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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
133/2007. (VI. 13.) Korm.

rendelete

az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek

végzésének feltételeirõl

A Kor mány a ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV.
tör vény (a továb biak ban: Kertv.) 12.  §-a (1) be kez dé sé nek
a), e), f), i) és j) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, to -
váb bá az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ál -
la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya – a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott egész ség ügyi szol gál ta tás ki vé te lé vel – a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén ke res ke del mi te vé keny sé get foly ta -
tó gaz dál ko dó szer ve ze tek re [Ptk. 685.  § c) pont], kül föl di
szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi fi ók te le pe i re és a
sa ját elõ ál lí tá sú ter mé két üz let ben ér té ke sí tõ ter me lõ re
(a továb biak ban együtt: ke res ke dõ) ter jed ki.

(2) E ren de le tet – az au to ma tá ból tör té nõ ér té ke sí tés, a
köz te rü le ti ér té ke sí tés, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott egye te mes pos tai szol gál ta tó ál tal vég zett
ke res ke del mi te vé keny ség ki vé te lé vel – nem kell al kal -
maz ni azon ke res ke del mi te vé keny sé gek re, ame lyek vég -
zé sé hez a Kertv. ér tel mé ben nem szük sé ges üz let.

2.  §

(1) A ke res ke dõ – a 7–9.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé tel -
lel – csak jog erõs ha tá ro zat tal az 1. mel lék let sze rint ki -
adott mû kö dé si en ge dély (a továb biak ban: mû kö dé si en -
ge dély) bir to ká ban és az ab ban fog lal tak sze rint kezd he ti
meg, il let ve foly tat hat ja te vé keny sé gét.

(2) A mû kö dé si en ge dély nem men te sí ti az en ge dély jo -
go sult ját a te vé keny ség vég zé sé hez, il let ve a ter mék for -
gal ma zá sá hoz szük sé ges to váb bi, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se alól.

(3) A for gal ma zott ter mék hez kap cso ló dó te vé keny sé -
gek, szol gál ta tá sok vég zé sé hez – ha jog sza bály el té rõ en
nem ren del ke zik – kü lön en ge dély re nincs szük ség.

(4) A ke res ke dõ a mû kö dé si en ge dély meg adá sá ról
 szóló ha tá ro za tot vagy an nak má so la tát kö te les az üz let ben 
tar ta ni és azt az el len õr zé sek so rán be mu tat ni. A mû kö dé si
en ge délyt a ke res ke dõ kö te les az üz let ben a vá sár lók szá -
má ra is jól lát ha tó he lyen el he lyez ni.

3.  §

(1) A Kor mány – e ren de let, va la mint a Kertv. 3.  §-ának
(5)–(6) és (8) be kez dé se, 6.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
és (5)–(6) be kez dé se, to váb bá 9.  §-ának (1) be kez dé se és
(4) be kez dé sé nek a) pont ja te kin te té ben – ke res ke del mi
ha tó ság ként a te le pü lé si (Bu da pes ten a ke rü le ti) ön kor -
mány zat jegy zõ jét (a továb biak ban: jegy zõ) je lö li ki. A ke -
res ke dõ az üz let mû kö dé si en ge dé lyé nek ki adá sát az üz let
he lye, moz gó bolt ese tén a ke res ke dõ szék he lye sze rint
ille té kes jegy zõ tõl kér he ti.

(2) A mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem ben meg kell je -
löl ni, il let ve mel lé kel ni kell

a) a ke res ke dõ ne vét, cí mét, il let ve szék he lyét;
b) a ke res ke dõ cég jegy zék szá mát, il let ve vál lal ko zói

iga zol vá nyá nak szá mát;
c) a ke res ke dõ adó szá mát, sta tisz ti kai szám je lét;
d) az üz let cí mét, hely raj zi szá mát, hely szín raj zát, el -

adó te ré nek alap te rü le tét (m2), ke res ke del mi szál lás hely, il -
let ve ven dég lá tó üz let ese té ben an nak be fo ga dó ké pes sé -
gét, to váb bá moz gó bolt ese té ben a mû kö dé si te rü le té nek,
út vo na lá nak jegy zé két;

e) az üz let tu laj do no sát;
f) az üz let hasz ná la tá nak jog cí mét (sa ját tu laj don, bér -

let stb.), a tu laj do ni lap ki vé te lé vel a jog cím re vo nat ko zó
iga zo ló ok irat tal, to váb bá kö zös tu laj don ese té ben a tu laj -
do nos társ, ha szon él ve zõ hoz zá já ru lá sát iga zo ló ok irat tal
együtt;

g) az üz let kör, üz let kö rök meg ne ve zé sét, szá mát, elsõ
he lyen sze re pel tet ve az üz let szak mai jel le gét meg ha tá ro -
zó fõ üz let kört;

h) az üz let el ne ve zé sét (cég fel ira tát);
i) az üz let napi/heti nyit va tar tá si ide jét, il let ve moz gó -

bolt ese té ben az áru sí tás nap ja it;
j) a 4.  § (1) be kez dé sé nek fd) pont já ban meg ha tá ro zott

te vé keny sé gek foly ta tá sa ese té ben
ja) a te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges – a mun ka vé -

de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény (a továb biak ban:
Mvt.) ér tel me zé sé ben hasz nált – ve szé lyes mun ka esz kö -
zö ket,

jb) az üz let ben, il let ve a te le pen lévõ vagy fel hasz ná -
lan dó, il let ve az al kal ma zott tech no ló gia so rán ke let ke zõ
hul la dé kot, egész ség re vagy kör nye zet re ve szé lyes anya -
go kat, azok gyûj té sé nek, ke ze lé sé nek mód ját,

jc) a lé te sí ten dõ mun ka he lye ket (iro dák, rak tá rak, mû -
he lyek stb.) az Mvt. ér tel me zé se sze rint, va la mint mû sza -
kon ként a napi mun ka vég zés ide jé nek meg je lö lé sé vel,

jd) az ivó- és ipa ri víz-el lá tást, a szenny víz gyûj tést és
el he lye zést, a szenny víz tisz tí tá si meg ol dá so kat,
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je) az üze mel te tés hez, il let ve a lé te sí ten dõ mun ka hely,
te vé keny ség meg je lö lé sé vel az egész sé get nem ve szé lyez -
te tõ mun ka vég zés hez szük sé ges mes ter sé ges szel lõz te tés
mód ját,

jf) a szennye zett le ve gõ el ve ze té sé nek és tisz tí tá sá -
nak he lyét és mód ját, az el szí vott le ve gõ után pót lá sá nak 
mód ját,

jg) a kör nye zet re gya ko rolt ha tást (ta laj, fel szí ni és fel -
szín alat ti vi zek, zaj, bûz, füst, tûz- és rob ba nás ve szély,
üzem sze rû szennye zés ki bo csá tá sa stb.) és az eset le ges
üzem za var  miatt vár ha tó kör nye ze ti ha tá sok el ke rü lé sé nek 
mód ját,

jh) a kör nye zet re ve szé lyes tech no ló gi ák al kal ma zá sa
ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör nye ze ti
kár el há rí tá si ter vet,

ji) amennyi ben van, a kör nye zet vé del mi mi nõ sí tés
(ISO 14000) té nyét;

k) a szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás hoz szük sé ges, kü lön
jog sza bály ban elõ írt terv do ku men tu mot, do ku men tu -
mo kat;

l) ven dég lá tó üz let ese té ben a ke res ke dõ nyi lat ko za tát
ar ról, hogy foly tat ni kí ván ja-e a 17.  § (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gek va la me lyi két;

m) a ke res ke dõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy ké ri-e az en ge -
dé lye zé si el já rás ban a 4.  § sze rin ti hely szí ni szem le meg -
tar tá sát.

(3) A ké re lem ben a (2) be kez dés g) pont já ban meg ha tá -
ro zott üz let kör, üz let kö rök meg ne ve zé sét és szá mát a
2. mel lék let ben fog lal tak sze rint a foly tat ni kí vánt ke res ke -
del mi te vé keny ség, il let ve for gal maz ni kí vánt ter mé kek
alap ján kell meg je löl ni. Több üz let kör meg je lö lé se ese tén
elsõ he lyen kell fel tün tet ni az üz let fõ te vé keny sé gét, szak -
mai jel le gét meg ha tá ro zó fõ üz let kört.

(4) A (2) be kez dés h) pont já ban meg je lölt el ne ve zést a
ke res ke dõ – az üz let el ne ve zé sé re a kü lön jog sza bá lyok -
ban fog lalt ren del ke zé sek re is fi gye lem mel – ha tá roz za
meg. Az üz let el ne ve zé sé nek (cég fel ira tá nak) utal nia kell
az üz let szak jel le gé re, a foly tat ni kí vánt fõ te vé keny ség re
vagy az ott vá sá rol ha tó ter mé kek re, szol gál ta tá sok ra.

4.  §

(1) A jegy zõ, amennyi ben a ke res ke dõ a 3.  § (2) be kez -
dé sé nek m) pont ja sze rint hely szí ni szem le meg tar tá sát
kér te, a ké re lem be ér ke zé sét köve tõen hely szí ni szem lét
kö te les tar ta ni, amely rõl ér te sí ti

a) a ké rel me zõt;

b) az üz let tel, va la mint az üz let tel köz vet le nül szom -
szé dos, az üz let tel kö zös ha tár vo na lú, te lek ha tá rú in gat la -
nok kal ren del kez ni jo go sul ta kat (az in gat la nok tu laj do no -
sa it, hasz ná ló it, ke ze lõ it, tár sas ház ese tén a kö zös kép vi se -
lõt, il let ve az in té zõ bi zott ság el nö két, la kás szö vet ke zet
ese tén az el nö köt);

c) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat ille té kes kis tér sé gi, fõ vá ro si ke rü le ti in té ze tét (a továb -
biak ban: ÁNTSZ);

d) az elsõ fokú épí tés ügyi ha tó sá got;
e) az ille té kes rend õrkapitányságot;
f) a ve võ szol gá lat cél já ból mû köd te tett he lyi ség ki vé te -

lé vel az üz let ben foly tat ni kí vánt te vé keny ség tõl, il let ve
for gal maz ni kí vánt ter mék tõl füg gõ en

fa) a te rü le ti leg ille té kes Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá -
si Hi va tal (a továb biak ban: MgSzH) te rü le ti leg ille té kes
ha tó sá gi fõ ál lat or vo sát, ha az üz let ben, ven dég lá tó he lyen
ál la ti ere de tû élel mi szert, élel mi szer-nyers anya got hasz -
nál nak fel, hoz nak for ga lom ba, to váb bá amennyi ben az
üz let ben ter ményt, ta kar mányt, élõ ál la tot, il let ve ál lat gyó -
gyá sza ti ké szít ményt ér té ke sí te nek,

fb) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság re gi o ná lis igaz ga -
tó sá gát, ha az üz let ben jár mû ke res ke del mi te vé keny sé get
foly tat nak,

fc) az MgSzH-t, ha az üz let ben nö vény vé dõ szert ér té -
ke sí te nek,

fd) az ille té kes kör nye zet vé del mi ha tó sá got, ha az üz -
let ben nem ve szé lyes hul la dé kot ér té ke sí te nek, mo tor ke -
rék pár-ja ví tást foly tat nak, to váb bá amennyi ben a kap cso -
ló dó szol gál ta tás ként vég zett te vé keny ség egyéb ként kü -
lön jog sza bály sze rint te lep en ge dély-kö te les te vé keny ség
len ne,

fe) a te rü le ti leg ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó sá got, amennyi ben az üz let ben ve gyi árut, fes té -
ket, ve szé lyes árut for gal maz nak,

ff) a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó pa rancs nok sá -
got – ha az üz let ben „A” és „B” tûz ve szé lyes sé gi osz tály ba 
tar to zó ve gyi árut és anya got, pi ro tech ni kai ter mé ket, tü ze -
lõ- és „C” tûz ve szé lyes sé gi osz tá lyú épí tõ anya got ér té ke -
sí te nek, jár mû ke res ke del mi te vé keny sé get foly tat nak,
üzem anya got ér té ke sí te nek, va la mint az áru ház (kis áru -
ház), a 10 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes sé gû ke res ke del mi szál -
lás hely, a 30 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes sé gû ven dég lá tó üz -
let ese tén –, il let ve a Ma gyar Hon véd ség lé te sít mé nye i nek
te rü le tén a lé te sí té si en ge dé lye zé si el já rá sok ban szak vé le -
mé nye zõ szol gá la ti sze mélyt;

g) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tó sá got,
szer vet, ha hoz zá já ru lá sa szük sé ges a ter mék ér té ke sí té sé -
hez, il let ve a te vé keny ség foly ta tá sá hoz.

(2) A jegy zõ az ér te sí tést – az (1) be kez dés c)–g) pont já -
ban meg je lölt szer vek nek a ké re lem ben meg je lölt ada tok
és ok ira tok egy ide jû meg kül dé sé vel – a hely szí ni szem le
meg tar tá sa elõtt leg alább nyolc nap pal ko ráb ban kül di
meg. Az ér te sí tés ben a jegy zõ fel hív ja az (1) be kez dés
b) pont já ban fog lalt meg hí vot tak fi gyel mét, hogy tá vol ma -
ra dá suk a szem le meg tar tá sát nem aka dá lyoz za. Tá vol ma -
ra dás ese tén a szem le idõ pont ja elõtt a jegy zõ höz írás ban
be adott ész re vé te le ket a jegy zõ a szem lén is mer te ti.

(3) A jegy zõ az el já rás so rán
a) az (1) be kez dés b) pont já ban meg je lölt in gat la nok -

kal ren del kez ni jo go sul tak ada ta it (név, lak cím, szék hely
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stb.), és a 3.  § (2) be kez dé sé nek e) és f) pont já ban fog lal tak
iga zo lá sá hoz szük sé ges tu laj do ni la pot, va la mint

b) moz gó bolt ese té ben a ké re lem ben meg je lölt, a moz -
gó bolt mû kö dé si te rü le té vel érin tett te le pü lé sek jegy zõ i -
nek hoz zá já ru lá sát

az ille té kes föld hi va tal, il let ve az érin tett te le pü lé sek (Bu -
da pes ten a ke rü let) jegy zõ i nek meg ke re sé se út ján hi va tal -
ból szer zi be.

(4) Az (1) be kez dés c)–g) pont já ban meg je lölt ha tó sá -
gok szak ha tó sá gi ál lás fog la lá su kat a szem le meg ál la pí tá -
sa i ról fel vett jegy zõ könyv be mond hat ják, és a szak ha tó sá -
gok el já rá sá ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ha tár idõn be lül írás ban köz lik.

(5) A hely szí ni szem lén a jegy zõ jegy zõ könyv ben rög -
zí ti a vé le mé nye ket, va la mint sa ját meg ál la pí tá sa it, és a
jegy zõ könyv egy pél dá nyát a hely szí ni szem lé re meg hí -
vot tak nak a szem lét kö ve tõ nyolc na pon be lül meg kül di.

(6) Amennyi ben a ke res ke dõ a 3.  § (2) be kez dé sé nek
m) pont ja sze rint hely szí ni szem le meg tar tá sát nem kér te, a 
jegy zõ szer zi be az (1) be kez dés ben meg je lölt szak ha tó sá -
gok ál lás fog la lá sát és ér te sí ti az (1) be kez dés b) pont já ban
meg je löl te ket.

5.  §

(1) A jegy zõ az üz let mû kö dé sé nek en ge dé lye zé se irán ti 
ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül dönt
a mû kö dé si en ge dély meg adá sá ról vagy a ké re lem el uta sí -
tá sá ról. A jegy zõ a mû kö dé si en ge dély meg adá sá val egy -
ide jû leg az üz le tet a 3. mel lék let sze rint ve ze tett nyil ván -
tar tás ba ve szi. A jegy zõ ál tal ve ze tett nyil ván tar tás nyil vá -
nos. A nyil ván tar tás ból való adat igény lés ese tén a sze mé -
lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos -
sá gá ról  szóló tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A jegy zõ a mû kö dé si en ge dé lyen és a nyil ván tar tás ban

a) cso mag kül dõ ke res ke del mi te vé keny ség ese tén
„CS”,

b) moz gó bolt ese té ben „M”,

c) a nem e ren de let ha tá lya alá tar to zó alap te vé keny sé -
get vég zõ vál lal ko zás ál tal ki egé szí tõ te vé keny ség ként
foly ta tott ke res ke del mi te vé keny ség ese tén „K”

je lö lést al kal maz.

(3) A jegy zõ az üz let ben foly tat ni kí vánt te vé keny ség
vég zé sé hez, a ké re lem ben meg je lölt ter mék for gal ma zá sá -
hoz szük sé ges ok ira tok, ha tó sá gi, szak ha tó sá gi ál lás fog la -
lá sok, en ge dé lyek, va la mint moz gó bolt ese té ben a 4.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott hoz zá já ru -
lás meg lé te ese tén, ha az más jog sza bály elõ írásaiba nem
üt kö zik, a mû kö dé si en ge dély meg adá sá ra vo nat ko zó dön -
tést és az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba tör tént be -
jegy zést, va la mint a mû kö dé si en ge délyt egy ha tá ro zat tal
adja ki.

(4) A jegy zõ a mû kö dé si en ge dély meg adá sá ról vagy a
ké re lem el uta sí tá sá ról ren del ke zõ ha tá ro za tot köz li

a) a ké rel me zõ vel;
b) az üz let és a köz vet le nül szom szé dos – az üz let tel

kö zös ha tár vo na lú, te lek ha tá rú – in gat la nok kal ren del kez -
ni jo go sul tak kal (az in gat la nok tu laj do no sa i val, hasz ná ló i -
val, ke ze lõ i vel, tár sas ház ese tén a kö zös kép vi se lõ vel, il -
let ve az in té zõ bi zott ság el nö ké vel, la kás szö vet ke zet ese -
tén an nak igaz ga tó sá gá val);

c) az el já rás ban köz re mû kö dött ha tó sá gok kal, szer vek kel;
d) a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság gal;
e) az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel -

ügye lõ ség ille té kes te rü le ti szer vé vel;
f) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal lal a

ha tás kö rét érin tõ ügyek ben;
g) az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott üz let ese té ben a te -

rü le ti leg ille té kes vám ha tó ság gal (a továb biak ban: vám -
hatóság).

6.  §

(1) A ke res ke dõ a mû kö dé si en ge dély meg adá sát köve -
tõen a 3.  § (2) be kez dé sé nek a)–h) és j)–k) pont já ban meg -
je lölt ada tok ban be kö vet ke zett vál to zást ha la dék ta la nul,
il let ve az i) pont ban meg je lölt ada tok ban be kö vet ke zõ vál -
to zást az azt meg elõ zõ öt mun ka na pon be lül írás ban kö te -
les be je len te ni a jegy zõ nek.

(2) A jegy zõ az üz let ben foly ta tott te vé keny sé get, il let -
ve for gal ma zott ter mék kört nem érin tõ, a 3.  § (2) be kez dé -
sé nek a)–c), e)–f) és h)–i) pont já ban meg je lölt ada tok ban
tör tént vál to zás ese tén az adat vál to zá so kat ha tá ro zat tal a
nyil ván tar tás ba be jegy zi.

