tá mo ga tá sá ra.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg je lölt elõ irány za tok
fel hasz ná lá sa so rán az 5.  § (3)–(6) be kez dé sét kell al kal -
maz ni.

Az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat

8.  §

(1) Az Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
(XV. GKM fe je zet 25. cím, 29. al cím, a továb biak ban: Út -
pénz tár) – a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, ille tõ leg
ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult és meg valósuló or -
szá gos köz utak és azok tar to zé kai ki vé te lé vel – az or szá -
gos köz utak fel újí tá sát, kar ban tar tá sát (a továb biak ban
együtt: fenn tar tá sát), üze mel te té sét és fej lesz té sét szol gál -
ja. Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó a kon cesszi ós szer zõ dés
ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósult
és meg valósuló or szá gos köz utak és azok tar to zé kai fej -
lesz té sé hez szük sé ges ki zá ró la gos ál lam i fel ada tok (te rü -
let szer zés, mi nõ ség vizs gá la tok) fi nan szí ro zá sá ra is.

(2) Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel ada tok szük ség sze rint tel jes körû vagy
– az egyéb, az Út pénz tár elõ irány zat fe je ze ti so ron kí vü li
for rá sok társ fi nan szí ro zá sa mel lett – rész le ges fi nan szí ro -
zá sá ra.

9.  §

Az Út pénz tár for rá sai:
a) a köz pon ti költ ség ve tés bõl a 8.  § (1) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott cél ra nyúj tott ál lam i tá mo ga tás,
b) a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény

(a továb biak ban: Kkt.) 33.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg -
je lölt út hasz ná la ti díj ból és pót díj ból szár ma zó be vé tel,
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c) ha tör vény más ként nem ren del ke zik, az Út pénz tárt
ke ze lõ, mû köd te tõ költ ség ve té si szerv va gyon ke ze lé sé ben 
lévõ, ki zá ró la gos ál lam i tu laj do nú te rü le tek – be le ért ve az
or szá gos köz utak vég le ges ha tá ra in be lü li te rü le te ket; az
or szá gos köz utak épí té se és kor sze rû sí té se cél já ból ál lam i
tu laj don ba vett föld te rü le tek azon te rü let ré sze it, ame lyek
az or szá gos köz utak vég le ges ha tá ra in kí vül es nek; az épí -
tés és kor sze rû sí tés idõ tar ta ma alatt hasz nált fel vo nu lá si
te rü le te ket; a föld mû vek épí té sé hez, az út épí té si anya gok,
ke ve ré kek elõ ál lí tá sá hoz hasz nált te rü le te ket és anyag nye -
rõ he lye ket; valamint a nyom vo nal-mó do sí tás sal együtt
járó köz út épí té sek és -kor sze rû sí té sek nyo mán az or szá gos 
köz út vég le ges ha tá ra in kí vül re ke rü lõ te rü let ré sze ket és
fel ha gyott köz út sza ka szo kat, fi gye lem mel az Áht.
109/A.  §-ában és az Ámr. 63/B.  §-ában fog lal tak ra – hasz -
no sí tá sá ból szár ma zó be vé tel,

d) az Út pénz tár cél ja i ra tel je sí tett egyéb hoz zá já ru lás és 
tá mo ga tás,

e) az Út pénz tár ren del te té sé nek meg fe le lõ fel hasz ná -
lás ra át vett pénz esz köz, kü lö nö sen ado mány, se gély és
más ön kén tes be fi ze tés, pá lyá za ti, ne ve zé si el já rá si díj, ké -
se del mi ka mat, köt bér,

f) az Út pénz tár fej lesz té si cél ja i ra a he lyi ön kor mány -
za tok – vagy ezek tár su lá sai – és gaz dál ko dó szer ve ze tek,
ma gán sze mé lyek ál tal a ve lük kö tött szer zõ dés alap ján át -
adott hoz zá já ru lás és tá mo ga tás.

10.  §

(1) A 9.  § b)–f) pont já ban meg ha tá ro zott, az Út pénz tár
ki adá sa i nak fe de ze té ül szol gá ló pénz esz kö zö ket a Kincs -
tár ál tal ve ze tett „GKM Út pénz tár elõ irány zat felhasz -
nálási ke ret szám la” meg ne ve zé sû, 10032000-01220139-
59000002 szá mú szám la ja vá ra kell be fi zet ni.

(2) A Kkt. 33.  §-a (2) be kez dé sé ben meg je lölt, az út -
hasz ná la ti díj ból és pót díj ból szár ma zó ál ta lá nos for gal mi
adó val csök ken tett be vé te lek ked vez mé nye zett je az Út -
pénz tár.