(3) A mû kö dé si en ge dély tar tal mát is érin tõ, a 3.  §
(2) be kez dé sé nek a)–c) és h) pont já ban meg je lölt ada tok -
ban tör té nõ vál to zás ese tén a jegy zõ a nyil ván tar tás ba tör -
tént be jegy zést, va la mint a ko ráb ban ki adott mû kö dé si en -
ge dély be vo ná sá val egy ide jû leg, a mó do sí tott ada tok nak
meg fe le lõ mû kö dé si en ge délyt egy ha tá ro zat tal adja ki.

(4) A mû kö dé si en ge dély jo go sult já nak sze mé lyé ben
tör té nõ vál to zás, jog utód lás ese tén – amennyi ben az üz let -
ben foly ta tott te vé keny sé get, il let ve for gal ma zott ter mék -
kört nem érin ti – a (3) be kez dés sze rin ti el já rást kell al kal -
maz ni az zal, hogy a vál to zást, jog utód lást, an nak meg fe le -
lõ iga zo lá sa mel lett az új jo go sult, il let ve a jog utód kö te les
be je len te ni.

(5) Az üz let ben foly ta tott te vé keny sé get, il let ve for gal -
ma zott ter mék kört érin tõ, a 3.  § (2) be kez dé sé nek d) és g),
va la mint j)–k) pont ja i ban meg je lölt ada tok ban tör té nõ vál -
to zás, to váb bá a mû kö dé si en ge dé lyen nem en ge dé lye zett
ter mék kör, te vé keny ség utó la gos en ge dé lye zé se ese tén a
jegy zõ az e ren de let 4. és 5.  §-a sze rin ti en ge dé lye zé si el já -
rás le foly ta tá sá val a ko ráb ban ki adott mû kö dé si en ge dély
be vo ná sá val egy ide jû leg új mû kö dé si en ge délyt ad ki.
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(6) Az üz let meg szün te té se ese tén, a meg szün te tést meg -
elõ zõ leg alább egy hó nap pal ko ráb ban, a ke res ke dõ kö te les
az üz let ter ve zett meg szün te té sé nek idõ pont já ról a jegy zõt,
va la mint a vá sár ló kat tá jé koz tat ni. Az üz let meg szün te té sét a
ke res ke dõ kö te les a jegy zõ nek ha la dék ta la nul, a mû kö dé si
en ge dély vissza adá sá val egy ide jû leg be je len te ni.

(7) A jegy zõ a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott vál -
to zás ról, va la mint az üz let (6) be kez dés sze rin ti meg szün -
te té sé rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az en ge dé lye zé si el já rás -
ban köz re mû kö dött szak ha tó sá go kat és szer ve ze te ket, a
fo gyasz tó vé del mi ha tó sá got, a Ma gyar Ke res ke del mi En -
ge dé lye zé si Hi va talt a ha tás kö rét érin tõ ügyek ben, va la -
mint a vám ha tó sá got.

7.  §

(1) A ke res ke dõ üz let nél kül köz te rü le ten a 4. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ter mé ke ket a köz te rü let tu laj do no sá nak 
(ke ze lõ jé nek) hoz zá já ru lá sa és a ter mék re vo nat ko zó kü -
lön jog sza bá lyok alap ján szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek
bir to ká ban, va la mint ne vé nek és szék he lyé nek fel tün te té -
sé vel ér té ke sít he ti.

(2) Köz te rü le ten a hús vé ti, ka rá cso nyi és szil vesz te ri,
va la mint éven te egy al ka lom mal, a he lyi ha gyo má nyok kal
össze füg gõ al kal mi cik kek ki zá ró lag az adott ün ne pen és
az azt meg elõ zõ 20 nap ban az (1) be kez dés ben fog lalt fel -
té te lek kel áru sít ha tó ak. Ne mes fém bõl ké szült ék szer-,
tárgy-, dísz mû árut csak üz let tel ren del ke zõ ke res ke dõ áru -
sít hat ne vé nek, szék he lyé nek, üz le te ne vé nek és cí mé nek
fel tün te té sé vel.

(3) Moz gó áru sí tás csak a ke res ke dõ üz le te sze rin ti te le -
pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén be lül, a köz te rü let tu laj do no -
sá nak (ke ze lõ jé nek) hoz zá já ru lá sa és a ter mék re vo nat ko -
zó kü lön jog sza bá lyok alap ján szük sé ges ha tó sá gi en ge dé -
lyek bir to ká ban, va la mint a ke res ke dõ ne vé nek és szék he -
lyé nek, to váb bá az üz let ne vé nek és cí mé nek fel tün te té sé -
vel vé gez he tõ. Moz gó áru sí tás ke re té ben csak a ke res ke dõ
üz le té ben a mû kö dé si en ge dély ben fog lal tak sze rint for -
gal ma zott ter mék áru sít ha tó.

(4) A ke res ke dõ az üz le te hom lok za tá val érint ke zõ köz -
te rü le ten köz te rü let-hasz ná la ti en ge dély bir to ká ban, az ab -
ban fog lal tak nak meg fele lõen ide ig le ne sen vagy idény jel -
leg gel áru sít hat ja a mû kö dé si en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott 
ter mék kört, il let ve foly tat hat ja az en ge dély ben meg je lölt
ke res ke del mi te vé keny sé get.

8.  §

Au to ma tá ból tör té nõ ke res ke dés csak te rü let hasz ná la ti
hoz zá já ru lás (meg ál la po dás) és az áru sí tott ter mék re vo -
nat ko zó kü lön jog sza bá lyok alap ján szük sé ges ha tó sá gi
en ge dé lyek bir to ká ban foly tat ha tó. A ke res ke dõ kö te les az 
au to ma tán ne vét és szék he lyét fel tün tet ni.

9.  §

A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egye te mes pos tai 
szol gál ta tó a 2000 fõ nél ki sebb né pes ség szá mú te le pü lé se -
ken (la kott he lyen) vég sõ fel hasz ná ló ré szé re az elõ ál lí tó
ál tal cso ma golt élel mi szert, ház tar tá si cik ket, do hány ter -
mé ket, aján dé kot, já té kot, pa pír-író szert, köny vet a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel áru sít hat.

10.  §

(1) A köz út te rü le té nek köz le ke dés re szol gá ló ré szén a jár -
da ki vé te lé vel ke res ke del mi te vé keny ség nem foly tat ha tó. A
köz út te rü le té nek egyéb ré szén, il let ve a köz út mel lett a köz út 
for ga lom biz ton sá gát érin tõ ke res ke del mi te vé keny ség csak a
köz út ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sa ese tén vé gez he tõ.

(2) Élel mi sze rek nek a 7.  § (1)–(3) be kez dé se és a 9.  §
sze rin ti áru sí tá sá hoz az MgSzH és az ÁNTSZ en ge dé lye
szük sé ges.

(3) A 8. és 9.  § sze rin ti áru sí tást csak az ÁNTSZ-hez tör -
té nõ be je len tést köve tõen le het meg kez de ni.

11.  §

(1) Az üz let tel ren del ke zõ ke res ke dõ al kal mi ren dez vé -
nyen a ren dez vény szer ve zõ jé vel kö tött meg ál la po dás alap -
ján foly tat hat a mû kö dé si en ge dé lyé ben meg je lölt ke res ke -
del mi te vé keny sé get, il let ve ér té ke sít he ti az en ge dé lyé ben
meg ha tá ro zott ter mék kört (a továb biak ban: al kal mi áru sí tás). 
Az al kal mi áru sí tás so rán a ke res ke dõ kö te les fel tün tet ni ne -
vét, szék he lyét, va la mint üz le té nek ne vét és cí mét.

(2) Sze szes ital és do hány ter mék al kal mi áru sí tá sa – a
kü lön jog sza bá lyi ren del ke zé sek be tar tá sá val – csak az
áru sí tás he lye sze rint ille té kes jegy zõ höz, rend õr kapi -
tánysághoz és vám ha tó ság hoz tör tént elõ ze tes be je len tést
köve tõen foly tat ha tó. Az élel mi sze rek al kal mi áru sí tá sá -
hoz az ÁNTSZ en ge dé lye szük sé ges.

(3) Az al kal mi áru sí tás te rü le tén a jegy zõ – az ille té kes
rend õrkapitányság, va la mint a vám ha tó ság elõ ze tes írás -
be li vé le mé nyé nek figye lembe véte lével – a sze szes ita lok
áru sí tá sát írás ban kor lá toz hat ja vagy meg tilt hat ja.

(4) Nem mi nõ sül al kal mi áru sí tás nak a kü lön jog sza bály 
fel té te lei sze rint a vá sá ro kon és pi a co kon foly ta tott ke res -
ke del mi te vé keny ség.

12.  §

(1) Cso mag kül dõ ke res ke de lem ér vé nyes mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ üz let tel, vagy leg alább 4 m2 alap te rü le tû,
az ér de mi ügy in té zés hez szük sé ges elekt ro ni kai és tech ni kai
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esz köz zel ren del ke zõ, ügy fél fo ga dás ra al kal mas, ve võ szol -
gá lat cél já ból mû köd te tett he lyi ség gel foly tat ha tó.

(2) A cso mag kül dõ ke res ke dõ kö te les ka ta ló gu sá ban,
hon lap ján, a ter mék egyéb is mer te tõ jén azo no sít ha tó mó -
don meg ne vez ni ma gát, fel tün tet ni szék he lyét, üz le té nek,
il let ve ve võ szol gá lat cél já ból mû köd te tett he lyi sé gé nek
cí mét, adat ke ze lé si en ge dé lyé nek szá mát, to váb bá a mû -
kö dé si en ge dé lyén fel tün te tett nyil ván tar tá si szá mot.

13.  §

Hul la dék kal foly ta tott ke res ke dés nek mi nõ sül a fel vá -
sá rolt nem ve szé lyes hul la dék vi szont el adó nak, fo gyasz tó -
nak, fel hasz ná ló nak to váb bi át ala kí tás nél kül tör té nõ ér té -
ke sí té se.

14.  §

(1) Sze xu á lis ter mé ket köz te rü le ten vagy ki ra kat ban el -
he lyez ni, köz szem lé re ten ni ti los.

(2) Ne ve lé si, ne ve lé si-ok ta tá si, gyer mek- és if jú ság vé -
del mi in téz mény, va la mint val lás gya kor lá sá ra szol gá ló
egy há zi lé te sít mény bár mely be já ra tá tól szá mí tott 200 mé -
te res köz úti (köz te rü le ti) tá vol sá gon be lül sze xu á lis ter mé -
ket ér té ke sí tõ üz let nem mû köd het.

15.  §

(1) A ke res ke dõ – gyógy nö vé nyek gyó gyá sza ti jel le gû
sze szes ki vo na ta, il let ve ezek fel hasz ná lá sá val ké szült ter -
mék és az ala csony (1,2%-nál ke ve sebb) al ko hol tar tal mú
üdí tõ ita lok ki vé te lé vel – min den al ko hol tar tal mú ital
(a továb biak ban: sze szes ital) ki mé rést kö te les az áru sí tás
he lye sze rint ille té kes rend õrkapitányságnak, va la mint a
vám ha tó ság nak írás ban be je len te ni.

(2) Sza bad for ga lom ban vég zett, nem jö ve dé ki en ge dé -
lyes ke res ke del mi te vé keny ség ke re té ben jö ve dé ki ter mék
csak az e ren de let 5. mel lék le té ben meg ha tá ro zott üz let kö -
ri szá mot tar tal ma zó mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ üz -
let ben ér té ke sít he tõ.

16.  §

(1) Ven dég lá tó üz let ben a ven dé gek szó ra koz ta tá sá ra
ze ne szol gál ta tás nyújt ha tó, mû so ros elõ adás, tánc ren dez -
he tõ, to váb bá a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991.
évi XXXIV. tör vény ben (a továb biak ban: Szt.) fog lal tak
alap ján sze ren cse já ték nak nem mi nõ sü lõ szó ra koz ta tó já -
ték foly tat ha tó. Az üz let ben az Szt. alap ján sze ren cse já ték -
nak mi nõ sü lõ já ték csak az Szt.-ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek kel mû köd tet he tõ, il let ve foly tat ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek
foly ta tá sát a te vé keny ség meg kez dé se elõtt be kell je len te -
ni a jegy zõ nek és az ille té kes rend õrkapitányságnak.

17.  §

(1) A ke res ke dõ kü lön költ ség fel szá mí tá sa nél kül kö te -
les – a hely ben fo gyasz tott ter mék ki vé te lé vel – a meg vá -
sá rolt ter mé ket jel le gé nek meg fe le lõ mó don, élel mi sze -
rek nél a kü lön jog sza bály ban fog lal tak figye lembe véte -
lével be cso ma gol ni. A ven dég lá tás ke re té ben a ki szol gá -
lás nál al kal ma zott egy szer hasz ná la tos esz kö zö kért kü lön
díj nem szá mol ha tó fel.

(2) A ke res ke dõ a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint
kö te les az ál ta la for gal ma zott be tét dí jas ter mék vissza vál -
tá sát biz to sí ta ni, va la mint az egyes ter mé kek be tét díj ár ól a
vá sár ló kat jól lát ha tó an tá jé koz tat ni.

(3) A gyár tói fe le lõs ség alap ján vissza vé te li kö te le zett -
ség alá tar to zó ter mé ket for gal ma zó ke res ke dõ a kü lön
jog sza bály ban fog lal tak sze rint kö te les a hasz nált vagy
hul la dék ká vált ter mé ket díj men te sen át ven ni, el kü lö ní tet -
ten gyûj te ni és a gyár tó ál tal szer ve zett be gyûj tõ rend szer -
be át ad ni. A gyár tó val vissza vé tel re szer zõ dés sel nem ren -
del ke zõ ke res ke dõ kö te les a vissza vé tel he lyé rõl és mód já -
ról a vá sár lót tá jé koz tat ni.

18.  §

(1) A vá sár ló ré szé re tö meg, tér fo gat vagy egyéb mér ték 
sze rint for ga lom ba ke rü lõ ter mé ket – a net tó tö me get, tér -
fo ga tot vagy egyéb mér té ket fel tün te tõ ere de ti cso ma go -
lás ban for ga lom ba ke rü lõ ter mék ki vé te lé vel – csak ha tó -
sá gi lag hi te le sí tett mé rõ esz köz zel tör té nõ le mé rés után
sza bad ki szol gál ni. Súly pót ló esz kö zök hasz ná la ta ti los.

(2) Az áru sí tott ter mék mé ré sét úgy kell el vé gez ni, hogy 
an nak he lyes sé gét a vá sár ló el len õriz ni tud ja.

(3) A hasz nált, mi nõ ség hi bás, va la mint köl csön zés re szánt 
ter mé ket az új ter mék tõl el kell kü lö ní te ni, és a ter mék ilyen
jel le gé rõl a ke res ke dõ a vá sár lót tá jé koz tat ni kö te les.

19.  §

(1) A ke res ke dõ, il let ve al kal ma zott ja el len õr zés kor ere de -
ti ok irat tal vagy má so lat tal kö te les az ál ta la vég zett ke res ke -
del mi te vé keny ség foly ta tá sá ra való jo go sult sá gát iga zol ni.

(2) Az üz let biz ton sá gi õrei a szol gá lat tel je sí té se, to -
váb bá az üz let dol go zói a mun ka vég zé sük so rán te vé keny -
sé gük kel nem sért he tik a vá sár lók sze mé lyi sé gi jo ga it. A
biz ton sá gi szol gá lat ne vé rõl és szék he lyé rõl, mû kö dé sé -
nek vá sár ló kat érin tõ sza bá lya i ról a ve võ ket jól lát ha tó an
tá jé koz tat ni kell.

20.  §

(1) A vá sár ló pa na szát szó ban vagy írás ban kö zöl he ti a
ke res ke dõ vel. A szó be li pa naszt azon nal meg kell vizs gál -
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ni, és szük ség sze rint or vo sol ni kell. A vá sár ló írás be li pa -
na szát – a jegy zõ ál tal hi te le sí tett szá mo zott ol da lú – vá -
sár lók köny vé ben te he ti meg. Az írás be li pa naszt a ke res -
ke dõ har minc na pon be lül kö te les meg vizs gál ni és írás ban
meg vá la szol ni. A vá lasz le vél ben tá jé koz tat ni kell a vá sár -
lót ar ról, hogy amennyi ben nem ért egyet az ab ban fog lal -
tak kal, úgy pa na szá val a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szer vek hez for dul hat. Az írás be li vá sár lói pa nasz ra adott
vá lasz má sod pél dá nyát a ke res ke dõ kö te les az el len õr zés
so rán az el len õr zõ ha tó sá gok nak be mu tat ni.

(2) Az üz let ben, va la mint a 7–9. és 11.  §-ban meg ha tá -
ro zott áru sí tás ese tén a vá sár lót jól lát ha tó an és olvasha -
tóan tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy pa na szá val – an nak jel le -
ge sze rint – a jegy zõ höz és a fo gyasz tó vé del mi ha tó ság -
hoz, a te rü le ti gaz da sá gi ka ma rák mel lett mû kö dõ bé kél te -
tõ tes tü let hez, il let ve élel mi szer-elõ ál lí tó és -fel dol go zó
te vé keny sé get vég zõ ke res ke del mi egy sé gek ese té ben az
MgSzH-hoz for dul hat. A tá jé koz ta tón fel kell tün tet ni
e szer ve ze tek cí mét és te le fon szá mát.

(3) A jegy zõ, az en ge dé lye zé si el já rás ban köz re mû kö -
dött szak ha tó sá gok és szer ve ze tek, a fo gyasz tó vé del mi ha -
tó ság két évre vissza me nõ leg vizs gál hat ják a vá sár lók
köny vé be tett be jegy zé se ket, va la mint az írás be li vá sár lói
pa nasz ra adott vá lasz má sod pél dá nyát.

21.  §

(1) Az üz le tek mû kö dé si en ge dély sze rin ti mû kö dé sét és 
a ke res ke del mi te vé keny ség foly ta tá sá ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban fog lalt ren del ke zé sek be tar tá sát a jegy zõn
kí vül az en ge dé lye zés ben részt vevõ ha tó sá gok, a fo gyasz -
tó vé del mi ha tó ság, a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si 
Hi va tal ille té kes szer ve ze ti egy sé ge, va la mint a vám ha tó -
ság a kü lön jog sza bály ban fog lalt ha tás kö rük ben el jár va
jo go sul tak el len õriz ni, il let ve ha tó sá gi jog kö rü ket gya ko -
rol ni, és kez de mé nyez ni a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt in -
téz ke dé sek meg té te lét.

(2) Amennyi ben a ke res ke dõ az üz let kö rét en ge dély
nél kül vál toz tat ta meg, en ge dély nél kül to váb bi te vé keny -
ség gel, ter mék kör rel bõ ví tet te, a jegy zõ az elõ írásokba üt -
kö zõ te vé keny ség foly ta tá sát, ter mék kör ér té ke sí té sét
meg tilt ja. A jegy zõ meg tilt ja to váb bá a 16.  § (1) be kez dés
sze rin ti te vé keny ség foly ta tá sát a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ve szé lyes mér té kû zaj ese tén, a la kók
egész sé ges élet kö rül mé nye i nek és pi he nés hez való jo gá -
nak biz to sí tá sa ér de ké ben. A jegy zõ e be kez dés sze rin ti
ha tá ro za ta el len nincs he lye fel leb be zés nek.

(3) Ab ban az eset ben, ha a ke res ke dõ a te vé keny sé gé re,
a for gal ma zott ter mék re, il let ve an nak áru sí tá sá ra vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak nem tesz ele get, vagy üz le -
te a ha tá lyos jog sza bá lyi fel té te lek nek nem fe lel meg, a
jegy zõ ha tá ro zat tal, az ész lelt hi á nyos sá gok meg szün te té -
sé ig, de leg fel jebb ki lenc ven nap ra az üz le tet ide ig le ne sen
be zá rat hat ja.

(4) A jegy zõ a mû kö dé si en ge délyt vissza von ja és az üz -
le tet be zá rat ja, ha

a) a ke res ke dõ a (2) be kez dés sze rin ti til tás el le né re a
meg til tott te vé keny sé get to vább foly tat ja,

b) a (3) be kez dés sze rin ti jegy zõi ha tá ro zat ban meg ha -
tá ro zott idõ tar tam alatt nem tesz ele get a ha tá ro zat ban fog -
lal tak nak,

c) a mû kö dé si en ge dély ki adá sá nak fel té te lei már nem
áll nak fenn,

d) az üz let ben en ge dély nél kül mû köd tet nek az Szt.
26.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti pénz nye rõ au to ma tát,
vagy a sze ren cse já ték-szer ve zõ a já ték adó-fi ze té si kö te le -
zett sé gét nem tel je sí tet te,

e) a ke res ke dõ az Szt. 29/A.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rin ti be je len té si kö te le zett sé gé nek nem tett ele get,

f) a ke res ke dõ a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ve szé lyes mér té kû zaj ese tén, a la kók egész sé ges élet kö -
rül mé nye i nek és pi he nés hez való jo gá nak biz to sí tá sa ér de -
ké ben, a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sé ig el ren delt kö te le -
zõ éj sza kai zár va tar tá si idõ szak alatt en ge dély nél kül to -
vább ra is nyit va tart,

g) a ke res ke dõ a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ve szé lyes mér té kû zaj ese tén a hir de tés vagy fi gye lem fel -
hí vás cél já ra szol gá ló hang ha tá so kat oko zó esz közt, hasz -
ná la tá nak meg til tá sa el le né re to vább hasz nál ja.

(5) Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,
hogy a ke res ke dõ mû kö dé si en ge déllyel nem ren del ke zõ
üz let ben foly tat ke res ke del mi te vé keny sé get, a jegy zõ kö -
te les az üz le tet azon nal be zá rat ni.

(6) A jegy zõ a mû kö dé si en ge dély vissza vo ná sá ról és az 
üz let be zá ra tá sá ról  szóló ha tá ro za tát köz li az 5.  § (4) be -
kez dé sé ben meg je lölt sze mé lyek kel, ha tó sá gok kal, szer -
ve ze tek kel, va la mint az egyé ni vál lal ko zói iga zol ványt ki -
adó kör zet köz pon ti jegy zõ vel, gaz da sá gi tár sa ság ese tén
az ille té kes cég bí ró ság gal.

22.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) moz gó bolt: gép jár mû vön üze mel te tett vagy gép jár -

mû vel von ta tott kis ke res ke del mi áru sí tó hely;
b) moz gó áru sí tás: amely so rán az üz let tel ren del ke zõ

ke res ke dõ vagy al kal ma zott ja, il let ve meg bí zott ja olyan
esz köz (pl. ko sár, tri cik li, fagy lal tos ko csi) se gít sé gé vel vi -
szi ma gá val az üz le té ben for gal ma zott ter mé ket, amely
nem mi nõ sül moz gó bolt nak;

c) ter me lõi bor ki mé rés: ki zá ró lag sa ját ter me lé sû szõ -
lõ bor nem ven dég lá tó-ipa ri te vé keny ség ke re té ben, el vi -
tel re tör té nõ ér té ke sí té se a ter me lõ sa ját elõ ál lí tó-he lyén;

d) üz let kör: a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott ke res ke del -
mi te vé keny sé gi kör, amely nek ke re té ben az ott fel so rolt ter -
mé kek for gal maz ha tók, il let ve szol gál ta tá sok nyújt ha tók;

e) ve võ szol gá lat cél já ból mû köd te tett he lyi ség: a vá sár -
lók ré szé re nyit va álló, ki zá ró lag a cso mag kül dõ ke res ke -
dés mû köd te té sé re, az ér té ke sí tés sel kap cso la tos tá jé koz -

2007/74. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5201



ta tás ra, ter mék be mu ta tás ra és a pa nasz ügy in té zés vég zé -
sé re szol gá ló, üz let nek mi nõ sü lõ he lyi ség.

23.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ha -
tó sá gi 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 5.  §-a;

b) az 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 5.  §-a;

c) az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 285/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let;

d) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat köz re mû kö dé sét, va la mint az egyes ha tó sá gi en ge dé -
lyek ki adá sát érin tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról, va la mint
egyes jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl  szóló 324/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 6.  §-a, va -
la mint 9.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja;

e) 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 gés ben az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel -
ke res ke del mi te vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 
4/1997. (I. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
253/2005. (XI. 29.) Korm. ren de let;

f) az üz le ten kí vül fo gyasz tó val kö tött szer zõ dé sek rõl
és az üz le ten kí vü li ke res ke dés foly ta tá sá nak egyes fel té te -
le i rõl  szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let 9.  §-ának
(3) be kez dé se;

g) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek fel adat- és ha tás kö ré nek fe lül vizs gá la -
tá ról  szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 5.  §-a;

h) az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá -
nos fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já -
rás ról  szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let és az
egyes, az egész ség üggyel össze füg gõ kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 312/2004. (XI. 17.) Korm. ren de let
10.  §-ának (7) be kez dé se;

i) a pol gá ri célú pi ro tech ni kai te vé keny sé gek fel ügye -
le té rõl  szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. ren de let 35.  §-ának
(1) és (2) be kez dé se;

j) az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 203/2002. (IX. 14.)
Korm. ren de let 1–8.  §-a, 10–19.  §-a, va la mint 21.  §-a, to -
váb bá 1. és 2. szá mú mel lék le te;

k) az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 160/2000. (IX. 21.)
Korm. ren de let 1–8.  §-a, 10–17.  §-a, va la mint mel lék le te;

l) a gaz da sá gi ka ma rák köz igaz ga tá si fel ada ta i nak át -
adá sá val kap cso la tos ren de let mó do sí tá sok ról  szóló
128/2000. (VII. 11.) Korm. ren de let 3.  §-a;

m) az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 102/1998. (V. 22.)
Korm. ren de let;

n) az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 136/1997. (VII. 29.)
Korm. ren de let;

o) az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let 1–10.  §-a, 12/A.  §-a, 15.  §-ának (2) be kez -
dé se, 16.  §-ának (1) be kez dé se, 17–18/A.  §-a, 19.  §-ának
(1) be kez dé se, 20–27.  §-a, 28.  §-ának (2)–(5) be kez dé se,
va la mint 1–5. szá mú mel lék le tei.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny ség rõl

 szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let 1. szá mú mel -
lék le té nek „az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi
te vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997.
(I. 22.) Korm. ren de let” szö veg ré sze he lyé be „az üz le tek
mû kö dé si rend jé rõl, va la mint az egyes üz let nél kül foly tat -
ha tó ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl
 szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. ren de let” szö veg;

b) a ke res ke del mi és a fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek
osz tály ba so ro lá sá ról, va la mint a fa lu si szál lás he lyek mi nõ sí -
té sé rõl  szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM ren de let 7.  §-ának a),
f), g), h), e) és j) pont já ban „az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel -
ke res ke del mi te vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló
4/1997. (I. 22.) Korm. ren de let” szö veg rész he lyé be „az üz le -
tek mû kö dés érõl  szóló jog sza bály” szö veg lép.

(3) E ren de let ren del ke zé se it a ren de let ha tály ba lé pé se -
kor fo lya mat ban lévõ és a ha tály ba lé pést köve tõen in dult
el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ és ér vé -
nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ üz let ese té ben a ke -
res ke dõ nek a 6.  §-ban meg ha tá ro zott adat vál to zás ese tén
kell a jegy zõ höz – a 3.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont já -
ban, va la mint moz gó bolt ese tén az i) pont ban meg ha tá ro -
zott ada tok meg je lö lé sé vel – ké rel met be nyúj ta ni az ér vé -
nyes mû kö dé si en ge dély nek az 1. mel lék let sze rin ti mó do -
sí tá sa iránt. A jegy zõ a 6.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint a
nyil ván tar tás ba tör tént be jegy zést, va la mint a ko ráb ban ki -
adott mû kö dé si en ge dély be vo ná sá val egy ide jû leg a mó -
do sí tott ada tok nak meg fe le lõ mû kö dé si en ge délyt egy ha -
tá ro zat tal adja ki.

(5) A ren de let ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ és ér vé -
nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ üz let üz let kö ri szá -
ma i nak meg fe lel te té sé re a 6. mel lék let ben meg ál la pí tott
for dí tó kul csot kell al kal maz ni mind ad dig, amíg a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott adat vál to zás ra nem ke rül sor.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

........................................................ Ön kor mány zat jegy zõ je

........./20........./szám

Nyil ván tar tá si szám: ........./20.........

Mûködési engedély

Az üz le tek mû kö dé sé nek rend jé rõl, va la mint az egyes üz let nél kül foly tat ha tó ke res ke del mi te vé keny sé gek vég zé sé nek

fel té te le i rõl  szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. ren de let alap ján ............................................................. ke res ke dõ ré szé re 

.................................. hely ség ben ...... irá nyí tó szám .................................................. utca (tér, út) .............. szám alatt

.................................................................................................................................................................. üz let mû kö dé sét 

.............................................................................................................................................. el ne ve zés sel en ge dé lye zem.

A ke res ke dõ szék he lye: ........................................................................................ te le pü lés neve, ........... irá nyí tó szám

................. ke rü let ............................................................................................................ utca (tér, út) ............... szám.

A ke res ke dõ cég jegy zék szá ma/vál lal ko zói iga zol vá nyá nak szá ma: .................................................................................

A ke res ke dõ adó szá ma: .....................................................................................................................................................

A ke res ke dõ sta tisz ti kai szám je le: ....................................................................................................................................

Moz gó bolt ese tén az áru sí tás ra en ge dé lye zett te rü let és az áru sí tás ra ki je lölt na pok: ......................................................

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

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

Az üz let kör szá ma Az üz let kör meg ne ve zé se Je lö lés

Az üz let kö rök höz tar to zó, de szak ha tó sá gi ál lás fog la lás alap ján for gal maz ni nem en ge dett ter mé kek köre, il let ve a foly -
tat ni nem en ge dett te vé keny sé gek:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ................................., ...... év ............... hó nap ...... nap.

P. H.

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

alá írás
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2. melléklet
 a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Az üzletkörök

1. Kis ke res ke de lem

Élel mi szer-kis ke res ke del mi üz le tek

Élel mi szer jel le gû ve gyes kis ke res ke del mi üz le tek
Nem ide tar to zik: a sza ko so dott élel mi szer üz let

(1210–1290).
Az 1111–1112 üz le tek ben kü lön üz let kör fel vé te le nél -

kül meg en ge dett a mély hû tött sü te mény, pék áru hely ben
sü té se és for gal ma zá sa (lát vány pék ség mû köd te té se) és a
kedv te lés bõl tar tott ál la tok ré szé re a cso ma golt ál lat ele del
ér té ke sí té se is.

1111. Hi per mar ket
Áru vá lasz té ká ban több tíz ezer cikk elem ta lál ha tó. A

meg ha tá ro zó élel mi szer-, ital- és do hány áru áru sí tá sa mel -
lett egyéb fo gyasz tá si cik ke ket (koz me ti kai ter mék, ház -
tar tá si ve gyi áru, ru há zat, lak be ren de zé si cikk, elekt ro mos
ház tar tá si cikk, fém tö meg cikk, gép jár mû-al kat rész és -tar -
to zék, ker té sze ti cikk, sport szer, já ték stb.) is szé les kör ben 
for gal maz nak.

El adó tér-alap te rü let: 3000 m2 fe lett.
1112. Élel mi szer üz let
Olyan ál ta lá nos kis ke res ke del mi üz let, ahol a meg ha tá -

ro zó élel mi szer, ital és do hány áru mel lett egyéb ház tar tá si
fo gyasz tá si cik ke ket is for gal maz nak.

Ide tar to zik: a szu per mar ket, élel mi szer disz kont is.
El adó tér-alap te rü let: 3000 m2 alatt.

Sza ko so dott élel mi szer-kis ke res ke del mi üz le tek
Nem ide tar to zik: a hi per mar ket és az élel mi szer üz let

(1111–1112).
1210. Zöld ség- és gyü mölcs üz let
Min den faj ta zöld ség és gyü mölcs fris sen, fel dol goz va,

tar tó sít va (fa gyaszt va, szá rít va, aszal va, egyéb mó don tar -
tó sít va, pl. kon zerv). Ki egé szí tõ jel leg gel al ko hol men tes
ital, ás vány víz, to jás, mag vak, kávé, tea, fû szer és ki zá ró -
lag gyá ri lag cso ma golt szá raz tész ta is for gal maz ha tó.

Ide tar to zik: a sa va nyú ság is.
1220. Hús- és hús áru üz let
Nyers hús (be le ért ve a szár nyast és vad húst) fris sen, hût -

ve, fa gyaszt va, szá rít va, füs töl ve, egyéb mó don tar tó sít va,
bel sõ ség, hús ké szít mény (pl. fel vá gott, kon zerv) hús ból,
bel sõ ség bõl. Az üz let ben az ott for gal ma zott hús áruk sü té -
sé re is le he tõ ség van.

1230. Hal üz let
Hal és egyéb pu ha tes tû, rák fé le és bel sõ sé ge, fris sen,

hût ve, fa gyaszt va, szá rít va, egyéb el já rás sal tar tó sít va, és a 
be lõ lük ké szült ter mé kek.

1240. Ke nyér- és pék áru üz let
Sü tõ ipa ri ter mék (pl. ke nyér, pék sü te mény, két szer sült), 

cuk rá sza ti ter mék (pl. mé zes ka lács, kür tõs ka lács, cuk rász -
sü te mény).

Ide tar to zik: a lát vány pék ség, ré tes- és sü te mény üz let is.
Nem ide tar to zik: a hely ben fo gyasz tást biz to sí tó cuk rá -

sza ti ter mé ket áru sí tó cuk rász da (2120).
1250. Édes ség üz let
Elõ re cso ma golt fagy lalt, jég krém, cso ko lá dé, desszert,

ná po lyi, cu kor ka áru stb.
Nem ide tar to zik: a ré tes- és sü te mény üz let (1240), a ki -

mért fagy lalt és a sü te mény, cuk rá sza ti ter mék áru sí tá sa
hely ben fo gyasz tás ra (2120).

1260. Pa lac ko zott ita lok szak üz le te
Pa lac ko zott, do bo zos vagy fla ko nos sze szes ital (pl. bor, 

must, pezs gõ és hab zó bor, gyü mölcs bor, ver mut, li kõr,
pár lat, ége tett sze szes ital, sör) és al ko hol men tes ital
(pl. ás vány víz, üdí tõ ital, gyü mölcs- és zöld ség lé).

Nem ide tar to zik: a hely szí ni fo gyasz tást biz to sí tó ital -
üz let (2130) és a ter me lõi bor ki mé rés (9000).

1270. Do hány áru üz let
Do hány ter mék, do hány zás hoz szük sé ges kel lék. Ki egé -

szí tõ jel leg gel új ság, aján dék tárgy és gyá ri lag cso ma golt
tar tós élel mi szer is for gal maz ha tó.

1280. Egyéb élel mi szer-üz let
Tej, tej ter mék, egyéb tej ter mék, (pl. vaj, sajt, túró, sa va -

nyí tott tej ter mék), to jás, ét olaj, mar ga rin és zsír, ola jos és
egyéb mag vak, egyéb élel mi szer (pl. cu kor, só, szá raz tész -
ta, kávé, tea, fû szer, ecet, bé bi étel, di a be ti kus ké szít mény)
mel lett kon zerv és dzsem is for gal maz ha tó.

Nem ide tar to zik: a zöld ség és gyü mölcs (1210), a na tu -
ra-, bio bolt, a gyógy nö vény üz let, a szin te ti kus alap anya gú
vi ta min és táp lá lék-ki egé szí tõ ké szít ményt áru sí tó üz let
(1290), va la mint a kedv te lés bõl tar tott ál la tok ele de lé nek
ér té ke sí té se (1610).

1290. Köz ér zet ja ví tó és ét rend-ki egé szí tõ ter mé kek
szak üz le te

A ren de let 5. szá mú mel lék le té ben fel so rolt ter mé kek,
az élel mi sze rek kö zül a kü lön jog sza bály ban sza bá lyo zott
ét rend-ki egé szí tõk.

Ide tar to zik: a na tu ra-, bio bolt, gyógy nö vény üz let is.

Nem élel mi szer-kis ke res ke del mi üz le tek

Ipar cikk jel le gû ve gyes kis ke res ke del mi üz le tek
1121. Ipar cikk áru ház és szak áru ház
Olyan ál ta lá nos áru há zi kis ke res ke del mi egy ség, ahol a

sza ko so dott nem élel mi szer üz le tek ben for gal ma zott ter -
mé kek szé les köre meg ta lál ha tó.

Ki egé szí tõ jel leg gel gyá ri lag cso ma golt tar tós élel mi -
szer, ital és do hány ter mék is ér té ke sít he tõ.

El adó tér-alap te rü let: 3000 m2 fe lett.
1122. Ipar cikk üz let
Ugyan az, mint a 1121. szám alat ti üz let kör.
El adó tér-alap te rü let: 3000 m2 alatt.

Sza ko so dott nem élel mi szer-kis ke res ke del mi üz le tek
1310. Tex til üz let
Szö vet, ru há za ti mé ter áru, ház tar tá si tex til ter mék

(pl. ágy ne mû, asz tal te rí tõ, tö röl kö zõ), kö tõ fo nal, hím zés -
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hez, va la mint ta ka ró és szõ nyeg ké szí té sé hez szük sé ges
alap anyag, rö vid áru (pl. tû, var ró cér na, gomb).

Nem ide tar to zik: a ru há za ti cikk (1320), a kész füg -
göny, ágy te rí tõ, bú tor hu zat (1605).

1320. Ru há za ti üz let

Gyer mek, nõi, fér fi ru há za ti cikk, bõr ru há zat és szõr me -
áru, ru há za ti ki egé szí tõ (pl. sál, kesz tyû, nyak ken dõ, nad -
rág tar tó).