11.  §

(1) Az Út pénz tár fel hasz nál ha tó:
a) az or szá gos köz utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ -

dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val meg -
valósult és meg valósuló or szá gos köz utak – azok mû tár -
gyai, illetve tar to zé kai fej lesz té sé re, ezen be lül új út-, híd -
épí té se i re és út-, híd re konst ruk ci ós mun ká i ra (be le ért ve a
re konst ruk ci ós célú 11,5 t bur ko lat meg erõ sí tést is), to -
vábbá a rész ben EU tá mo ga tás ból meg valósuló fej lesz té -
sek ked vez mé nye zet ti ön ré szé nek fi nan szí ro zá sá ra;

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott fej lesz té si fel ada tok hoz 
kap cso ló dó te rü let biz to sí tá si, ter ve zé si, elõ ké szí té si, kör -
nye ze ti-kár men te sí té si és a mi nõ ség vizs gá la ti fel ada tok
el lá tá sá ra;

c) a kon cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán -
tõ ke be vo ná sá val meg valósult és meg valósuló or szá gos
köz utak fej lesz té sé hez a te rü let biz to sí tá si fel ada tok ra,
valamint szük ség ese tén az ezek hez az utak hoz tar to zó elõ -
ké szí té si és mi nõ ség vizs gá la ti fel ada tok el lá tá sá ra;

d) az or szá gos köz utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ -
dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val meg -
valósult és meg valósuló or szá gos köz utak – fenn tar tá sá ra,
ezen be lül a te rü let biz to sí tást, a ter ve zést, elõ ké szí tést,
kör nye ze ti-kár men te sí tést és a mi nõ ség vizs gá la tot is ma -
gá ba fog la ló:

da) út-, híd fel újí tá si mun kák ra, valamint
db) kar ban tar tás ra;
e) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott mun kák nál a

szük sé ges köz mû vek át épí té sé re, ki épí té sé re, a köz le ke dé -
si lé te sít mé nyek meg valósításához szük sé ges aka dály -
men te sí tés re;

f) az or szá gos köz utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ -
dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val meg -
valósult és meg valósuló or szá gos köz utak – üze mel te té sé -
re, amely ma gá ban fog lal ja az adat ban ki, út vo nal-en ge dé -
lye zé si, jár mû vek ten gely ter he lé si, össz tö meg mé ré si, út-
és híd vizs gá la ti, ÚTINFORM és hat ár ki ren delt ség mû -
köd te té si köz pon ti üze mel te té si te vé keny sé ge ket is;

g) mû köd te té sé vel össze füg gõ – az azt mû köd te tõ költ -
ség ve té si szerv mû kö dé si ki adá sai ter hé re el nem szá mol -
ha tó – köz pon ti szak mai, pénz ügyi-szám vi te li és jogi fel -
ada tok kal, így:

ga) az Út pénz tár ter ve zé sé vel és elõ ké szí té sé vel, a
szer zõ dés kö tés és tel je sí tés el len õr zé sé vel,

gb) a kö te le zett ség-nyil ván tar tás sal és az Út pénz tár be -
vé te le i nek és ki adá sa i nak – fel ügye le ti szer vi en ge dély hez
kö tött – mó do sí tá sa i val,

gc) a szer zõ dé sek tel je sí té se iga zo lá sá nak ér vé nye sí té -
sé vel, el len jegy zé sé vel, az utal vá nyo zás sal, a kincs tá ri
kap cso la tok és a pénz ügyi tel je sí té sek biz to sí tá sá val,

gd) a könyv ve ze tés sel, a költ ség ve té si in for má ció szol -
gál ta tá si és be szá mo lá si fel ada tok el lá tá sá val, az Út pénz -
tár ral össze füg gõ egyéb szak mai és pénz ügyi adat szol gál -
ta tás sal,

ge) az Út pénz tár könyv vizs gá la tá val,
gf) az or szá gos köz út há ló zat fej lesz té sé vel, fenn tar tá -

sá val és üze mel te té sé vel össze füg gõ köz ér de kû tá jé koz ta -
tá sok biz to sí tá sá val
kap cso la tos költ sé gek fe de ze té re;

h) az or szá gos köz út há ló za ton ér vé nye sí ten dõ díj po li -
ti ka ki ala kí tá sát meg ala po zó elõ ké szí tõ mun kák le foly ta -
tá sá nak és szer ve zé sé nek költ sé ge i re;

i) az út hasz ná la ti díj és pót díj, ille tõ leg a túl súly díj és
pót díj be sze dé sé vel, valamint az ah hoz szük sé ges be ru há -
zá sok kal kap cso la tos ki adá sok ra;

j) az or szá gos köz út há ló zat – ki vé ve a kon cesszi ós
szer zõ dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val
meg valósult és meg valósuló or szá gos köz utak – fej lesz té si 
prog ram já nak vég re haj tá sá ért fe le lõs NIF Zrt. mû kö dé si
ki adá sa i ra;
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k) a ki zá ró la gos ál lam i tu laj dont ké pe zõ or szá gos köz -
út há ló zat (be le ért ve az utak mû tár gya it és tar to zé ka it,
valamint a hoz zá tar to zó föld rész le te ket) – ki vé ve a kon -
cesszi ós szer zõ dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná -
sá val meg valósult és meg valósuló or szá gos köz utak – va -
gyon ke ze lé sé vel, ezen be lül kü lö nö sen a ke zelt va gyon
na tu rá lis jel lem zõi és ér té ke, to váb bá ezek vál to zá sai meg -
ha tá ro zá sá val, nyil ván tar tá sá val és hasz no sí tá sá val össze -
füg gõ ki adá sok ra;