Nem ide tar to zik: a cse cse mõ- és kis gyer mek-ru há za ti
cikk, ba ba ko csi, ba ba ülés, ba ba ágy, ba ba ápo lá si cikk stb.
együt tes for gal ma zá sá ra sza ko so dott ba ba bolt (1750).

1330. Láb be li- és bõr áru üz let

Cse cse mõ, gyer mek, nõi, fér fi láb be li, és an nak ápo lá sá -
hoz szük sé ges kel lék, uta zá si fel sze re lés (mû)bõr bõl
(pl. bõ rönd), bõr áru, bõr dísz mû [pl. (mû)bõr bõl ké szült
ké zi tás ka, pénz tár ca], a fél kész bõr, és an nak to vább fel -
dol go zá sá hoz vagy meg mun ká lá sá hoz szük sé ges alap- és
kel lék anyag, fel sze re lé si tárgy (pl. bõr da rab ban, bõr var ró
fo nal, láb be li fes ték, sa rok, sze gecs).

Ide tar to zik: a bõr bõl ké szült nyer ges áru is.

Nem ide tar to zik: a lo vas-fel sze re lé sek szé les kö rét for -
gal ma zó lo vas bolt (1750).

1342. Bú tor, lak be ren de zés, ház tar tá si fel sze re lés, vi lá -
gí tás tech ni kai és hang szer üz let

Ide tar to zik:

a bú tor és lak be ren de zés: bú tor, pl. ülõ bú tor, kony ha bú -
tor, há ló szo ba bú tor, ker ti bú tor, bú tor áll vány és ke ret, bú -
tor al kat rész, ágy be tét, mat rac, ék fej pár na (fá ból, fém bõl,
mû anyag ból, nád ból, bam busz nád ból stb.), lak be ren de -
zés sel szo ro san össze füg gõ ter mék, va la mint a bú tor sze -
rel vény. Ki egé szí tõ jel leg gel iro da bú tor (pl. író asz tal, más
dol go zó szo bai bú tor) is for gal maz ha tó;

a ház tar tá si fel sze re lés: asz ta li és kony hai fel sze re lés,
ház tar tá si edény, evõ esz köz, üveg áru (pl. kan csó, ivó po -
hár), por ce lán, fi nom ke rá mia, cse rép edény, mû anyag áru,
fa-, pa ra fa- és vesszõ-fo nott ter mék, (pl. ko sár), fi nom acél -
áru (pl. kés, olló), ház tar tá si nem vil la mos fû tõ-, sü tõ ké -
szü lék és al kat ré sze, asz ta li kézi mû köd te té sû ház tar tá si
esz köz (pl. hús da rá ló), ta ka rí tó esz köz és más ház tar tá si
cikk (pl. ha gyo má nyos bo rot va, bo rot va pen ge, ma ni kûr-,
pe di kûr kész let) stb.;

a vi lá gí tás tech ni ka: kül té ri (pl. ref lek tor, ker ti lám pa,
de ko rá ci ós elem), bel té ri (pl. csil lár, asz ta li- és ál ló lám pa,
fa li kar) és hor doz ha tó (pl. zseb lám pa, vi lá gí tó kulcs tar tó)
vi lá gí tá si esz köz, fény for rás és tar to zék;

a hang szer: hang szer (pl. fú vós, vo nós, ütõ hang szer,
zon go ra, bil len tyûs or go na, száj- és tan gó har mo ni ka),
hang szer al kat rész, tar to zék (pl. húr) és kot ta.

Ide tar to zik: a már kás por ce lán üveg, kris tály el adá sa, és 
a va gyon vé del mi biz ton ság tech ni kai be ren de zés (pl. széf,
ri asz tó rend szer) be épí tés és kar ban tar tá si szol gál ta tás nél -
kü li ér té ke sí té se is.

Nem ide tar to zik: a szõ nyeg (1605), a ré gi ség, a hasz nált 
bú tor és lak be ren de zé si tárgy (1800) és a kép ke re te zés
(8600).

1351. Vil la mos ház tar tá si ké szü lé kek és vil la mos sá gi
cik kek üz le te

Vil la mos ház tar tá si gép és ké szü lék: pl. hû tõ- és fa -
gyasz tó gép, mo so ga tó gép, mo só- és szá rí tó gép, egyéb ha -
son ló tí pu sú elekt ro mos ház tar tá si gép, elekt ro mos víz me -
le gí tõ és tá ro ló, me rü lõ for ra ló, elekt ro mos fû tõ- és fõ zõ -
ké szü lék, mik ro sü tõ, fõ zõ lap, gril le zõ ké szü lék, ke nyér sü -
tõ, olaj sü tõ, vil la mos fû té sû ta ka ró, ven ti lá tor, szag el szí -
vó, le ve gõ pá rá sí tó, vil lany bo rot va, haj nyí ró gép, haj szá rí -
tó, va sa ló, ká vé fõ zõ, elekt ro mos da rá ló, ta ka rí tó gép, por -
szí vó és ezek al kat ré szei;

a vil la mos sá gi cikk: ház tar tá si célú elekt ro mos al kat -
rész, sze rel vény [pl. elekt ro mos ve ze ték, há ló za ti kap cso -
ló, alj zat (kon nek tor), izzó, szi ge te lõ sza lag]. Ki egé szí tõ
jel leg gel a vil la mos sá gi sze re lés hez ké zi szer szám is for -
gal maz ha tó.

Ide tar to zik: a ház tar tá si var ró gép is.
Nem ide tar to zik: a ké zi- és bar kács szer szám, hob bi -

kert hez esz köz (1363).
1352. Au dio- és vi deo be ren de zé sek üz le te
Rá dió (au tó rá di ót is be le ért ve), te le ví zió ké szü lék (vi -

deo mo ni tor ral, vi deo ve tí tõ vel), le ját szó- és fel ve võ ké szü -
lék (pl. vi deo, CD-, DVD-ké szü lék, egyéb hang- és kép le -
ját szó ké szü lék, mag ne to fon), szte reo be ren de zés, egyéb
hír adás tech ni kai ké szü lék (pl. mik ro fon, fej hall ga tó stb),
an ten na és -al kat rész mû hol das adás vé te lé re.

Ide tar to zik: a vi deo ka me ra is.
1353. Ze nei és vi deo fel vé te lek, ka zet ták szak üz le te
Hang le mez, hang sza lag, CD és ka zet ta, vi deo sza lag,

DVD stb.
Ide tar to zik: az üres sza lag és le mez ér té ke sí té se is.
Nem tar to zik ide: a CD-ROM ér té ke sí té se (1380), a vi -

deo ka zet ta, DVD (7500) és a mû so ros hang hor do zó (pl.
hang le mez, CD) (7800) köl csön zé se.

1354. Te le kom mu ni ká ci ós cik kek üz le te
Ve ze té kes és mo bil te le fon, rá dió te le fon, fax és egyéb

hír adás tech ni kai ké szü lék, fel sze re lés.
1363. Fes té kek, lak kok, vas áru, bar kács és épí té si

anya gok üz le te
Ide tar to zik:
a fes ték, lakk: fes ték, ken ce, lakk (pl. fal fes ték, zo mánc -

fes ték, fa pác, fa fes ték, ház tar tá si fes ték, bõr fes ték), pig -
ment, ho má lyo sí tó fes ték, üve ge se dõ zo mánc és máz, fo -
lyé kony fény máz és ha son ló ké szít mény, gyan ta, lakk ben -
zin, hí gí tó stb.;

a vas áru és bar kács áru: vas áru (pl. szeg áru, csa var,
rugó, lánc, zár, la kat, kulcs), hu zal, drót, épü let sze rel vény,
köz pon ti fû tés sze le pei, szi vattyú, egyéb vas áru, csap te lep
és -sze lep stb., szer szám (me zõ gaz da sá gi, ker té sze ti, er dõ -
gaz da sá gi), bar kács ké zi szer szám, lánc fû rész, fa- és fém -
meg mun ká ló bar kács szer szám gép, egyéb bar kács szer -
szám gép és bar kács szer szám gép-al kat rész, hob bi kert hez
esz köz (pl. fû nyí ró gép);

az épí té si anyag: fá ból ké szült épí tõ anyag (pl. ré te gelt
fa le mez, fa for gács le mez, fa rost le mez, fur nér le mez), par -
ket ta, zsa lu zat, elõ re gyár tott fa épü let, fa alap anya gú épít -
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mény), asz falt ból, asz falt tí pu sú anyag ból ké szült ter mék,
épü let szer ke zet, víz ve ze ték- és fû té si be ren de zés és fel sze -
re lés (fû tõ test, köz pon ti fû tés al kat ré sze, ka zán köz pon ti
fû tés hez), üveg rost ter mék, egyéb szi ge te lõ üveg ter mék,
tár sí tott pa pír és kar ton (fe lü le ti leg nem má zolt és nem
imp reg nált), sík üveg, úsz ta tott üveg, haj lí tott meg mun kált
üveg, biz ton sá gi üveg, szi ge te lõ üveg, egyéb épí tõ anyag
(pl. már vány ból, mû kõ bõl, grá nit ból, ho mok kõ bõl ké szült
épí tõ kõ, ho mok, ka vics, mész kõ, ke rá mia, gipsz, pa la kõ,
ka o lin, elõ re gyár tott épü let mû anyag ból, bur ko ló lap,
kály ha csem pe, tég la, te tõ cse rép, ce ment, mész), elõ re
gyár tott épü let elem (pl. lét ra, rács, ke rí tés, eresz csa tor na),
alj zat ki egyen lí tõ, csem pe ra gasz tó stb;

az uszo da és sza u na tech ni ka: elõ re gyár tott me den ce, ví -
zi csúsz da, uszo da tech ni kai be ren de zés (pl. víz for ga tó, hõ -
cse ré lõ, el len ára mol ta tó, szi vattyú), sza u na be ren de zés (pl. 
gõz ka bin, inf ra ka bin és ki e gé szí tõi), tisz tí tó- és fer tõt le ní -
tõ szer stb.

Ide tar to zik: a sza ni te rá ru (pl. für dõ kád, zu hany fül ke,
zu ha nyo zó tál ca, WC-csé sze) és a nyí lás zá ró (ajtó, ab lak),
tar to zék, ki egé szí tõ is.

Nem ide tar to zik: a ház tar tá si üveg áru és fi nom ke rá mia
áru (1342), ta pé ta, pad ló bur ko ló (1605).

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a me den ce épí tés.
1371. Köny ves bolt
Könyv (pl. nyom ta tott könyv, bro sú ra, röp lap, szó tár,

le xi kon, tér kép).
Nem ide tar to zik: a hasz nált, an tik vár könyv (1800).
1372. Hír lap-, pa pír- és író szer, mû vész el lá tó üz let
Új ság, na pi lap, fo lyó irat, pe ri o di kus ki ad vány, pa -

pír-író szer, nyom tat vány, mû vész el lá tó ter mék (pl. fes ték,
fes tõ áll vány, pa let ta). A hír lap üz let ben ki egé szí tõ jel leg -
gel gyá ri lag cso ma golt tar tós élel mi szer is for gal maz ha tó.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a fény má so ló szol -
gál ta tás, a lot tó-to tó és pos tai ér ték cikk (pl. bé lyeg) áru sí -
tá sa.

1380. Szá mí tó gép- és szoft ver üz let
Szá mí tó gép, szá mí tó gép-rész egy ség, -elem, -tar to zék,

tá ro ló-, adat rög zí tõ és át ala kí tó-egy ség, sok szo ro sí tott
szoft ver (CD-ROM), szá mí tó gé pes já ték szoft ver, má so ló -
gép, ügy vi tel-tech ni kai gép, író gép, szá mo ló gép stb.

Ide tar to zik: a vi deo já ték-gép, szá mí tó gé pes já ték szoft -
ver, vi deo já ték is.

1420. Il lat szer üz let, dro gé ria
Il lat szer, koz me ti kai és test ápo lá si cikk (pl. szép ség-,

arc- és bõr ápo ló ké szít mény, haj-, száj- és fog ápo ló-, bo -
rot vál ko zó szer, de zo dor, für dés hez való ké szít mény, to a -
lett pa pír, zseb ken dõ, kéz tör lõ).

Ide tar to zik: a ba ba ápo lás hoz szük sé ges ter mék (pl. pe -
len ka, ba ba krém) is.

Nem ide tar to zik: a ba ba ápo lá si cikk, ba ba ko csi, ba ba -
ágy, ba ba ru há zat együt tes for gal ma zá sát foly ta tó ba ba -
szak üz let (1750), pa ró ka és pót haj ér té ke sí té se (1750).

1430. Ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek üz le te
Ál lat gyó gyá sza ti ter mék, in vit ro di ag nosz ti kum ál lat -

gyó gyá sza ti fel hasz ná lás ra.

Nem ide tar to zik: a kedv te lés bõl tar tott ál la tok ele del -
bolt ja (1610).

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá az ál lat or vo si ren de lõ.
1452. Kö zér zet tel kap cso la tos ter mé kek üz le te
Pa pucs, cipõ, zok ni, ha ris nya, pár na stb. és ké szü lék (pl. 

vér nyo más mé rõ, fáj da lom csil la pí tó-, fo gyasz tó ké szü lék,
lám pa).

1500. Üzem anyag töl tõ ál lo más
Gép jár mû- és mo tor ke rék pár-üzem anyag, mo tor ben zin, 

gáz olaj, au tó gáz, gép jár mû-ke nõ anyag, -hû tõ anyag és
ada lék anyag stb.

Nem ide tar to zik: az üzem anyag-nagy ke res ke de lem és a 
szál lí tá si, köz le ke dé si vál la la tok sa ját el lá tá sát szol gá ló
üzem anyag kút (5700).

1602. Óra- és ék szer bolt
Óra, óra al kat rész, ki egé szí tõ (pl. óra szíj), ék szer

(gyöngy, drá ga kõ, ne mes fém), bi zsu.
Nem ide tar to zik: az óra- és ék szer ja ví tó mû hely, fiók

(8700).
Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a (test)ék szer-fel he -

lye zés.
1603. Sport szer bolt
Sport esz köz, hor gász fel sze re lés, kem ping cikk, csó nak,

ke rék pár és al kat rész, tar to zék.
Ide tar to zik: a va dász bolt (pl. va dász fel sze re lés, ru há -

zat), a sport ser leg, -ku pa, -tró fea és sport érem is.
Nem ide tar to zik: a fegy ver- és lõ szer szak üz let, va la -

mint a fegy vert, lõ szert áru sí tó va dász bolt (1615).
1604. Já ték áruk üz le te
Já ték, já ték szer (pl. baba, já ték ál lat, ke re kes jár mû gye -

re kek ré szé re, puzz le, kár tya, bi li árd, já ték vo nat, mo dell).
Ide tar to zik: a bû vé szet tel (mu tat vá nyos kel lék kel, fel -

sze re lés sel) kap cso la tos cik kek ér té ke sí té se is.
Nem ide tar to zik: a szá mí tó gé pes já ték szoft ver, vi deo -

já ték-gép és vi deo já ték ér té ke sí té se (1380).
Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a já ték te rem-, já ték -

au to ma ta-üze mel te tés, gyer mek meg õr zõ, il let ve a gyer -
me kek ré szé re ki ala kí tott ját szó ház.

1605. Ta pé ták, pad ló bur ko lók, szõ nye gek és la kás tex -
tí li ák üz le te

Ta pé ta és pad ló bur ko ló, szõ nyeg, dra pé ria, ta ka ró, füg -
göny stb.

Nem ide tar to zik: a rö vid- és mé ter áru (1310).
1606. Vi rág bolt és ker té sze ti üz let
Vi rág, dísz nö vény és sza po rí tó anya ga (pl. pa lán ta, vi -

rág hagy ma, vi rág mag, dug vány, olt vány), ko szo rú, ko szo -
rú alap, vi rág cse rép, vi rág föld, szo ba nö vény ke ze lé sé re
szol gá ló nö vény vé dõ szer, táp só, mû vi rág stb. mel lett gyü -
mölcs- és dísz fa, cser je is ér té ke sít he tõ.

1610. Kedv te lés bõl tar tott ál la tok ke res ke dé se és ál lat -
ele del bolt

A kedv te lés bõl tar tott ál la tok (pl. tek nõs, pa pa gáj, dísz -
hal, ku tya, macs ka), a tar tás hoz szük sé ges fel sze re lé si
cikk, ál lat ele del, szak könyv stb.

Nem ide tar to zik: a kis té te lû táp- és ta kar mány ér té ke sí -
tés (1750).
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1611. Sze xu á lis áruk üz le te
Sze xu á lis élet áb rá zo lá sát tar tal ma zó mû, könyv, mû so -

ros ka zet ta és le mez (pl. hang-, vi deo ka zet ta, DVD), fo lyó -
irat, film, fotó, rep ro duk ció, sza bad for gal ma zá sú egész -
ség ügyi cikk, a sze xu á lis élet so rán al kal ma zott esz köz stb.

1615. Fegy ver és lõ szer, pi ro tech ni kai ter mé kek üz le te
Fegy ver, lõ szer, fel sze re lés, kel lék, pi ro tech ni kai ter -

mék (pl. pe tár da, tû zi já ték).
Ide tar to zik: a fegy vert, lõ szert for gal ma zó va dász bolt,

ahol ki egé szí tõ jel leg gel va dász ru há zat, -fel sze re lés stb. is
áru sít ha tó.

Nem ide tar to zik: a fegy vert, lõ szert nem for gal ma zó
va dász bolt (1603).

1700. Ház tar tá si tü ze lõ anyag-te lep
Szi lárd tü ze lõ anyag, pet ró le um, az OMH ál tal hi te le sí -

tett át fo lyás mé rõ vel és össze ge zõ vel, ólom zár ral el lá tott
mé rõ mû sze ren ke resz tül, tü ze lõ olaj tá ro ló tar tály ból tör té -
nõ ér té ke sí té se.

1701. Pa lac kos gáz ér té ke sí tõ hely, cse re te lep
Ide tar to zik: a tu ris ta hasz ná la tú pa lack ba tör té nõ pé bé -

gáz át fej té se is.
1750. Egyéb ipar cikk-üz let
Ide tar to zik:
a ház tar tá si tisz tí tó szer, ve gyi áru (pl. szap pan, mo só -

szer, sú ro ló szer, fer tõt le ní tõ szer, öb lí tõ, he lyi ség il la to sí tó
és -szag ta la ní tó ké szít mény, fé nye sí tõ szer, krém) láb be li -
hez, bú tor hoz, pad ló hoz, üveg hez, fém hez stb.;

a me zõ gaz da sá gi, mé hé sze ti és bo rá sza ti cikk, pin ce -
gaz da sá gi fel sze re lés, ve tõ mag, táp szer, ta kar mány, ter -
més nö ve lõ anyag, nö vény vé dõ szer, kö tö zõ fo nal, zsi neg,
szak könyv stb. szak üz let ben, gaz da bolt ban tör té nõ ér té ke -
sí té se, ahol ki egé szí tõ jel leg gel a te vé keny ség hez szük sé -
ges esz köz, kis gép is for gal maz ha tó;

a fo tó- és op ti kai cikk: fo tó-, op ti kai- és pre cí zi ós fel sze -
re lés, al kat rész, tar to zék film, fo tó vegy szer, kon takt len -
cse, szem üveg len cse, szem üveg ke ret, kész szem üveg (pl.
nap szem üveg, ol va só szem üveg), táv csõ, op ti kai te lesz -
kóp, mik ro szkóp, fo lya dék kris tá lyos ki jel zõ, ana lóg és di -
gi tá lis fény ké pe zõ gép, film fel ve võ gép, ve tí tõ, film tech ni -
kai na gyí tó és ki csi nyí tõ be ren de zés, fo tó-op ti kai al kat rész 
és tar to zék, kézi hossz mé rõ esz köz, ba ro mé ter, fény mé rõ,
hõ mé rõ, fo tó-op ti kai cik kek tisz tí tó sze re stb.;

a kegy tárgy ke res ke dés: kegy szer, ima könyv, egy há zi
cikk, te met ke zé si kel lék;

a mû al ko tás, nép mû vé sze ti és ipar mû vé sze ti áru: egye -
di, zsû ri zett kép zõ-, ipar- és nép mû vé sze ti al ko tás, kéz mû -
áru, mû tárgy;

az em lék- és aján dék tárgy;
a nu miz ma ti ka tárgy kö ré be tar to zó cikk (pl. bé lyeg,

érme, pa pír pénz);
az ás vány és ezo te ri ka: ás vány, ezo te ri ká val kap cso la -

tos ter mék (pl. feng-shui, füs tö lõ, aro ma te rá pia, szak -
könyv, hang- és kép anyag);

a kre a tív-hob bi és de ko rá ci ós ter mék [sa ját ke zû leg ké -
szít he tõ (dísz)tár gyak hoz vá sá rol ha tó kel lék, anyag, tech -
ni ka, min ta, szak könyv stb.];

a ba ba bolt: a ba ba fel sze re lés, ki egé szí tõ (pl. gyer mek -
ko csi, ba ba ágy, ba ba ru há zat, ba ba ápo lá si cikk), bé bi étel
és ital szé les vá lasz té ka;

a lo vas bolt: a ló tar tás hoz, lo vas sport hoz kap cso ló dó ló -
szer szám, ló ápo lá si cikk, lo vas ru há zat, táp és táp lá lék ki -
egé szí tõ stb. szé les vá lasz té ka;

a pa ró ka és pót haj (em be ri haj ból, ál la ti szõr bõl, mû -
szál ból);

to váb bá min den olyan üz let, amely a ren de let ben fel tün -
te tett ipar cikk ve gyes- és szak üz le tek közé egy ér tel mû en
nem so rol ha tó be.

Nem ide tar to zik: a vi deo ka me ra for gal ma zá sa (1352), a 
mû vész el lá tó üz let (1372), a gép jár mû-ke nõ anyag és
üzem anyag-ada lék áru sí tá sa [(1500), il let ve meg ha tá ro -
zott fel té tel lel (6020, 6030)], a szem üveg len cse egye di csi -
szo lá sa és ke ret be he lye zé se, szem üveg ja ví tás (8800).

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a te met ke zé si szol -
gál ta tás, il let ve az en nek ke re tén be lül biz to sí tott te met ke -
zé si kel lék (pl. ko por só, urna, szem fe dél).

Hasz nált cikk-kis ke res ke del mi üz le tek

Ide tar to zik: az ere de ti cél ra még fel hasz nál ha tó nem új
ter mé kek el adá sa.

Nem ide tar to zik: a fém- és hul la dék-fel vá sár lás és ke -
res ke dés (5700).

1800. Hasz nált cik kek bolt ja

Hasz nált könyv, ru há za ti cikk, sport szer, bú tor, egyéb
hasz nált cikk, ré gi ség.

Nem ide tar to zik: a nu miz ma ti ka tárgy kö ré be tar to zó cikk
(1750), va la mint a hasz nált sze mély gép jár mû (6010), egyéb
gép jár mû (6012), sze mély gép jár mû-al kat rész (6020), mo tor -
ke rék pár (6030) kis ke res ke del mi ér té ke sí té se.

1850. Zá log ke res ke dés

Ide tar to zik a zá log há zi te vé keny ség ke re tén be lül fel -
vett és ki nem vál tott zá log tárgy ke res ke del mi ér té ke sí té se.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá maga a zá log há zi te -
vé keny ség.

2. Ven dég lá tás

Va la mennyi ven dég lá tó he lyen ér té ke sít he tõ ke nyér,
pék sü te mény, tej ital, tea ital, ká vé ital, gyü mölcs, do hány -
ter mék, gyu fa, ön gyúj tó, pos tai cikk, ké pes lap, fo lyó irat,
na pi lap.

Ke res ke del mi ven dég lá tó hely

A ke res ke del mi ven dég lá tó he lyen sze ren cse já ték nak
nem mi nõ sü lõ szó ra koz ta tó já ték (pl. teke, bi li árd, kár tya -
já ték, já ték au to ma ta) és mû so ros elõ adás, zene, tánc foly -
tat ha tó.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a já ték te rem, klub
mû köd te té se.
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2110. Me leg kony hás ven dég lá tó hely

Me leg-hi deg éte lek, cuk rá sza ti ké szít mé nyek, sü tõ- és
édes ipa ri ter mé kek, kávé, sze szes és szesz men tes ita lok.
Az éte le ket meg ha tá ro zó an a hely szí nen ké szí tik, fõ zik
vagy sü tik.

Ide tar to zik: pl. ét te rem, ven dég lõ, csár da, gyors ét ke zõ -
hely, ét kez de, ki fõz de, ét te rem-sö rö zõ, ká vé ház, vas úti és
más sze mély szál lí tó esz köz ét ke zõ ko csi ja.

2120. Cuk rász da

Jel lem zõ en sa ját ké szí té sû cuk rá sza ti ké szít mé nyek,
édes ipa ri ter mé kek, hi deg éte lek, ahol a hely ben fo gyasz -
tás is biz to sí tott. Sze szes és szesz men tes ita lok.

2130. Ital üz let

Kü lön bö zõ sze szes és szesz men tes ita lok ki szol gá lá sa
pa lac koz va és ki mér ve, étel fel szol gá lá sa nél kül. A nem a
hely szí nen ké szí tett egy sze rû étel (kelt és zsí ros tész tá ból
ké szí tett fi nom pék áru, po gá csa, szend vics stb.) is ér té ke -
sít he tõ.

Ide tar to zik: pl. te á zó, drink bár, sör bár, bo ro zó, ital bolt,
kocs ma.

2140. Egyéb ven dég lá tó hely

Hi deg éte lek, me le gí tett kész-, il let ve fél kész éte lek,
fris sen sült (gril le zett) hú sok, ha lak, nyers sa lá ták és zöld -
ség fé lék, lán gos, édes ipa ri ter mé kek, cuk rá sza ti ké szít mé -
nyek, kávé, sze szes és szesz men tes ita lok stb.

Ide tar to zik: pl. étel bár, tej bár, biszt ró, pe cse nye sü tõ,
büfé, fa la to zó, fagy lal to zó, va la mint a bár mi lyen in téz -
mény ben mû kö dõ nyílt áru sí tá sú ven dég lá tó hely.

Nem ide tar to zik: a mun ka he lyi, in téz mé nyi, pl. az is ko -
lai büfé (2220).

2150. Ze nés szó ra ko zó hely

Kü lön bö zõ sze szes és szesz men tes ita lok ér té ke sí té se
pa lac koz va és ki mér ve, étel, élõ és gép ze ne-szol gál ta tás,
mû sor.

Ide tar to zik: pl. mu la tó, va ri e té, bár, disz kó.

Mun ka he lyi ven dég lá tó he lyek

2210. Fõ zõ kony hás mun ka he lyi gyors- és ön ki szol gá ló 
ét te rem

Mun ka he lyen, in téz mény ben, kül sõ gaz da sá gi szer ve -
zet ál tal mû köd te tett, fõ zõ kony há val ren del ke zõ ét te rem.
Étel és ital ké szí té se, és azok meg ha tá ro zott sze mé lyek nek 
tör té nõ ki szol gá lá sa, ital ér té ke sí tés sze szes ital nél kül.

Ide tar to zik: az alap-, kö zép-, fel sõ fo kú is ko lai ok ta tás -
ban ré sze sü lõ fi a ta lok nak az ok ta tá si in téz mény ke re tei
kö zött biz to sí tott fõ zõ kony hás ét kez te té se, egy adott mun -
ka hely (pl. üzem, hi va tal vagy sport te lep) dol go zó i nak ét -
kez te té se.

2220. Mun ka he lyi, in téz mé nyi büfé

Mun ka he lyen, in téz mény ben, kül sõ gaz da sá gi szer ve -
zet ál tal fenn tar tott és mû köd te tett büfé, mely ben az Egyéb 
nem me leg kony hás ven dég lá tó hely nél (2140) elõ írt ter mé -
kek ér té ke sít he tõk, sze szes ital ki vé te lé vel.

Ide tar to zik: az is ko lai büfé is.

Szer ve ze tek és a la kos ság ét kez te té sét vég zõ köz pon ti
fõ zõ kony ha

2300. Szer ve ze tek és a la kos ság ét kez te té sét vég zõ
köz pon ti fõ zõ kony ha

Az ételt köz pon ti egy ség ben ké szí tik és on nan ke rül ki -
szál lí tás ra a fõ zõ kony há val nem ren del ke zõ szer ve zet, in -
téz mény: pl. köz le ke dé si (pl. lé gi for gal mi) tár sa ság hoz,
sport- és ha son ló lé te sít mény be, is ko lá ba, va la mint a la -
kos ság, ma gán sze mé lyek ré szé re.

Ren dez vé nyi ét kez te tés
2400. Ren dez vé nyi ét kez te tés
Szer zõ dé ses meg egye zé sen ala pu ló ven dég lá tó te vé -

keny ség, a fo gyasz tó ál tal meg ha tá ro zott he lyen és ese ti
al ka lom ra szól.

Ide tar to zik: pl. a par ti-szer viz.

3. Tu risz ti kai szol gál ta tás

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a ki zá ró lag pénz vál -
tá si te vé keny sé get vég zõ egy ség.

3100. Uta zá si iro da
Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott uta zá sok szer ve zé -

se és ér té ke sí té se.
3200. Uta zá si ügy nök ség
Más uta zá si vál lal ko zás ál tal szer ve zett uta zá sok és

szol gál ta tá sok ér té ke sí té se uta sok ré szé re.
3300. Tu risz ti kai szol gál ta tó iro da
Bár mely, a tu riz mus sal össze füg gõ, uta zás szer ve zés -

nek, il let ve köz ve tí tés nek nem mi nõ sü lõ (rész)te vé keny -
ség. Ilye nek kü lö nö sen: a szál lás hely köz ve tí té se, ér té ke sí -
té se, fi ze tõ-ven dég lá tás üz let sze rû szer ve zé se és ér té ke sí -
té se, me net jegy-ér té ke sí tés, ide gen ve ze tõi és tol mács szol -
gá lat, jegy ér té ke sí tés, aján dék- és ér ték cikk-áru sí tás, gép -
ko csi köl csön zés, in for má ció szol gá lat, ví zum be szer zés,
sze mély szál lí tás, pénz vál tá si te vé keny ség a Ma gyar Nem -
ze ti Bank en ge dé lyé vel stb., a tu ris ták uta zá si tá jé koz ta -
tók kal, ta ná csok kal, úti ter vek kel való el lá tá sa, szál lás -
hely fog la lás.

4. Ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a tu risz ti kai célú ma -
gán szál lás hely-szol gál ta tás (fi ze tõ ven dég lá tás és fa lu si
szál lás adás), va la mint az egyéb célú szo ba, la kás, apart -
man ki adá sa, to váb bá az in gat la nok és la kó ko csik tar tós
(havi vagy éves) hasz ná lat ra tör té nõ bér be adá sa, lí zin ge lé -
se, vas úti há ló ko csi szol gál ta tás.

4100. Szál lo da
Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke res ke del mi szál -

lás hely, amely a ven dé gek ré szé re el sõ sor ban rö vid idõ tar -
ta mú tar tóz ko dás cél já ra bú to ro zott ven dég szo bák ban
és/vagy lak osz tá lyok ban szál lást és egyéb (pl. étel- és ital -
szol gál ta tás, par ko lás, mo so da, ban kett- és kon fe ren cia le -
he tõ ség, spor to lá si, szó ra ko zá si és pi he né si) szol gál ta tá so -
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kat nyújt, és va la mely szál lo da tí pus meg ha tá ro zott osz tá -
lyá ba so rol ták be. Mû kö dé si en ge dély csak ön ál ló an a
szál lo dá ra ad ha tó ki, egyéb más en ge dély kö te les te vé -
keny ség (pl. ven dég lá tás) foly ta tá sá hoz kü lön mû kö dé si
en ge dély szük sé ges.

4200. Pan zió (fo ga dó)
Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke res ke del mi szál -

lás hely, amely a ven dé gek ré szé re el sõ sor ban rö vid idõ tar -
ta mú tar tóz ko dás cél já ra bú to ro zott ven dég szo bák ban
szál lást és egyéb, a szál lo dá nál szû kebb körû ki egé szí tõ
szol gál ta tá so kat nyújt, és pan zió osz tály ba so rol ták be.
Mû kö dé si en ge dély csak ön ál ló an a pan zi ó ra ad ha tó ki,
egyéb más en ge dély kö te les te vé keny ség (pl. ven dég lá tás)
foly ta tá sá hoz kü lön mû kö dé si en ge dély szük sé ges.

4300. Üdü lõ ház
Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke res ke del mi szál -

lás hely, amely a ven dé gek (csa lá dok, cso por tok, gyer me -
kek stb.) ré szé re el sõ sor ban rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás
cél já ra szál lást nyújt, és üdü lõ ház osz tály ba so rol ták be. A
fé rõ he lyek bú to ro zott szo bák ban áll nak ren del ke zés re,
ame lyek hez nap pa li/ét ke zõ, kony ha és für dõ szo ba is tar -
toz hat. A szál lás hely meg fele lõen köz mû ve sí tett te rü le ten
vagy kem ping ben ta lál ha tó, és egy ál ta lán nem vagy mi ni -
má lis mér té kû ki egé szí tõ szol gál ta tást nyújt.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a ház, il let ve bú to ro -
zott la kás vagy apart man tar tós hasz ná lat ra, jel leg ze te sen
havi vagy éves idõ tar tam ra tör té nõ bér be adá sa.

4400. Kem ping
Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke res ke del mi szál -

lás hely, amely a rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás cél já ból, pi -
he né si, üdü lé si cél lal ér ke zõ ven dé gek és jár mû ve ik (la kó -
ko csi, la kó busz stb.) ré szé re be ke rí tett, meg fele lõen köz -
mû ve sí tett te rü le tet (tá bor he lyet) és egyéb szol gál ta tó lé te -
sít mé nye ket (pl. tisz tál ko dá si, mo sá si, fõ zé si, egész ség -
ügyi cé lo kat szol gá ló vi zes blokk, por ta szol gá lat stb.) biz -
to sít. A kem ping te rü le tén ta lál ha tó üdü lõ ház ra kü lön mû -
kö dé si en ge dély szük sé ges.

4500. Tu ris ta szál ló
Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke res ke del mi szál -

lás hely, amely a rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás cél já ból ér -
ke zõ ven dé gek ré szé re szál lást és a tel jes szál lo dai szol gál -
ta tás nál szû kebb körû szol gál ta tá so kat nyújt, és tu ris ta -
szál ló osz tály ba so rol ták be.

4600. If jú sá gi szál ló
Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke res ke del mi szál -

lás hely, amely fi a tal ko rú ak, di á kok és fi a tal fel nõt tek ré -
szé re, rö vid idõ tar ta mú tar tóz ko dás cél já ra szál lást, a tel jes 
szál lo dai szol gál ta tás nál szû kebb körû szol gál ta tá so kat
nyújt, és az if jú sá gi szál ló osz tály ba so rol ták be.

Nem ide tar to zik: a di ák szál ló, kol lé gi um és mun kás -
szál ló ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tá sa (4700).

4700. Egyéb szál lás hely
Alap te vé keny sé gét te kint ve nem ke res ke del mi szál lás -

hely, azon ban sza bad szál lás ka pa ci tá sát szûk körû egyéb
szol gál ta tá sok nyúj tá sá val együtt át me ne ti idõ tar ta mú tar -
tóz ko dás hoz ke res ke del mi cél ból ven dé gek ré szé re ki ad ja.

Ide tar to zik: a di ák szál ló, kol lé gi um, mun kás szál ló stb.
Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a nem üz le ti célú

(non pro fit) szál lás hely ka te gó ri á ba tar to zó szál lás hely.

5. Nagy ke res ke de lem

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá az áru tá ro lá sá ra
szol gá ló rak tár ral, te lep hellyel nem ren del ke zõ ügy nö ki
nagy ke res ke de lem.

Ál ta lá nos nagy ke res ke de lem
5000. Ál ta lá nos nagy ke res ke del mi rak tár
Az élel mi szer ter mé kek és ipar cik kek szé les kö rét

együt te sen for gal ma zó rak tár.
Alap te rü let: 3000 m2 fe lett.
Ide tar to zik: a C+C nagy ke res ke del mi rak tár is.

Sza ko so dott nagy ke res ke de lem
5100. Élel mi szer-, ital-, do hány áru nagy ke res ke del mi

rak tár
Zöld ség-gyü mölcs, hús-hús ké szít mény, tej-, to jás-, ét -

olaj-, zsi ra dék, al ko hol tar tal mú és egyéb ital, do hány ter -
mék, cu kor, cso ko lá dé, édes ség, sü tõ ipa ri ter mék, kávé,
tea, ka kaó és fû szer, hal, rák és egyéb ten ge ri ál lat, bé bi -
étel, di a be ti kus ké szít mény, kedv te lés bõl tar tott ál la tok
ele de le stb.

5200. Fo gyasz tá si cikk nagy ke res ke del mi rak tár
Tex til, ruha és láb be li, ház tar tá si gép, ké szü lék, rá dió,

te le ví zió, vi deo- és DVD-ké szü lék, ze ne- és vi deo fel vé tel,
por ce lán, üveg áru, ház tar tá si ve gyi áru, tisz tí tó szer, il lat -
szer, koz me ti kai ter mék, ál lat gyó gyá sza ti ter mék és ké -
szít mény, bú tor, szõ nyeg, vi lá gí tó be ren de zés, óra és ék -
szer, ke rék pár és ke rék pár-al kat rész, író szer, pa pír áru,
könyv, ma ga zin, új ság, bõr áru, tu ris ta- és sport fel sze re lés,
hang szer, já ték, fa-, pa ra fa-, vesszõ bõl font ter mék, egyéb
ház tar tá si cikk.

Nem ide tar to zik: az iro da bú tor (5400), a mû sor nél kü li
ka zet ta és le mez (hang- és vi deo ka zet ta, CD, DVD stb.)
(5600), az ipa ri tex til szál és ipa ri ve gyi áru (5700).