l) az út ügyi mû sza ki-gaz da sá gi szol gál ta tá sok igény be -
vé te lé nek és az út ügyi ku ta tá si, mû sza ki fej lesz té si és
egyéb ál lam i fel ada tok el lá tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra, ezen
be lül kü lö nö sen mû sza ki sza bá lyo zá si fel ada tok, kör nye -
zet vé del mi te vé keny ség, út ügyi nem zet kö zi kö te le zett sé -
gek kel össze füg gõ te vé keny ség, út ügyi szak gyûj te mény
mû köd te té se, szak mai ok ta tá si fel ada tok, szak mai ki ad vá -
nyok ké szí té se, há ló za ti adat fel vé tel, kí sér le ti épí tés és
szak ér tõi te vé keny ség el lá tá sá nak fi nan szí ro zá sá ra;

m) költ ség ve té si tá mo ga tá si és sa ját be vé te li elõ irány -
za tai össze gé nek leg fel jebb 4%-a a he lyi köz utak or szá gos 
köz utak hoz csat la ko zó, azt te her men te sí tõ rész e, jár dák,
to váb bá a te le pü lé si ön kor mány za tok kez de mé nye zé se és
rész vé te le mel lett a te le pü lé se ket össze kö tõ vagy be kö tõ
utak épí té sé nek és fej lesz té sé nek – ide ért ve a rév- és
komp köz le ke dést érin tõ fej lesz té se ket is – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott el já rá si rend sze rin ti pá lyá za ti
rend szer ben is vég re hajt ha tó tá mo ga tá sá ra;

n) ke rék pár utak ter ve zé sé nek és épí té sé nek 2006. évi
pá lyá za ti fel ada ta i ra.

(2) Az (1) be kez dés m) pont já ban meg ha tá ro zott rév- és
komp köz le ke dés fej lesz té se alatt az ál lam i vagy ön kor -
mány za ti tu laj don ban álló rév- és komp le já rók, rév hez,
komp hoz ve ze tõ utak épí té sét, fej lesz té sét, fel újí tá sát,
valamint az ál lam i vagy ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ
vízi jár mû vek ese té ben a ví zi köz le ke dés za var ta lan sá gát
biz to sí tó új, kor sze rû tech no ló gia be ve ze té sét kell ér te ni.

(3) Az Út pénz tárt – a 12.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak
figye lembe véte lével – az (1) be kez dés a)–n) pont jai sze -
rin ti rész le te zés ben kell összeg sze rû en meg ter vez ni,
illetve annak fel hasz ná lá sá ról be szá mol ni.

12.  §

(1) Az Út pénz tár mû köd te té sé vel össze füg gõ fel ada to -
kat, valamint az elõ irány zat nak az ál lam ház tar tás szer ve -
ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa -
já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let
sze rin ti szám vi te li fel ada ta it a KKK lát ja el.

(2) A KKK az Út pénz tár mû köd te té sé vel össze füg gõ
fel ada ta it a Ma gyar Köz út Kht., a NIF Zrt. és az ÁAK Zrt.
köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

(3) Az el szá mo lás te kin te té ben az üze mel te tés, a kar -
ban tar tás, valamint a mû kö dé si tá mo ga tás mû kö dé si ki -
adás nak, míg a fel újí tá si és fej lesz té si ki adás fel hal mo zá si
ki adás nak mi nõ sül.

(4) A fel hal mo zá si ki adá sok ter ve zé se és fel hasz ná lá sá -
nak el szá mo lá sa pro jek ten ként tör té nik.

13.  §

(1) A NIF Zrt. a 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te -
vé keny sé gé hez az Út pénz tár ból biz to sí tott mû kö dé si tá -
mo ga tás ban ré sze sül.

(2) A 3.  § (1) be kez dé sé ben, valamint a 4.  §-ban meg ha -
tá ro zott fenn tar tá si fel ada tok kö zül a fel újí tá si te vé keny -
ség te kin te té ben:

a) a gyors for gal mi utak nél kü li or szá gos köz utak fel -
újí tá si fel ada ta i nak meg valósítására a kül sõ ki vi te le zõk kel 
a vál lal ko zá si szer zõ dé se ket a Ma gyar Köz út Kht. köti
meg a KKK-val kö tött meg bí zá si szer zõ dé sek alap ján,
vagy e fel újí tá si fel ada to kat sa ját ka pa ci tá sa fel hasz ná lá sá -
val a Ma gyar Köz út Kht. vég zi a KKK-val kö tött vál lal ko -
zá si szer zõ dés ke re té ben,

b) a gyors for gal mi utak – ki vé ve a kon cesszi ós szer zõ -
dés ke re té ben, ille tõ leg ma gán tõ ke be vo ná sá val meg -
valósult és meg valósuló or szá gos köz uta kat – fel újí tá si
mun kái meg valósítására a kül sõ ki vi te le zõk kel a vál lal ko -
zá si szer zõ dé se ket az ÁAK Zrt. köti meg a KKK-val kö tött 
meg bí zá si szer zõ dés alap ján.