5400. Gé pek és be ren de zé sek nagy ke res ke del mi rak tá ra
Me zõ gaz da sá gi gép, be ren de zés és tar to zék, szer szám -

gép, bá nyá sza ti- és épí tõ ipa ri gép, tex til ipa ri gép, var ró- és
kö tõ gép, iro da bú tor, iro da gép és -be ren de zés, egyéb gép
és be ren de zés.

Nem ide tar to zik: a ház tar tá si var ró- és kö tõ gép (5200),
a szá mí tó gép és szá mí tó gép-pe ri fé ria (5600).

Nem ide tar to zik: a gép jár mû (6011), az egyéb gép jár -
mû (pl. te her gép ko csi, után fu tó, la kó ko csi) (6013), gép jár -
mû al kat rész (6021), mo tor ke rék pár (6031), ke rék pár
(5200).

5500. Me zõ gaz da sá gi ter mék nagy ke res ke del mi rak tár
Ga bo na, ve tõ mag, ola jos mag vak, fel dol go zat lan do -

hány, ta kar mány, toll, egyéb me zõ gaz da sá gi nyers anyag -
rak tár, dísz nö vény, vá gott vi rág, bõr stb.

Ide tar to zik: a va dász tró fea is.
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5600. In for má ci ós, te le kom mu ni ká ci ós (ICT) be ren de -
zé sek nagy ke res ke del mi rak tá ra

Szá mí tó gép, szá mí tó gép-pe ri fé ria és szoft ver, elekt ro -
ni kus és te le kom mu ni ká ci ós be ren de zés és al kat ré sze.

Nem ide tar to zik: az iro da gép és -be ren de zés (5400).

5700. Egyéb sza ko so dott nagy ke res ke del mi rak tár

Üzem anyag, ke nõ- és ada lék anyag, tü ze lõ anyag, érc,
fém, fa, épí tõ anyag, sza ni te rá ru, vas- és fém áru, sze rel -
vény, fû té si be ren de zés, ipa ri ve gyi áru, ipa ri fel hasz ná lá -
sú tex til szál, pa pír, drá ga kõ, hul la dék, be tét dí jas gön gyö -
leg stb.

Ide tar to zik: a szál lí tá si és köz le ke dé si vál la la tok sa ját
el lá tá sát szol gá ló üzem anyag kút is.

Nem ide tar to zik: a ház tar tá si célú ve ze ték, kap cso ló és
más vil la mos sá gi sze rel vény áru (5200), a ház tar tá si célú
ve gyi áru és il lat szer (5200), a nem ipa ri tex til szál (5200),
a gép jár mû-gu mi ab roncs (6021).

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a ház tar tá si és ipa ri
hul la dék ár tal mat la ní tás cél já ból tör té nõ gyûj té se és ke ze -
lé se.

Ve gyes ter mék kö rû ipar cikk nagy ke res ke de lem

5800. Ipar cikk nagy ke res ke del mi rak tár

Az ipar cik kek szé les kö ré nek spe ci a li zá ció nél kü li
nagy ke res ke del me.

Nem ide tar to zik: az élel mi szer ter mé kek és ipar cik kek
szé les kö rét együt te sen for gal ma zó rak tár (5000).

6. Gép jár mû- és mo tor ke rék pár-ke res ke de lem, mo tor -
ke rék pár-ja ví tás

Ide tar to zik: az új és hasz nált gép jár mû, va la mint gép -
jár mû és mo tor ke rék pár al kat rész és tar to zék nagy- és kis -
ke res ke del me, és a mo tor ke rék pár-ja ví tás.

Nem ide tar to zik: az üzem anyag nagy ke res ke del me
(5700) és kis ke res ke del me (1500), a gép jár mû vek köl -
csön zé se (7100–7200) és a mo tor ke rék pár-köl csön zés
(7300).

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a gép jár mû-ja ví tás,
szer víz szol gál ta tás (pl. me cha ni kai és vil la mos sá gi ja ví -
tás, ka rosszé ria ja ví tás, fé nye zés, fes tés, szél vé dõ és ab lak
ja ví tá sa, gu mi ab roncs és gu mi bel sõ ja ví tá sa, fel sze re lé se,
cse ré je), az au tó mo sá si szol gál ta tás, va la mint az ügy nö ki
te vé keny ség.

6010. Sze mély gép jár mû vek kis ke res ke del mi üz le te

Meg ha tá ro zó an la kos sá gi célú új és hasz nált sze mély -
gép jár mû, és a 3,5 ton ná nál könnyebb sze mély szál lí tás ra
szol gá ló te rep já ró gép jár mû kis ke res ke del mi ér té ke sí té se.

Nem ide tar to zik: a sze mély gép jár mû-al kat rész és -tar -
to zék (6020), a mo tor ke rék pár (6030), a la kó ko csi, la kó -
au tó kis ke res ke del mi ér té ke sí té se (6012).

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá az au tó- és au tó gu -
mi-szer viz szol gál ta tás és az au tó mo sás.

6011. Gép jár mû vek nagy ke res ke del mi üz le te, rak tá ra
Meg ha tá ro zó an gaz dál ko dó szer ve zet nek, in téz mény -

nek, kis ke res ke dõ nek tör té nõ új és hasz nált sze mély gép -
jár mû és 3,5 ton ná nál könnyebb gép jár mû ér té ke sí té se.

Ide tar to zik: a 3,5 ton ná nál könnyebb, sze mély szál lí tás -
ra szol gá ló spe ci á lis gép jár mû (pl. mi ni busz, men tõ au tó), a 
3,5 ton ná nál könnyebb te rep já ró gép jár mû nagy ke res ke -
del mi ér té ke sí té se is.

Nem ide tar to zik: a gép jár mû al kat rész- és -tar to zék
nagy ke res ke del mi rak tár, üz let (6021), a mo tor ke rék pár
nagy ke res ke del mi rak tár, üz let (6031).

6012. Egyéb gép jár mû kis ke res ke del mi üz let
Meg ha tá ro zó an la kos sá gi célú új és hasz nált, 3,5 ton ná -

nál könnyebb gép jár mû, mint a la kó ko csi és la kó au tó,
után fu tó stb.

Nem ide tar to zik: a sze mély szál lí tás ra szol gá ló te rep já -
ró kis ke res ke del mi ér té ke sí té se (6010), a mo tor ke rék pár
kis ke res ke del mi üz let (6030).

6013. Egyéb gép jár mû nagy ke res ke del mi rak tár, üz let
Meg ha tá ro zó an gaz dál ko dó szer ve zet nek, in téz mény -

nek, kis ke res ke dõ nek tör té nõ új és hasz nált egyéb gép jár -
mû (pl. au tó busz, te her gép ko csi, pót ko csi, nyer ges von ta -
tó, la kó ko csi, la kó au tó), és a 3,5 ton ná nál ne he zebb te rep -
já ró gép jár mû nagy ke res ke del mi ér té ke sí té se.

Nem ide tar to zik: a sze mély gép jár mû, a 3,5 ton ná nál
könnyebb, sze mély szál lí tás ra szol gá ló spe ci á lis gép jár mû
(pl. mi ni busz, men tõ au tó), a 3,5 ton ná nál könnyebb te rep -
já ró gép jár mû nagy ke res ke del mi ér té ke sí té se (6011), a
mo tor ke rék pár nagy ke res ke del mi rak tár, üz let (6031).

6020. Sze mély gép jár mû-al kat rész és -tar to zék kis ke -
res ke del mi üz let

Meg ha tá ro zó an a la kos sá gi célú gép jár mû-al kat rész,
-tar to zék, -fel sze re lés (pl. új, hasz nált és új ra fu tó zott gu -
mi ab roncs és gu mi bel sõ, gyúj tó gyer tya, ak ku mu lá tor,
izzó, elekt ro mos al kat rész, biz ton sá gi öv) ér té ke sí té se. Ki -
egé szí tõ jel leg gel gép jár mû-ke nõ anyag (olaj, zsír), ada lék
(fa gyás gát ló) stb. is for gal maz ha tó.

Ide tar to zik: a bon tás ból szár ma zó sze mély gép jár mû-al -
kat rész kis ke res ke del mi ér té ke sí té se is.

Nem ide tar to zik: a gép jár mû be sze rel he tõ hír adás tech -
ni kai cikk (pl. au tó rá dió, CD-le ját szó) kis ke res ke del mi ér -
té ke sí té se (1352).

6021. Gép jár mû-al kat rész és -tar to zék nagy ke res ke -
del mi rak tár, üz let

Meg ha tá ro zó an gaz dál ko dó szer ve zet nek, in téz mény -
nek, kis ke res ke dõ nek tör té nõ gép jár mû-al kat rész, -tar to -
zék, -fel sze re lés (pl. új, hasz nált és új ra fu tó zott gu mi ab -
roncs és gu mi bel sõ, gyúj tó gyer tya, ak ku mu lá tor, izzó,
elekt ro mos al kat rész, biz ton sá gi öv) ér té ke sí té se. Ki egé -
szí tõ jel leg gel ke nõ anyag, ada lék anyag stb. is for gal maz -
ha tó.

Ide tar to zik: a bon tás ból szár ma zó gép jár mû-al kat rész
nagy ke res ke del mi ér té ke sí té se is.

Nem ide tar to zik: gép jár mû-nagy ke res ke de lem (6011)
és mo tor ke rék pár- és mo tor ke rék pár-al kat rész nagy ke res -
ke de lem (6031), a gép jár mû be sze rel he tõ hír adás tech ni kai 
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cikk (pl. au tó rá dió, CD-le ját szó) nagy ke res ke del mi ér té -
ke sí té se (5200).

6030. Mo tor ke rék pár, mo tor ke rék pár-al kat rész és -tar -
to zék kis ke res ke del mi üz let

Meg ha tá ro zó an a la kos ság ré szé re tör té nõ új és hasz nált 
mo tor ke rék pár (mo ped is), mo tor ke rék pár al kat rész és tar -
to zék kis ke res ke del mi ér té ke sí té se. Ki egé szí tõ jel leg gel
ke nõ anyag, ada lék stb. is for gal maz ha tó.

Ide tar to zik: a mo tor ke rék pár-al kat rész és -tar to zék cso -
mag kül dõ te vé keny ség is.

Nem ide tar to zik: a ke rék pár és -al kat rész kis ke res ke de -
lem (1603), a ke rék pár és -al kat rész nagy ke res ke de lem
(5200), a mo tor ke rék pár-köl csön zés (7300) és a ke rék pár -
ja ví tás (8800).

6031. Mo tor ke rék pár, mo tor ke rék pár-al kat rész és -tar -
to zék nagy ke res ke del mi rak tár, üz let

Más gaz dál ko dó szer ve zet, in téz mény ré szé re tör té nõ új 
és hasz nált mo tor ke rék pár (mo ped is), mo tor ke rék pár-al -
kat rész és -tar to zék ér té ke sí té se. Ki egé szí tõ jel leg gel ke -
nõ anyag, ada lék stb. is for gal maz ha tó.

Ide tar to zik: a mo tor ke rék pár-al kat rész és -tar to zék cso -
mag kül dõ te vé keny ség is.

Nem ide tar to zik: ke rék pár és ke rék pár-al kat rész nagy -
ke res ke de lem (5200).

6032. Mo tor ke rék pár ja ví tó mû hely
Mo tor ke rék pár kar ban tar tá sa és ja ví tá sa, spe ci á lis ja ví -

tás, hi ba el há rí tás.
Nem ide tar to zik: a ke rék pár ja ví tás (8800).
Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a gép jár mû ja ví tás.

7. Köl csön zés

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá az a szol gál ta tá si te -
vé keny ség, amely a vál lal ko zás te lep he lyén, vagy azon kí -
vül, komp lex szol gál ta tás ke re té ben esz kö zö ket biz to sít az 
igény be ve võ ré szé re (pl. fit ness-te rem, go kart-pá lya, ví zi -
csúsz da-szol gál ta tás, üze mel te tés).

7100. Sze mély gép jár mû köl csön zõ
Sze mély gép jár mû és a 3,5 ton ná nál ki sebb te her bí rá sú

gép jár mû köl csön zé se.
Nem ide tar to zik: a mo tor ke rék pár (7300) és a ke rék pár

(7600) köl csön zé se.
Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a gép jár mû ve ze tõ vel 

együtt igény be vett köl csön zés.
7200. Gép jár mû-köl csön zõ
A 3,5 ton ná nál na gyobb te her bí rá sú gép jár mû (pl. te her -

au tó, pót ko csi, nyer ges von ta tó) és sza bad idõs jár mû köl -
csön zé se.

7300. Egyéb szá raz föl di jár mû-köl csön zõ
Mo tor ke rék pár, la kó au tó, au tó hoz kap csol ha tó la kó ko -

csi, után fu tó stb. ve ze tõ nél kü li köl csön zé se.
Nem ide tar to zik: a ke rék pár köl csön zé se (7600).
7400. Ví zi jár mû-köl csön zõ
Csó nak, lég pár nás jár mû sze mély zet nél kü li köl csön zé se.

Nem ide tar to zik: a szó ra ko zás hoz, sza bad idõ el töl té sé -
hez vi tor lás ha jó, vízi sport esz köz (pl. mo tor csó nak, jet ski, 
ví zi bi cik li, ví zi sí) köl csön zé se (7600).

7500. Vi deo ka zet ta, DVD köl csön zé se
Mû so ros vi deo ka zet ta, DVD (nem könyv tá ri) köl csön -

zé se ott ho ni szó ra ko zás cél já ból.
Ide tar to zik: a vi deo já ték köl csön zé se is.
Nem ide tar to zik: a vi deo- és DVD-ké szü lék köl csön zé -

se (7800).
7600. Sza bad idõs- és sport esz köz köl csön zõ
Szó ra ko zás hoz, sza bad idõ el töl té sé hez hasz nált cikk

köl csön zé se: ke rék pár, vízi jár mû (pl. vi tor lás hajó, mo tor -
csó nak, ví zi bi cik li) és ví zi sport-esz köz és fel sze re lés (pl.
ka jak, kenu, szörf, ví zi sí), lé gi sport-esz köz (pl. vi tor lá zó-
és sár kány re pü lõ), té li sport-fel sze re lés (pl. kor cso lya, sí -
fel sze re lés, snow bo ard), egyéb sport fel sze re lés (pl. golf,
te nisz), kem ping fel sze re lés (pl. kem ping szék és nap er nyõ) 
köl csön zé se.

Nem ide tar to zik: a mû so ros hang hor do zó (hang le mez,
au dio ka zet ta, CD és ha son ló hang fel vé tel) (7800) és a vi -
deo ka zet ta-, DVD-, vi deo já ték (7500) köl csön zé se.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a go kart-pá lya, fitt -
ness- és kon dí ci o ná ló te rem.

7700. Szá mí tó gép és -fel sze re lés köl csön zõ
Szá mí tó gép, szá mí tás tech ni kai esz köz, nyom ta tó, ház -

tar tá si célú iro dai gép, be ren de zés és fel sze re lés (pl. fény -
má so ló, író gép és be ren de zés és más iro dai gép) köl csön -
zé se.

Nem ide tar to zik: a te le fon, fax (7900) köl csön zé se.
7800. Egyéb sze mé lyi és ház tar tá si cikk köl csön zõ
Ide tar to zik:
a te le ví zió-, rá dió-, vi deo ké szü lék: a ház tar tás ban hasz -

ná la tos te le ví zió-, rá dió-, vi deo- és DVD-ké szü lék, ka zet -
tás mag nó, HIFI be ren de zés és kü lön fé le szó ra koz ta -
tó-elekt ro ni kai be ren de zés, ké szü lék és tar to zék, kü lön bö -
zõ mû so ros hang hor do zó (pl. hang le mez, au dió ka zet ta,
CD és ha son ló hang fel vé tel) stb.;

a ház tar tá si esz köz: elekt ro mos és nem elekt ro mos ház -
tar tá si gép, be ren de zés és fel sze re lés (pl. hû tõ szek rény,
mo só gép, ház tar tá si ro bot gép, grill sü tõ, ke nyér pi rí tó, lég -
kon di ci o ná ló), kony hai fel sze re lés (pl. asz ta li, ét ke zé si
edény, evõ esz köz, te rí ték, üveg áru), dísz tárgy, ház tar tá si-
és la kás tex tí lia (pl. ágy ne mû, szõ nyeg, füg göny, asz tal te rí -
tõ), könyv, új ság stb.;

a szer szám: a ház tar tá sok ban és a ház kö rü li, ker ti mun -
kák hoz szük sé ges gép, szer szám és fel sze re lés (pl. bar -
kács gép, ké zi szer szám, fû nyí ró);

a bú tor és lak be ren de zé si cikk: pl. asz tal, ágy be tét, dísz -
tárgy, vi rág és dísz nö vény;

a fo tó-op ti kai cikk: fo tó fel sze re lés és egyéb op ti kai ter -
mék;

a hang szer, kot ta és ki egé szí tõ (pl. kot ta tar tó);
a ru há zat: es kü või ruha, jel mez, láb be li, ki egé szí tõ

(pl. ék szer, bi zsu) köl csön zé se.
Nem ide tar to zik: a sze mély gép jár mû (7100), az egyéb

szá raz föl di jár mû (7300), ví zi jár mû (7400), a vi deo já ték,
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vi deo ka zet ta és DVD-le mez (7500), a sza bad idõs és sport -
esz köz (7600) köl csön zé se.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a könyv, új ság és fo -
lyó irat, ze nei és vi deo fel vé tel stb. könyv tá ri köl csön zé se.

7900. Egyéb gép, be ren de zés és tár gyi esz köz köl -
csön zõ

Te le kom mu ni ká ci ós esz köz (pl. te le fon, fax), va la mint
egyéb fel nem so rolt, meg ha tá ro zó an ház tar tá sok ban hasz -
ná la tos gép, be ren de zés köl csön zé se.

Nem ide tar to zik: a szá mí tó gép, iro da gép, be ren de zés
(7700), a ház kö rü li mun ká hoz, hob bi kert hez gép, szer -
szám, fel sze re lés (pl. bar kács gép, ké zi szer szám, fû nyí ró)
(7800) köl csön zé se.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a já ték ter mi já ték au -
to ma ta-köl csön zés.

8. Fo gyasz tá si cikk ja ví tó-szol gál ta tás

Ide tar to zik: meg ha tá ro zó an a ház tar tá sok ban hasz ná la -
tos szá mí tó gép és pe ri fé ria, va la mint kom mu ni ká ci ós esz -
köz ja ví tá sa és kar ban tar tá sa, sze mé lyi- és ház tar tá si cikk
stb. ja ví tá sa.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a gép jár mû-ja ví tás, a 
kép zõ mû vé sze ti, mú ze u mi tárgy (pl. fest mény) mû ér té ké -
nek hely re ál lí tá sa (res ta u rá lá sa), va la mint az ipa ri te vé -
keny ség ként vég zett ja ví tás, kar ban tar tás (pl. pénz tár gép -
ja ví tás).