(3) A 3.  § (1) be kez dé sé ben, valamint a 4.  §-ban meg ha -
tá ro zott üze mel te té si, valamint a fenn tar tá si fel ada tok kö -
zül a kar ban tar tá si fel ada tok te kin te té ben:

a) a gyors for gal mi utak nél kü li or szá gos köz uta kon az
üze mel te té si és kar ban tar tá si fel ada tok el lá tá sa az Út pénz -
tár ból biz to sí tott tá mo ga tás ból  valósul meg a KKK és a
Ma gyar Köz út Kht. kö zött kö ten dõ tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint,

b) a kon cesszi ós utak nél kü li gyors for gal mi utak üze -
mel te té si és kar ban tar tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ra a KKK
köt szer zõ dést az ÁAK Zrt.-vel.

(4) A 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada tok el -
vég zé sé re a KKK köt szer zõ dést a Ma gyar Köz út Kht.-val.

14.  §

(1) A KKK, mint az Út pénz tár ke ze lõ je, mû köd te tõ je a
10.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sü lé se ér de ké ben a
Kkt. 33.  §-ának (2) be kez dé se alap ján kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott hasz ná la ti díj és pót díj be sze dé sé re ki -
je lölt bi zo má nyos sal szer zõ dést köt.

(2) A bi zo má nyos kö te les az út hasz ná la ti díj ból és pót -
díj ból szár ma zó be vé te le ket az Út pénz tár ja vá ra köz vet le -
nül be fi zet ni.

(3) A bi zo má nyost meg il le tõ ju ta lé kok ról, költ sé gek rõl
és költ ség áta lány ról, valamint a meg bí zott vi szont el adók
ju ta lé ka i ról a bi zo má nyos az Út pénz tár ré szé re szám lát
bo csát ki.
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Záró rendelkezések

15.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) az Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná -
lá sá nak sza bá lyo zá sá ról, valamint az or szá gos köz út há ló -
zat tal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról  szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM ren de let,

b) az Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná -
lá sá nak sza bá lyo zá sá ról, valamint az or szá gos köz út há ló -
zat tal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról  szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2006.
(III. 14.) GKM ren de let, valamint

c) az Út pénz tár fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fel hasz ná -
lá sá nak sza bá lyo zá sá ról, valamint az or szá gos köz út há ló -
zat tal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról  szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 96/2006.
(XII. 28.) GKM ren de let.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Nemzeti Bank
k ö z l e m é n y e

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza
árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek

euróra átszámított árfolyamairól

A Ma gyar Nem ze ti Bank a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
 szóló 1995. évi CXVII. tör vény – 2002. évi XLII. tör vény
28.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 82.  §-a (1) be kez dé -
se alap ján az aláb bi ak ban te szi köz zé a Ma gyar Nem ze ti
Bank hi va ta los de vi za ár fo lyam lap ján nem sze rep lõ kül -
föl di pénz ne mek eu ró ban meg adott ár fo lya mát:

Or szág Pénz nem 1 euro =

Af ga nisz tán afg ha ni 65.1931

Al bá nia lek 126.5570

Al gé ria dí nár 95.2655

Ame ri kai Vir gin-szi ge tek USA dol lár 1.3302

An dor ra euro 1.0000

An go la kwan za 106.3680

An ti gua ke let-ka ri bi dol lár 3.5914

Ar gen tí na peso 4.1208

Aru ba flo rin 2.3810

Azer baj dzsán új ma nat 1.1571

Or szág Pénz nem 1 euro =

Azo ri-szi ge tek euro 1.0000

Ba ha ma-szi ge tek ba ha mai dol lár 1.3302

Bah re in bah re i ni dí nár 0.5015

Ba le ár-szi ge tek euro 1.0000

Bang la des taka 91.6407

Bar ba dos bar ba do si dol lár 2.6603

Be li ze be li zei dol lár 2.6204

Be lo russzia be lo rusz ru bel 2852.5100

Be nin CFA frank 655.9570

Ber mu da ber mu dai dol lár 1.3302

Bhu tan ngult rum 57.9613

Bis sau-Gu i nea CFA frank 655.9570

Bo lí via bo li vi a no 10.6346

Bosz nia Her ceg ovi na már ka 1.9558

Bots wa na pula 8.2773

Bra zi lia real 2.7501

Brit-Vir gin-szi ge tek USA dol lár 1.3302

Bru nei bru nei dol lár 2.0189

Bur ki na Faso CFA frank 655.9570

Bu run di bu run di frank 1385.8100

Chi le chi lei peso 715.6870

Cip rus cip ru si font 0.5804

Co mo re-szi ge tek co mo rei frank 491.9680

Cos ta-Ri ca co lon 690.1750

Csád CFA frank 655.9570

Dél-af ri kai Köz tár sa ság rand 9.6060

Do mi ni ka ke let-ka ri bi dol lár 3.5914

Do mi ni kai Köz tár sa ság do mi ni kai peso 43.4627

Dzsi bu ti dzsi bu ti frank 235.1130

Egyen lí tõi Gu i nea CFA frank 655.9570

Egye sült Arab Emi rá tu sok dir ham 4.8843

Egyip tom egyip to mi font 7.5886

El Sal va dor co lon 11.6415

Ele fánt csont part CFA frank 655.9570

Ecu a dor USA dol lár 1.3302

Erit rea nak fa 17.9577

Eti ó pia eti ó pi ai birr 11.8217

Észak-Ko rea észak-ko re ai won 170.6000

Észt or szág észt ko ro na 15.6465

Falk land-szi ge tek falk lan di font 0.6776

Fe rö er-szi ge tek dán ko ro na 7.4503

Fi dzsi-szi ge tek fi dzsi dol lár 2.1910

Fran cia csen des-óce á ni
szi ge tek

CFP frank 119.2500

Fran cia Gu y a na euro 1.0000

Fü löp-szi ge tek peso 64.0002

Ga bon CFA frank 655.9570

Gam bia da la si 36.4462

Gha na cedi 12350.4000

Gib ral tár gib ral tá ri font 0.6776

Gre na da ke let-ka ri bi dol lár 3.5914

Grú zia lari 2.2603

Grön land dán ko ro na 7.4503

Gu a de lo u pe euro 1.0000

Guam USA dol lár 1.3302
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Or szág Pénz nem 1 euro =