8100. Szá mí tó gép és pe ri fé ra ja ví tó mû hely, fiók
Kézi szá mí tó gép, asz ta li szá mí tó gép, hor doz ha tó (lap -

top) szá mí tó gép, no tesz gép, mág nes le me zes meg haj tó,
flash meg haj tó és egyéb tá ro ló esz köz, op ti kai le mez meg -
haj tó (pl. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW),
nyom ta tó, mo ni tor, bil len tyû zet, egér, bot kor mány és
track ball esz köz, bel sõ és kül sõ szá mí tó gép mo dem, lap ol -
va só (szken ner), vir tu á lis va ló ság si sak, szá mí tó gép-ki ve -
tí tõ stb. ja ví tá sa.

8200. Kom mu ni ká ci ós esz köz ja ví tó mû hely, fiók
Te le fon, mo bil te le fon, fax ké szü lék, sze mély hí vó stb.

ja ví tá sa.
Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a meg ha tá ro zó an

nem ház tar tá si célú táv köz lé si át vi te li mo dem, kom mu ni -
ká ci ós át vi te li esz köz (pl. híd, ro u ter), pro fesszi o ná lis te le -
ví zi ós és vi deo ka me ra ja ví tá sa és kar ban tar tá sa.

8300. Szó ra koz ta tó-elekt ro ni kai cikk ja ví tó mû hely,
fiók

Te le ví zió, rá dió, vi deo mag nó, CD- és DVD-ké szü lék,
ház tar tá si célú vi deo ka me ra stb. ja ví tá sa.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a hely hez kö tött an -
ten na, pa ra bo la an ten na sze re lé se, ja ví tá sa.

8400. Ház tar tá si gép, ott ho ni és ker ti esz köz ja ví tó mû -
hely, fiók

Fa gyasz tó- és hû tõ szek rény, tûz hely, mo só gép, ru ha -
szá rí tó gép, mo so ga tó gép, por szí vó, var ró gép, szo bai lég -
kon di ci o ná ló be ren de zés, ház tá ji me zõ gaz da sá gi kis gép,

hob bi ker ti kis gép, fû nyí ró, sö vény vá gó, lomb szí vó és -fú -
vó be ren de zés stb. ja ví tá sa.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a gépi meg haj tá sú
ké zi szer szám és a köz pon ti lég kon di ci o ná ló rend szer ja ví -
tá sa.

8500. Láb be li és egyéb bõr áru ja ví tó mû hely, fiók
Csiz ma, cipõ, bõ rönd, tás ka stb. ja ví tá sa, ci põ sar ka lás.
Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a láb be li ké szí tés.
8600. Bú tor és lak be ren de zé si tárgy ja ví tó mû hely, fiók
La kás bú tor, lak be ren de zé si tárgy új ra kár pi to zá sa, új ra -

fé nye zé se, ja ví tá sa.
Ide tar to zik: a kép ke re te zés is.
8700. Óra- és ék szer ja ví tó mû hely, fiók
Óra ja ví tás, elem cse re, ék szer ja ví tás és -át ala kí tás.
Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a fé mek ipa ri gra ví -

ro zá sa, met szé se, a blok ko ló óra, idõ/dá tum bé lyeg zõ, idõ -
zár és más ha son ló idõ mé rõ esz köz ja ví tá sa.

8800. Egyéb sze mé lyi- és ház tar tá si cikk ja ví tó mû -
hely, fiók

Ide tar to zik:
a kulcs má so lás és kés éle zés;
a szem üveg len cse egye di csi szo lá sa és ke ret be he lye zé -

se, szem üveg ja ví tás;
a tex til ja ví tás: kész tex til- és ru há za ti cikk fel újí tá sa,

utó la gos ja ví tá sa, át ala kí tá sa, mû stop po lá sa;
a ke rék pár-, sport- és sza bad idõs cikk: a ke rék pár ja ví tás, 

ke rék pár gu mi, sport szer, lab da, kem ping cikk stb. ja ví tá sa;
a hang szer ja ví tás, hang szer kel lék ja ví tá sa, han go lás;
a gra ví ro zás, tex til dí szí tés: kész ter mék (pl. go lyós toll,

ön gyúj tó) utó la gos gra ví ro zá sa, met szé se és (pl. tö röl kö zõ, 
póló) utó la gos hím zé se, nyo má sa;

és to váb bi fel nem so rolt sze mé lyes és ház tar tá si cikk ja -
ví tá sa.

Nem tar to zik a ren de let ha tá lya alá a ru há za ti cikk ké -
szí té se, a gépi meg haj tá sú ké zi szer szám ja ví tá sa, a sport-
és va dász fegy ver ja ví tá sa, a be épí tett bú tor, kony ha be sze -
re lé se, a könyv res ta u rá lás és kö tés, gép jár mû- és au tó gu -
mi-szer víz (gu mi ab roncs és bel sõ ja ví tá sa, fel sze re lé se,
cse ré je), hely hez kö tött an ten na, pa ra bo la an ten na sze re lé -
se, ja ví tá sa, a fé mek ipa ri gra ví ro zá sa, met szé se.

9. Ter me lõi bor ki mé rés

9000. Ter me lõi bor ki mé rés
Ki zá ró lag sa ját ter me lé sû bor nem ven dég lá tó ipa ri te -

vé keny ség ke re té ben el vi tel re tör té nõ ér té ke sí té se a ter -
me lõ sa ját bor elõ ál lí tó he lyén (pl. bor pin ce). Az el vi tel re 
tör té nõ ér té ke sí té sen túl me nõ en bor kós to lás is le het sé -
ges. Ez eset ben biz to sí ta ni kell a kéz mo sás és a kós to lás -
hoz hasz nált po hár mo so ga tá sá nak le he tõ sé gét.  Moso -
gatási fel té tel hi á nyá ban egy szer hasz ná la tos vagy aján -
dék po hár szük sé ges.

Nem ide tar to zik: a bor szak üz let ben tör té nõ ér té ke sí té -
se (1260) és a ter me lõi, táj jel le gû bo ro zó (2130).”
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3. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Nyilvántartás a .................................... önkormányzat területén mûködõ, 
megszûnt üzletekrõl

Az ön kor mány zat ál tal
ki adott

KSH ál tal
adott

 nyil ván tar tá si
szám

Az en ge dély ki adá sá nak, 
mó do sí tá sá nak, 

vissza vo ná sá nak idõ pont ja

Nyil ván tar-
tás ba vé tel 

in do ka1

Az üz let Az üz le tet üze mel te tõ ke res ke dõ

nyil ván tar tá si
szám

je lö lés2 év hó, nap meg ne ve zé se

címe fõ te vé keny sé gé nek

nyit va
tar tá sa3

alap te rü le te
 (m2)4

sta tisz ti kai
szám je le5;

cég jegy zék -
szám/vál lal-

ko zói ig.
szám;

adó szá ma

neve

címe/szék he lye

irá nyí tó szám

út/utca/tér
meg ne ve zés,

ház szám, 
eme let,

ajtó/üz let-
köz pont 

meg ne ve zé se6

moz gó bolt
ese té ben 

az áru sí tás ra
en ge dé lye zett

 te rü le tek

üz let kö ri 
szá ma

TEÁOR 
szá ma

te le pü lés utca, 
ház szám

a b c d e f g h i j k l m n o p r

1 1 = Új üz let nyi tá sa, 2 = Mó do sí tás, 3 = Üz let meg szû né se.
2 CS = Cso mag kül dõ ke res ke del mi te vé keny ség, M = Moz gó bolt, K = Ki egé szí tõ ke res ke del mi te vé keny ség.
3 1 = Ál lan dó jel leg gel nyit va tar tó üz let napi/heti nyit va tar tá si ide je, 2 = Idény jel leg gel nyit va tar tó üz let napi/heti nyit va tar tá si ide je, 3 = moz gó bolt ese té ben az áru sí tás ra ki je lölt na pok.
4 A te vé keny ség vég zé sé re szol gá ló hasz nos alap te rü let.
5 Az üz le tet üze mel te tõ ke res ke dõ sta tisz ti kai szám je lé nek elsõ 8 szám je gye, il let ve a ter me lõi bor ki mé rést vég zõ õs ter me lõ õs ter me lõi iga zol vány szá ma.
6 A be vá sár ló köz pont, üz let köz pont, il let ve piac neve és az üz let azon be lü li azo no sí tó ja.



4. melléklet
a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A rendelet 7.  §-ának (1) bekezdése alapján
közterületen árusítható termékek

Na pi lap és he ti lap, fo lyó irat, könyv
Le ve le zõ lap
Vi rág
Lég gömb
Zöld ség, gyü mölcs
Pat to ga tott ku ko ri ca
Fõtt ku ko ri ca
Sült gesz te nye
Cso ma golt pi rí tott tök mag, nap ra for gó mag, föl di mo -

gyo ró
Vat ta cu kor és gyá ri lag vagy az elõ ál lí tó ál tal cso ma golt

cu kor ka
Fagy lalt, jég krém
Ás vány víz, üdí tõ ital, kávé OÉTI en ge déllyel

5. melléklet
a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

A) A ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a jö ve -
dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö -
nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény ha tá lya
alá tar to zó jö ve dé ki ter mé kek az aláb bi üz let kö ri szá mo kat 
tar tal ma zó mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ üz le tek ben
áru sít ha tók:

Üzem anya gok:
1500. Üzem anyag töl tõ ál lo más

Tü ze lõ olaj:
1500. Üzem anyag töl tõ ál lo más
1700. Ház tar tá si tü ze lõ anyag
1701. Pa lac kos gáz ér té ke sí tõ hely, cse re te lep

Egyéb ás vány olaj ter mé kek:
1111. Hi per mar ket
1112. Élel mi szer üz let
1121. Ipar cikk áru ház és szak áru ház
1122. Ipar cikk üz let
1363. Fes té kek, lak kok, vas áru, bar kács és épít ési

anya gok üz le te
1750. Egyéb ipar cikk-üz let ki zá ró lag a ház tar tá si

tisz tí tó szert, ve gyi árut ér té ke sí tõ he lyen
1500. Üzem anyag töl tõ ál lo más
1700. Ház tar tá si tü ze lõ anyag
1701. Pa lac kos gáz ér té ke sí tõ hely, cse re te lep
Va la mennyi jár mû- és jár mû al kat rész ke res ke del mi 
üz let ben, rak tár ban

Sze szes ita lok, úgy mint al ko hol ter mé kek, köz tes al ko hol -
ter mé kek, bor, pezs gõ és sör:

1111. Hi per mar ket
1112. Élel mi szer üz let

1121. Ipar cikk áru ház és szak áru ház
1122. Ipar cikk üz let
1260. Pa lac ko zott ita lok szak üz le te
Va la mennyi ven dég lá tó üz let kö rû egy ség ben, ki -
vé tel a Fõ zõ kony hás mun ka he lyi gyors- és ön ki -
szol gá ló ét te rem (2210) és Mun ka he lyi, in téz mé nyi 
büfé (2220)
4100. Szál lo da
4200. Pan zió (fo ga dó)
9000. Ter me lõi bor ki mé rés

Do hány ter mé kek:
1111. Hi per mar ket
1112. Élel mi szer üz let
1121. Ipar cikk áru ház és szak áru ház
1122. Ipar cikk üz let
1270. Do hány áru üz let
Va la mennyi ven dég lá tó üz let kö rû egy ség
(2110–2400)
4100. Szál lo da
4200. Pan zió (fo ga dó)

B) A ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a jö ve dé ki
adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza -
bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény ha tá lya alá tar to -
zó jö ve dé ki ter mé kek az aláb bi, a 4/1997. (I. 22.) Korm. ren -
de let ben elõ írt üz let kö ri szá mo kat tar tal ma zó, és a je len ren -
de let ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ és ér vé nyes mû kö dé si
en ge déllyel ren del ke zõ üz le tek ben áru sít ha tók mind ad dig,
amíg azok mó do sí tá sá ra e ren de let 23.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak alap ján nem ke rül sor:

Üzem anya gok: 
150

Tü ze lõ olaj: 
150; 170

Egyéb ás vány olaj ter mé kek: 
111; 112; 113; 114; 1363; 141; 150; 170

Sze szes ita lok, úgy mint al ko hol ter mé kek, köz tes al ko -
hol ter mé kek, bor, pezs gõ és sör: 

111; 112; 113; 114; 126; 128; 211; 212; 213; 214;
215; 216; 411; 412; 421; 422; 1261

Do hány ter mé kek: 
111; 112; 113; 114; 127; 128; 211; 212; 213; 214;
215; 216; 220; 411; 412; 421; 422

C) A ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a jö ve dé ki 
adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza -
bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény ha tá lya alá tar to -
zó jö ve dé ki ter mé kek az aláb bi, a 4/1997. (I. 22.) Korm. ren -
de let ben elõ írt üz let kö ri szá mo kat tar tal ma zó és a je len ren -
de let ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ és ér vé nyes mû kö dé si
en ge déllyel ren del ke zõ üz le tek ben áru sít ha tók mind ad dig,
amíg azok mó do sí tá sá ra, e ren de let 23.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak alap ján nem ke rül sor:
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Üzem anya gok: 
I/83

Tü ze lõ olaj: 
I/82; I/83

Egyéb ás vány olaj ter mé kek: 
I/0; I/10; I/11; I/12; I/21; I/41; I/44; I/82; I/83

Sze szes ita lok, úgy mint al ko hol ter mé kek, köz tes al ko hol-
 termékek, bor, pezs gõ és sör: 

I/0; I/10; I/11; I/12; I/21; I/27; I/29; II/1; II/2; II/3;
II/5

Do hány ter mé kek: 
I/0; I/10; I/11; I/12; I/21; I/28; I/29; II/1; II/2; II/3;
II/4; II/5”
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6. melléklet a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Fordítókulcs

A
2. mel lék let 

sze rin ti
 üz let kö ri

szám

Ko ráb bi szám Meg ne ve zés

1. Kis ke res ke del mi üz le tek

1111. I/0, I/10, I/11, 111, 112. Hi per mar ket

1112. I/0, I/10, I/11, I/12, I/21, 111, 113. Élel mi szer üz let

1210. I/22, 121, 128. Zöld ség- és gyü mölcs üz let

1220. I/23, 122. Hús-, hús áru üz let

1230. I/24, 123. Hal üz let

1240. I/25, 124. Ke nyér- és pék áru üz let

1250. II/2, I/26, 125. Édes ség üz let

1260. I/27, 126. Pa lac ko zott ita lok szak üz le te

1270. I/28, 113, 127, 128. Do hány áru üz let

1280. I/29, 121, 128. Egyéb élel mi szer-üz let

1290. I/42, 129. Köz ér zet ja ví tó és ét rend-ki egé szí tõ ter mé kek szak üz le te

1121. I/0, I/10, 112. Ipar cikk áru ház és szak áru ház

1122. I/10, 114. Ipar cikk üz let

1310. I/31, 131, 1341. Tex til üz let

1320. I/32, 132. Ru há za ti üz let

1330. I/33, 133. Láb be li- és bõr áru üz let

1342. I/10, I/51, I/53, I/61, I/64, I/72,
1342, 1343, 1344, 1353, 1614.

Bú tor, lak be ren de zés, ház tar tá si fel sze re lés, vi lá gí tás tech ni kai és
hangszerüzlet

1351. I/0, I/10, I/51, I/52, I/53, 112, 114, 
1344, 1351, 1361.

Vil la mos ház tar tá si ké szü lé kek és vil la mos sá gi cik kek üzlete

1352. I/52, 1352. Au dio- és vi deo be ren de zé sek üz le te

1353. I/64, 1353. Ze nei és vi deo fel vé te lek, ka zet ták szak üz le te

1354. I/52, 1352, 1354. Te le kom mu ni ká ci ós cik kek üzlete

1363. I/10, I/41, I/44, I/51, I/63, I/81,
114, 1361, 1362, 1363, 141, 1603.

Fes té kek, lak kok, vas áru, bar kács és épí té si anya gok üzlete

1371. I/62, 1371. Köny ves bolt

1372. I/62, 1372, 1373. Hír lap-, pa pír- és író szer, mû vész el lá tó üzlet

1380. I/54, 138. Szá mí tó gép és szoft ver üz let

1420. I/41, I/42, I/43, 142. Il lat szer üz let, dro gé ria

1430. 143. Ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek üz le te

1452. I/10, I/32, I/33, I/41, I/42, I/43,
I/52, 114, 132, 133, 1351, 1352,
141, 142.

Kö zér zet tel kap cso la tos ter mé kek üzlete
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A
2. mel lék let 

sze rin ti
 üz let kö ri

szám

Ko ráb bi szám Meg ne ve zés

1500. I/83, 150. Üzem anyag töl tõ ál lo más

1602. I/63, 1602. Óra- és ék szer bolt

1603. I/63, 1603. Sport szer bolt

1604. I/63, I/76,1604, 1609. Já ték áruk üz le te

1605. I/31, I/62, I/65, 1341, 1605. Ta pé ták, pad ló bur ko lók, szõ nye gek és la kás tex tí li ák üzlete

1606. I/73, 1606. Vi rág bolt és ker té sze ti üz let

1610. I/29, I/77, 115, 161. Kedv te lés bõl tar tott ál la tok ke res ke dé se és ál lat ele del bolt

1611. I/78, 1611. Sze xu á lis áruk üz le te

1615. I/63, 1603, 1615, 1616 Fegy ver és lõ szer, pi ro tech ni kai ter mé kek üzlete

1700. I/82, 170. Ház tar tá si tü ze lõ anyag-te lep

1701. I/82, 170. Pa lac kos gáz ér té ke sí tõ hely, cse re te lep

1750. I/10, I/11, I/31, I/32, I/33, I/41,
I/42, I/43, I/51, I/61, I/62, I/63,
I/71, I/72, I/74, I/75, 114, 131,
132, 133, 1342, 1343, 1373, 141,
142, 1601, 1603, 1604, 1607,
1608, 1612, 1613.