Gu a te ma la qu et zal 10.2289

Gu y a na gu y a nai dol lár 269.2920

Gu i nea gu i ne ai frank 7980.9000

Ha i ti go ur de 49.0826

Hol land An til lák a. gul den 2.3810

Hon du ras lem pi ra 25.1332

Hong kong hong kon gi dol lár 10.3899

In dia in di ai rú pia 57.9613

In do né zia rú pia 12117.7000

Irak új ira ki dí nár 1698.2400

Irán rial 12295.9000

Iz ra el she kel 5.5760

Ja ma i ca ja ma i cai dol lár 89.9382

Je men rial 264.3870

Jor dá nia jor dá ni ai dí nár 0.9424

Kaj mán-szi ge tek kaj mán dol lár 1.1418

Kam bo dzsa riel 5306.1700

Ka me run CFA frank 655.9570

Ka ná ri-szi ge tek euro 1.0000

Ka tar ka ta ri ri y al 4.8415

Ka zahsz tán ten ge 164.7660

Ke nya ke nyai schil ling 91.5543

Kir gisz Köz tár sa ság szom 50.6255

Ki ri ba ti auszt rál dol lár 1.6500

Kína ren min bi jüan 10.2794

Ko lum bia ko lum bi ai peso 2892.2500

Kon gó CFA frank 655.9570

Kon gói Köz tár sa ság kon gói frank 754.1970

Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság CFA frank 655.9570

Kuba ku bai peso 1.3302

La osz új kip 12820.5000

Le sot ho ma lo ti 9.6060

Lett or szág lat 0.7096

Li ba non li ba no ni font 2011.1900

Li bé ria li bé ri ai dol lár 77.1516

Li ech tens te in sváj ci frank 1.6190

Lit vá nia li tas 3.4529

Lí bia lí bi ai dí nár 1.6981

Ma da gasz kár ari a ry 2603.1000

Ma de i ra euro 1.0000

Ma kaó pa ta ca 10.7007

Ma ce dó nia dí nár 61.4929

Ma laj zia ring git 4.5977

Ma la wi ma la wi kwa cha 185.5670

Mal dív-szi ge tek ru fi ya 17.0260

Mali CFA frank 655.9570

Ma rok kó dir ham 11.1592

Mar ti ni que euro 1.0000

Ma u ri ti us ma u ri ti u si rú pia 42.9639

Ma u ri tá nia ou gu i ya 360.7370

Mál ta mál tai líra 0.4293

Mol dá via mol dáv lej 16.6535

Mo na co euro 1.0000

Mon gó lia tug rik 1549.6200

Or szág Pénz nem 1 euro =

Mont ser rat ke let-ka ri bi dol lár 3.5914

Mo zam bik új me ti cal 35.1106

My an mar kyat 8.5399

Na mí bia na mí bi ai dol lár 9.6060

Na u ru auszt rál dol lár 1.6500

Ne pál ne pá li rú pia 92.7381

Ni ger CFA frank 655.9570

Ni gé ria na i ra 170.4590

Ni ca ra gua cor do ba 24.2104

Omán omá ni rial 0.5122

Ör mény or szág dram 478.8720

Pa kisz tán rú pia 80.7401

Pa na ma bal boa 1.3302

Pá pua Új-Gu i nea kina 3.9549

Pa ra gu ay gu a ra ni 6757.1700

Peru új sol 4.2359

Pit ca irn-szi get új-zé lan di dol lár 1.8677

Pu er to Rico USA dol lár 1.3302

Ré un ion euro 1.0000

Ru an da ru an dai frank 727.5830

Sa int Chris top her ke let-ka ri bi dol lár 3.5914

Sa int Lu cia ke let-ka ri bi dol lár 3.5914

Sa int Pi er re és 
Mi qu e lon-szi get

euro 1.0000

Sa int Vin cent szi get ke let-ka ri bi dol lár 3.5914

Sa la mon-szi ge tek sa la mon-szi ge te ki
dol lár

9.5322

Sa moa-szi ge tek tala 3.5247

San Ma ri no euro 1.0000

Sao Tomé és Prín ci pe dob ra 9001.4600

Se y chel le-szi ge tek se y chel le-i rú pia 8.1181

Si er ra Le o ne le o ne 3981.5300

Spa nyol ki kö tõk Észak
Af ri ká ban

euro 1.0000

Sri-Lan ka sri-lan ka-i rú pia 145.8640

Su ri nam su ri na mi dol lár 3.6513

Sza úd-Ará bia sza ú di rial 4.9885

Sze ne gál CFA frank 655.9570

Szent Ilo na-szi get an gol font 0.6776

Szin ga púr szin ga pú ri dol lár 2.0189

Szí ria szí ri ai font 69.4497

Szo má lia szo má li ai schil ling 1805.0800

Szu dán dí nár 266.7620

Szvá zi föld li lan ge ni 9.6060

Taj van taj va ni dol lár 43.9515

Tan zá nia tan zá ni ai schil ling 1661.3600

Tá dzsi kisz tán tá dzsik szo mo ni 4.5752

Tha i föld baht 46.5553

Togo CFA frank 655.9570

Ton ga-szi ge tek pa an ga 2.6493

Tri ni dad és To ba go tri ni dad és to ba gói
dol lár 8.3869

Tu né zia tu né zi ai dí nár 1.7364

Turks- és Ca i cos-szi ge tek USA dol lár 1.3302

Tu va lu auszt rál dol lár 1.6500

2007/42. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2765



Or szág Pénz nem 1 euro =

Türk mén ma nat 6917.0400

Ugan da ugan dai új schil ling 2310.4700

Uru gu ay uru gu ay-i peso 32.1697

Üz be gisz tán üz bég szom 1660.1900

Va nu a tu vatu 141.5950

Va ti kán euro 1.0000

Or szág Pénz nem 1 euro =

Ve ne zu e la bo li var 4685.1400

Vi et nam dong 21297.7000

Zam bia kwa cha 5686.3900

Zim bab we zim bab we-i dol lár 332.5380

Zöld-fo ki-szi ge tek zöld-fo ki es cu do 110.4070

Magyar Nemzeti Bank
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A Szabadságharcosokért Közalapítvány
2006. évi

közhasznúsági jelentése

Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának mérlege

2006. év

E Ft-ban

Sor-
szám

Meg ne ve zés Elõ zõ év
Elõ zõ évek 
he lyes bí té sei

Tárgy év

 1. A) Be fek te tett esz kö zök (2–4. so rok) 1 015 1 082

 2. I. Im ma te ri á lis ja vak 106 82

 3. II. Tár gyi esz kö zök 909 1 000

 4. III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök

 5. B) For gó esz kö zök (6–9. so rok) 26 603 55 983

 6. I. Kész le tek

 7. II. Kö ve te lé sek 424 436

 8. III. Ér ték pa pí rok 39 995

 9. IV. Pénz esz kö zök 26 179 15 552

10. C) Ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok 57 440

11. Esz kö zök (ak tí vák) össze sen (1+5+10. so rok) 27 675 57 505

12. D) Sa ját tõke (12–17. so rok) 26 314 56 880

13. I. In du ló tõke/jegy zett tõke 2 460 2 460

14. II. Tõ ke vál to zás/ered mény 29 694 23 854

15. III. Le kö tött tar ta lék

16. IV. Ér té ke lé si tar ta lék

17. V. Tárgy évi ered mény alap te vé keny ség bõl –5 840 30 566

18. VI. Tárgy évi ered mény vál lal ko zá si te vé keny ség bõl

19. E) Cél tar ta lék

20. F) Kö te le zett sé gek 1 194 571

21. I. Hát ra so rolt kö te le zett sé gek

22. II. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek

23. III. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 194 571

24. G) Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok 167 54

25. For rá sok (passzí vák) össze sen (11+18+19+22. so rok) 27 675 57 505
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Kettõs könyvvitelt vezetõ egyéb szervezetek
közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának

eredménykimutatása

2006. év

E Ft-ban

Sor szám Meg ne ve zés Elõ zõ év
Elõ zõ év(ek) 
he lyes bí té sei

Tárgy év

1. 1. Köz hasz nú célú mû kö dés re ka pott tá mo ga tás 165 528 0 288 000

2. 1/a)  – ala pí tó tól

3. 1/b)  – köz pon ti költ ség ve tés tõl 165 528 0 288 000

4. 1/c)  – he lyi ön kor mány zat tól

5. 1/d)  – egyéb, eb bõl 1%

6. eb bõl szja 1%

7. 2. Pá lyá za ti úton el nyert tá mo ga tás

8. 3. Köz hasz nú te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel

9. 4. Tag díj ból szár ma zó be vé tel

10. 5. Egyéb be vé tel 280

11. A) Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te le 165 528 0 288 280

12. B) Vál lal ko zá si te vé keny ség be vé te le

13. C) Összes be vé tel [A)+B)] 165 528 0 288 280

14. 6. Anyag jel le gû rá for dí tá sok 10 433 0 9 837

15. 7. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 69 515 0 78 670

16. 8. Ér ték csök ke nés 1 115 0 691

17. 9. Egyéb rá for dí tá sok 90 305 0 168 516

18. 10. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai 0

19. 11. Rend kí vü li rá for dí tá sok 0

20. D) Köz hasz nú te vé keny ség rá for dí tá sai 171 368 0 257 714

21. 12. Anyag jel le gû rá for dí tá sok

22. 13. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok

23. 14. Ér ték csök ke nés

24. 15. Egyéb rá for dí tá sok

25. 16. Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai

26. 17. Rend kí vü li rá for dí tá sok

27. E) Vál lal ko zá si te vé keny ség rá for dí tá sai

28. F) Összes rá for dí tás [D)+E)] 171 368 0 257 714

29. G)  Adó zás elõt ti vál lal ko zá si ered mény [B)–E)] 0

30. H)  Adó fi ze té si kö te le zett ség 0

31. I)  Tárgy évi vál lal ko zá si ered mény [G)–H)] 0

32. J)  Tárgy évi köz hasz nú ered mény [A)–D)] –5 840 0 30 566
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Tá jé koz ta tó ada tok

33. 18. Bér költ ség 27 073

34.  eb bõl:

 – meg bí zá si dí jak 7 111

35.  – tisz te let dí jak 14 960

36. 19. Sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze té sek 43 466

37. 20. Bér já ru lé kok 8 131

38. K) Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 78 670

39. L) A szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok 113 516

40. eb bõl: a Korm. ren de let 16. § (5) bek. sze rin ti kö te le zett ség ként el szá molt és
tovább utalt, illetve át adott tá mo ga tás

Költségvetési támogatás felhasználása

2006. év

E Ft-ban

Be vé te lek:

 – nyi tó pénz kész let 26 179

 – tárgy évi költ ség ve té si tá mo ga tás 230 000

 – MEH XLI–1956/32/2/2005 meg álla po dás 40 000

 – MEH XLI–1956/31/2/2005 meg álla po dás 18 000

 – Egyéb be vé te lek 30

Össze sen: 314 209

Ki adá sok

Köz ala pít vá nyi te vé keny ség költ sé gei:

 – tár sa dal mi szer ve ze tek nek cél sze rin ti tá mo ga tá sok 113 516

 – szo ciá lis se gé lyek és po li ti kai el ítél tek se gé lye zé se 27 125

 – te me té si se gé lyek 12 574

 – Fõ vá ro si Te met ke zé si Rt. – 300-as par cel la fel újí tá sa 40 000

 – POFOSZ–21 és 27 par cel lák ra 5 000

 – N.E.K.B.–300 par cel la 10 000

 – em lék év meg ren de zé sé re 3 000

 – Kis fog ház em lék hely üze mel te té si költ sé gei 1 000

 – Kis fog ház em lék hely mû kö dé si költ sé gei 101

 – Kis fog ház em lék hely – al kal ma zot ti bér és já ru lé kai 3 173

 – Baj tár sak Ott ho na – fenn tar tá si költ ség 105

 – Baj tár sak Ott ho na – al kal ma zot ti bér és já ru lé kai 4 627

 – ko szo rú zás és meg em lé ke zés költ sé gei 2 572

Össze sen: 222 793

Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé gei:

 – al kal ma zot ti bér költ ség 2 553

 – tisz te let dí jak 14 960

 – meg bí zá si dí jak 3 590

 – bér já ru lé kok 6 350

 – bank költ ség 344
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 – ügy vi te li szol gál ta tá sok 3 132

 – egyéb anyag, anyag jel le gû költ sé gek és sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 3 301

Össze sen: 34 230

Összes ki adá sok: 257 023

  Át me nõ té te lek 1 639

Záró pénz kész let: 55 547

Dr. Bo ross Pé ter s. k.,

szer ve zet ve ze tõ je (kép vi se lõ je)

Az Országos Horvát Önkormányzat 2007. évi költségvetése

Az OHÖ 10/1/2007. (II. 24.) sz. ha tá ro zat tal fo gad ta el a 2007. évi költ ség ve té sét.

BEVÉTELEK TERVEZETT

Ál la mi tá mo ga tá sok 218 857 000

ál lam i tá mo ga tás OHÖ 88 600 000

Her ceg szán tói In tézm. norm. tám. 130 257 000

Sa ját be vé te lek 30 500 000

ka mat be vé tel 1 000 000

egyéb be vé te lek 200 000

be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ho za ma 10 000 000

to vább szám lá zás 1 000 000

Hor vát Szö vet ség köl csö n 800 000

fõ vá ro si Hor vát Ön kor mány zat 500 000

Cro a ti ca Kht. köl csö n 7 000 000

Pé csi is ko la tá mo ga tás 10 000 000

Pá lyá za ti be vé te lek 50 000 000

kul tu rá lis ren dez vé nyek 5 000 000

NEKH át vett in téz mé nyek tá mo ga tá sa 45 000 000

Össze sen 299 357 000

Pénz ma rad vány 13 000 000

Be vé te lek össze sen 312 357 000
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KIADÁSOK TERVEZETT

Esz köz be szer zés, be ru há zás, épü let-
fel újí tás

4 000 000

fény má so ló, szá mí tó gép és prog ra mok 2 000 000

épü let fes té se, má zo lás, te tõ ja ví tás 2 000 000

Anyag költ ség 4 750 000

iro da szer, nyom tat vány 800 000

szak la pok, szak köny vek 500 000

tisz tí tó sze rek 150 000

üzem anyag 1 500 000

köz üze mi dí jak 1 300 000

egyéb anyag kts. 500 000

Igény be vett szol gál ta tás költ sé gei 10 041 000

gk. ja ví tás, mo sa tás, kar ban tar tás 856 000

egyéb ja ví tás, kar ban tar tás 535 000

bel föl di uta zás, ki kül de tés 1 500 000

te le fon, in ter net, pos ta 3 200 000

tisz tít ta tá si költ sé gek 80 000

par ko lás, au tó pá lya díj 270 000

fo tó ké szí tés 100 000

õr zõ-vé dõ tev. díja 200 000

köny ve lés, iro dai szol gál ta tás, ügy vé di díj 2 500 000

egyéb szol gál ta tás 800 000

Egyéb szol gál ta tás 1 780 000

ha tó sá gi, igazg. szolg. díj 80 000

pénz ügyi be fek te tés díja 700 000

biz to sí tá si dí jak 1 000 000

Bér költ ség 11 411 000

fõ fog lal ko zá sú ak 10 096 000

mel lék fog lal ko zá sú ak 1 315 000

Sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 16 058 000

vá lasz tott tiszt ség vi se lõk 12 078 000

ho no rá ri um 500 000

ju ta lom (ki tün te tés hor vát nap ra, pe da gó gu sok) 1 500 000

kép vi se lõi díj 1 980 000

Egyéb sze mé lyi jel le gû ki fi ze tés 28 608 000

el nök rep re zen tá ció 600 000

sa ját gk. té rí tés -kép vi se lõk 20 808 000

mû kö dés sel kap cso la tos ét ke zés

szál lás, úti kts., ülé sek, biz. ülé sek, köz gyû lés kts. 4 000 000

kül föl di na pi díj 2 500 000

ét ke zé si jegy 300 000

ru ha pénz 400 000

Bér já ru lé kok 8 357 900

mun ka adói 754 300

nyug díj biz to sí tás 18% 4 525 800

egész ség biz to sí tás 2 765 800

EHO 312 000
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Egyéb ki adá sok 195 257 000

ki ad vá nyok tá mo ga tá sa 2 000 000

Pog le di 1 000 000

Cro a ti ca Rá dió 6 000 000

Hrvats ki glas nik 500 000

kult. ren dez vé nyek és hor vát nap 3 000 000

Cro a ti ja da ren dez vé nyek tám. 1 000 000

in ter ven ci ós ke ret 500 000

el nö ki ke ret 1 000 000

új két tan nyel vû i esz köz tám. 1 000 000

tá bo rok szál lí tá si költ sé ge 4 000 000

Her ceg szán tó Intéz mé nyek ki adá sa 130 257 000

in téz mé nyek tá mo ga tá sa 45 000 000

Tar ta lék 32 094 100

Ki adá sok össze sen 312 357 000

Hepp Mi hály s. k.,
el nök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

07.1169 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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.