Egyéb ipar cikk-üz let

1800. I/9. 180. Hasz nált cik kek bolt ja

1850. I/9. 180. Zá log ke res ke dés

2. Ven dég lá tás

2110. II/1, 211. Me leg kony hás ven dég lá tó üz let

2120. II/2, 212. Cuk rász da

2130. II/3, 213. Ital üz let

2140. II/5, 214. Egyéb nem me leg kony hás ven dég lá tó hely

2150. II/5, 215, 216. Ze nés szó ra ko zó hely

2210. II/4, 220. Fõ zõ kony hás mun ka he lyi gyors- és ön ki szol gá ló étterem

2220. II/4, 220. Mun ka he lyi, in téz mé nyi büfé

2300. II/4, 220. Szer ve ze tek és a la kos ság ét kez te té sét vég zõ köz pon ti fõzõkonyha

2400. II/1, II/4, II/5, 211, 214, 220. Ren dez vé nyi ét kez te tés

3. Uta zás szer ve zés

3100. III/1, 310. Uta zá si iro da

3200. III/2, 320. Uta zá si ügy nök ség

3300. III/3, 330. Tu risz ti kai szol gál ta tó iro da

4. Ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás

4100. IV/1, 411, 412. Szál lo da

4200. IV/2, 421, 422. Pan zió (fo ga dó)

4300. IV/3, 430. Üdü lõ ház

4400. IV/4, 440. Kem ping

4500. IV/5, 450. Tu ris ta szál ló

4600. IV/1, IV/3, IV/5, 460. If jú sá gi szál ló

4700. IV/3, IV/5, 430, 450, 460 Egyéb szál lás hely

5. Nagy ke res ke de lem

5000. V/1, 519, 520. Ál ta lá nos nagy ke res ke del mi raktár

5100. V/1, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 
517, 518, 519.

Élel mi szer-, ital-, do hány áru nagy ke res ke del mi raktár
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A
2. mel lék let 

sze rin ti
 üz let kö ri

szám

Ko ráb bi szám Meg ne ve zés

5200. V/2, V/3, 520. Fo gyasz tá si cikk nagy ke res ke del mi raktár

5400. V/3, 540. Gé pek és be ren de zé sek nagy ke res ke del mi raktára

5500. V/3, 550. Me zõ gaz da sá gi ter mék nagy ke res ke del mi raktár

5600. V/3, 520, 540. In for má ci ós, te le kom mu ni ká ci ós (ICT) be ren de zé sek
nagy ke res ke del mi raktára

5700. V/3, 530, 531, 532. Egyéb sza ko so dott nagy ke res ke del mi raktár

5800. V/4, 520–550. Ipar cikk nagy ke res ke del mi rak tár

6. Gép jár mû- és mo tor ke rék pár-ke res ke de lem, mo tor ke rék pár-ja ví tás

6010. I/55, 601. Sze mély gép jár mû vek kis ke res ke del mi üzlete

6011. I/55, 601. Gép jár mû vek nagy ke res ke del mi üz le te, raktára

6012. I/55, 601. Egyéb gép jár mû kis ke res ke del mi üzlet

6013. I/55, 601. Egyéb gép jár mû nagy ke res ke del mi rak tár, üzlet

6020. I/56, 602. Sze mély gép jár mû-al kat rész és -tar to zék kis ke res ke del mi üzlet

6021. I/56, 602. Gép jár mû-al kat rész és -tar to zék nagy ke res ke del mi rak tár, üzlet

6030. I/57, 603. Mo tor ke rék pár, mo tor ke rék pár-al kat rész és -tar to zék kis ke res ke del mi
üzlet

6031. I/57, 603. Mo tor ke rék pár, mo tor ke rék pár -al kat rész és -tar to zék
nagy ke res ke del mi raktár, üzlet

6032. – Mo tor ke rék pár ja ví tó mû hely

7. Köl csön zés

7100. I/112, 701. Sze mély gép jár mû köl csön zõ

7200. I/112, 701. Gép jár mû-köl csön zõ

7300. I/112, 703. Egyéb szá raz föl di jár mû-köl csön zõ

7400. I/112, 703, 7024. Ví zi jár mû-köl csön zõ

7500. I/112, 702, 7022. Vi deo ka zet ta, DVD köl csön zé se

7600. I/112, 702, 7024. Sza bad idõs- és sport esz köz köl csön zõ

7700. I/112, 702, 7027. Szá mí tó gép és -fel sze re lés köl csön zõ

7800. I/112, 702, 7021, 7023, 7025,
7026.

Egyéb sze mé lyi és ház tar tá si cikk köl csön zõ

7900. I/112, 702, 7023, 7027. Egyéb gép, be ren de zés és tár gyi esz köz köl csön zõ

8. Fo gyasz tá si cikk ja ví tó-szol gál ta tás

8100. I/54, 804. Szá mí tó gép és pe ri fé ra ja ví tó mû hely, fiók

8200. I/52, 804. Kom mu ni ká ci ós esz köz ja ví tó mû hely, fiók

8300. I/52, 802. Szó ra koz ta tó-elekt ro ni kai cikk ja ví tó mû hely, fiók

8400. I/52, I/53, I/63, 804. Ház tar tá si gép, ott ho ni és ker ti esz köz ja ví tó mû hely, fiók

8500. I/33, 801. Láb be li és egyéb bõr áru ja ví tó mû hely, fiók

8600. I/61, 804. Bú tor és lak be ren de zé si tárgy ja ví tó mû hely, fiók

8700. I/63, I/72, 803. Óra- és ék szer ja ví tó mû hely, fiók

8800. I/31, I/32, I/51, I/63, I/64, 803,
804, 1601.

Egyéb sze mé lyi- és ház tar tá si cikk ja ví tó mû hely, fiók

9. Ter me lõi bor ki mé rés

9000. 1261. Ter me lõi bor ki mé rés



A Kormány
134/2007. (VI. 13.) Korm.

rendelete

a gépjármû üzemben tartójának
kötelezõ felelõsségbiztosításáról  szóló

190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet
módosításáról

A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 234.  §-ának b) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján, a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény (Ptk.) 198.  §-ának (2) be kez dé sé ben
és az 567.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ fe le lõs ség -
biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 1.  §-a c) pont já nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„c) te lep hely sze rin ti or szág:

ca) az az or szág, amely nek ha tó sá ga a gép jár mû vet ál -
lan dó vagy ide ig le nes ha tó sá gi jel zés sel el lát ta, vagy

cb) a bal eset be kö vet ke zé sé nek he lye sze rin ti or szág,
amennyi ben a ha tó sá gi jel zés vi se lé sé re kö te le zett gép jár -
mû bal eset ré sze sé vé vált, és nem ren del ke zik ér vé nyes ha -
tó sá gi jel zés sel, il let ve a raj ta lévõ ha tó sá gi jel zés nem ren -
del he tõ, vagy már nem ren del he tõ hoz zá, vagy

cc) a Bit.-ben meg ha tá ro zott ren del te tés he lye sze rin ti
tag ál lam, amennyi ben az nem azo nos a gép jár mû vet ha tó -
sá gi jel zés sel el lá tó or szág gal, vagy

cd) ha tó sá gi jel zés vi se lé sé re nem kö te le zett gép jár mû -
vek ese té ben a tu laj do nos vagy a jár mû fe lett egyéb ként
ren del ke zé si jo got gya kor ló sze mély (szer ve zet) ál lan dó
la kó he lye (szék he lye) sze rin ti or szág;”

(2) A Ren de let 1.  §-a k) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„k) le ve le zõ: a Bit.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom;”

(3) A Ren de let 1.  §-a s) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„s) kár kép vi se lõ: a Bit.-ben meg ha tá ro zott fo ga lom;”

(4) A Ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ w) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„w) sú lyos sze mé lyi sé rü lés: a bal eset bõl ere dõ, leg -

alább 25%-os össz-szer ve ze ti egész ség ká ro so dás sal járó
ma ra dan dó fo gya té kos sá got oko zó, vagy a bal eset bõl ere -

dõ, leg alább 6 hó na pos gyógy tar tam mal járó sú lyos egész -
ség rom lást oko zó sé rü lés;”

(5) A Ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ x) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„x) is me ret len gép jár mû: az a gép jár mû, amely nem

azo no sít ha tó, il let ve utó lag sem azo no sít ha tó, mi vel el -
hagy ta a bal eset hely szí nét, vagy azo no sí tó ada tok kal nem
ren del ke zik, il let ve azo kat meg ha mi sí tot ták vagy nem fel -
is mer he tõk;”

(6) A Ren de let 1.  §-a a kö vet ke zõ y) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„y) for gal mi en ge dély: a kü lön jog sza bály ban meg ha -

tá ro zott ha tó sá gi en ge dély, ide ig le nes for gal mi en ge dély,
ide ig le nes for ga lom ban tar tá si en ge dély, va la mint a las sú
jár mû iga zo ló lap ja.”

2.  §

A Ren de let 2.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A biz to sí tó, il let ve a Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lõ je
egy biz to sí tá si ese mény vo nat ko zá sá ban do lo gi ká rok ese -
tén kár ese mé nyen ként 500 mil lió Ft összeg ha tá rig, sze mé -
lyi sé rü lés  miatti ká rok ese tén kár ese mé nyen ként leg fel -
jebb 1500 mil lió Ft összeg ha tá rig kö te les a szer zõ dés alap -
ján helyt áll ni, füg get le nül a ká ro sul tak szá má tól. A fen ti
össze gek ma guk ban fog lal ják a kár ese mény kap csán bár -
mi lyen jog cí men ér vé nye sít he tõ kö ve te lé se ket, az igény -
ér vé nye sí tés költ sé ge it, va la mint a ka ma to kat is.”

3.  §

A Ren de let 3.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tá si szer zõ dés te rü le ti ha tá lya az Eu ró pai
Unió, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség és Svájc te rü le té re, va -
la mint a nem zet kö zi zöld kár tya rend szer azon or szá ga i nak 
te rü le té re ter jed ki, ame lyek nem ze ti iro dá já val a ma gyar
Nem ze ti Iro da meg ál la po dást kö tött. A zöld kár tya rend -
szer ben részt vevõ or szá gok lis tá ját a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te (a továb biak ban: Fel ügye let) a
16.  § (9) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint te szi köz zé.”

4.  §

(1) A Ren de let 4.  §-a (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A biz to sí tó és a kü lön jog sza bály sze rin ti köt vény -
nyil ván tar tó szerv kö zöt ti adat szol gál ta tás és adat ke ze lés
rend jé re vo nat ko zó an a Bit. ren del ke zé sei irány adók.”
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(2) A Ren de let 4.  §-a (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) Az In for má ci ós Köz pont a ká ro sult, vagy bár mely
tag ál lam – il let ve erre irá nyu ló együtt mû kö dé si szer zõ dés
alap ján a har ma dik or szág – in for má ci ós köz pont ja ké ré sé -
re ha la dék ta la nul kö te les kö zöl ni a fe le lõs ség biz to sí tó ne -
vét, cí mét és egyéb el ér he tõ sé gi ada ta it, a biz to sí tá si köt -
vény szá mát és a biz to sí tó nak a ká ro sult la kó he lye sze rin ti
or szág ban lévõ kár ren de zé si meg bí zott já nak ada ta it. A
biz to sí tó ra és a szer zõ dés re vo nat ko zó ada to kat a kár ese -
mény idõ pont já ra vo nat ko zó an, míg a kár ren de zé si meg bí -
zott ra vo nat ko zó an a meg ke re sés re adan dó vá lasz idõ -
pont já ban ak tu á lis ada to kat kell kö zöl ni. Ha a kért ada to -
kat az in for má ci ós köz pon tok kö zöt ti meg ál la po dás ban ki -
kö tött idõ pon tig az In for má ci ós Köz pont bár mely ok ból
nem tud ja meg ad ni, ezt a kö rül ményt az ok meg je lö lé sé vel
leg ké sõbb a ha tár idõ le jár ta kor kö te les kö zöl ni a meg ke re -
sõ vel.”

5.  §

(1) A Ren de let 8.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A ká ro sult kár té rí té si igé nyét e ren de let alap ján, a
biz to sí tá si szer zõ dés ke re tei kö zött a kár oko zó gép jár mû
üzem ben tar tó já nak e ren de let sze rin ti biz to sí tó já val szem -
ben köz vet le nül, vagy a Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lõ jé vel
szem ben is jo go sult ér vé nye sí te ni. A biz to sí tó val szem ben
tá masz tott kö ve te lé se ket a ká ro sult vá lasz tá sa sze rint a
kár kép vi se lõ vel szem ben is ér vé nye sít he ti a biz to sí tó ra is
ki ter je dõ jog ha tállyal. A ká ro sult ke re se tet in dít hat a fe le -
lõs ség biz to sí tást nyúj tó biz to sí tó el len a la kó he lye sze rin ti
tag ál lam ban, il let ve a bal eset be kö vet ke zé sé nek he lye sze -
rin ti tag ál lam ban is.”

(2) A Ren de let 8.  §-a (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(5) A ká ro sult a kár ese ményt – an nak be kö vet kez té tõl,
il let ve a tu do más szer zés tõl szá mí tott – 30 na pon be lül kö -
te les be je len te ni a biz to sí tó nak. A ha tár idõ el mu lasz tá sa
ese tén – ki vé ve, ha a ká ro sult bi zo nyít ja, hogy az ön hi bá -
ján kí vül tör tént – a ké se del mes tel je sí tés jog kö vet kez mé -
nyei a kár ese mény be kö vet ke zé se és a kár ese mény be je -
len té se kö zöt ti idõ szak ra a biz to sí tó val, a kár ren de zé si
meg bí zot tal, a le ve le zõ vel, a Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lõ -
jé vel, a kár kép vi se lõ vel és a Nem ze ti Iro dá val szem ben
nem al kal maz ha tók.”

(3) A Ren de let 8.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A biz to sí tó, en nek kár ren de zé si meg bí zott ja, le ve -
le zõ je, a Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lõ je, a kár kép vi se lõ és a 
Nem ze ti Iro da kö te les a kár té rí té si igény be nyúj tá sá tól
szá mí tott há rom hó na pon be lül a ká ro sult nak:

a) kel lõ en meg in do kolt kár té rí té si ja vas la tot ten ni
azok ban az ese tek ben, ame lyek ben a fe le lõs ség nem vi tás
és a kárt összeg sze rû en meg ál la pí tot ta, vagy

b) in dok lás sal el lá tott vá laszt adni a kár igény ben fog -
lalt egyes kö ve te lé sek re, azok ban az ese tek ben, ami kor a
fe le lõs sé get nem is me ri el, vagy az nem egy ér tel mû, vagy
a tel jes kárt összeg sze rû en nem ál la pí tot ta meg.”

6.  §

A Ren de let 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Ha a zöld kár tya rend szer va la mely, a ká ro sult

la kó he lyé tõl (szék he lyé tõl) el té rõ or szá gá ban ma gyar or -
szá gi te lep he lyû gép jár mû üze mel te té sé vel kárt okoz nak,
és az Eu ró pai Unió, il let ve az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség
te rü le tén la kó hellyel, il let ve szék hellyel ren del ke zõ ká ro -
sult nak e ká rok  miatt a kár oko zó a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén szék hellyel ren del ke zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to -
sí tó já val szem ben kár té rí té si igé nye ke let ke zik, kár té rí té si
igé nyét a kár oko zó gép jár mû fe le lõs ség biz to sí tó ja ál tal la -
kó he lye, il let ve szék he lye sze rin ti or szág te rü le tén ki je lölt
kár ren de zé si meg bí zott já hoz is be nyújt hat ja. A ká ro sult
igé nyét vá lasz tá sa sze rint a kár oko zó val vagy a kár oko zó
fe le lõs ség biz to sí tó já val szem ben köz vet le nül is ér vé nye -
sít he ti.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel ren del -
ke zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tó kár ren de zé si meg bí -
zott ja a kár té rí té si igé nyek kel kap cso lat ban kö te les össze -
gyûj te ni a kár igé nyek ren de zé sé hez szük sé ges va la mennyi 
in for má ci ót, és kö te les a kár ren de zés el in té zé sé hez szük -
sé ges min den in téz ke dést meg ten ni, va la mint a kár ren de -
zé si el já rást a ká ro sult la kó he lye, il let ve szék he lye sze rin ti
or szág hi va ta los nyel vén le foly tat ni.

(3) Ha – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül – a zöld -
kár tya rend szer va la mely or szá gá ban az Eu ró pai Unió, il -
let ve az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén te lep hellyel
ren del ke zõ gép jár mû (a ma gyar or szá gi te lep he lyû gép jár -
mû ki vé te lé vel) üze mel te té sé vel kárt okoz nak, és a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hellyel, il let ve szék hellyel
ren del ke zõ ká ro sult nak e ká rok  miatt a kár oko zó gép jár -
mû-fe le lõs ség biz to sí tó já val szem ben kár té rí té si igé nye
ke let ke zik (,,szen ve dett kár”), kár té rí té si igé nyét a kár oko -
zó gép jár mû fe le lõs ség biz to sí tó ja ál tal Ma gyar or szág ra
ki je lölt kár ren de zé si meg bí zott já hoz is be nyújt hat ja. A ká -
ro sult igé nyét vá lasz tá sa sze rint a kár oko zó val vagy a kár -
oko zó fe le lõs ség biz to sí tó já val szem ben köz vet le nül is ér -
vé nye sít he ti.”

7.  §

A Ren de let 10.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont jai he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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[A ká ro sult kár té rí té si igé nyét a Kár ta la ní tá si Szer ve -
zet tel szem ben csak ak kor ér vé nye sít he ti, ha]

„a) a 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti, bal ese tet oko zó gép jár -
mû fe le lõs ség biz to sí tó ja vagy en nek kár ren de zé si meg bí -
zott ja a ká ro sult igény ér vé nye sí té sét kö ve tõ há rom hó nap
el tel té vel sem adott a kár igény-be je len tés ben elõ ter jesz tet -
tek re a 8.  § (6) be kez dé se sze rin ti vá laszt,

b) a 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti fe le lõs ség biz to sí tó nem
ne ve zett ki kár ren de zé si meg bí zot tat, ki vé ve, ha a ká ro sult 
igé nyét köz vet le nül a fe le lõs ség biz to sí tó nál ter jesz tet te
elõ, és az há rom hó na pon be lül a kár té rí té si igény re in do -
kolt vá laszt vagy in do kolt kár té rí té si ja vas la tot adott,
vagy”

8.  §

(1) A Ren de let 11.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kár ta la ní tá si Szer ve zet a ká ro sult igény be je len -
té sé nek kéz hez vé te lét köve tõen ha la dék ta la nul ér te sí ti a
kár oko zó 9.  § (3) be kez dé se sze rin ti fe le lõs ség biz to sí tó ját
vagy en nek kár ren de zé si meg bí zott ját. Ha ezek nem tel je -
sí tet ték – e ren de let sze rin ti – kö te le zett sé gü ket, ér te sí ti azt 
a kár ta la ní tá si szer ve ze tet, amely szá má ra a 9.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti fe le lõs ség biz to sí tó a kár oko zó val fenn ál ló
szer zõ dé sé vel össze füg gés ben hoz zá já ru lás tel je sí té sé re
kö te les. A Kár ta la ní tá si Szer ve zet ha la dék ta la nul ér te sí ti a
kár oko zót ar ról a kö rül mény rõl, hogy a ká ro sult igény be -
je len té sét kö ve tõ két hó na pon be lül tel je sí té si kö te le zett -
sé gé nek meg ál la pí tá sa cél já ból in téz ked ni fog.”

(2) A Ren de let 11.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Kár ta la ní tá si Szer ve zet a ká ro sult nak nyúj tott
kár ta la ní tás mér té ké ig meg té rí tés re jo go sult azon kár ta la -
ní tá si szer ve zet tel szem ben, amely szá má ra a 9.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti fe le lõs ség biz to sí tó az adott szer zõ dé se
után hoz zá já ru lás tel je sí té sé re kö te les.”

9.  §

(1) A Ren de let 15.  §-a (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lõ jé nek kár ta la ní tá si
kö te le zett sé ge nem ter jed ki az is me ret len gép jár mû vel a
ká ro sult gép jár mû ben, az út ban, az út tar to zé kát ké pe zõ
köz le ke dé si mû tár gyak ban, az elekt ro mos és a hír köz lé si
be ren de zé sek ben és egyéb köz mû vek ben, ezek tar to zé ka i -
ban, va la mint a rek lám hor do zó esz kö zök ben oko zott ká -
rok ra. Ha az is me ret len gép jár mû vel oko zott bal eset ha lál -
lal vagy sú lyos sze mé lyi sé rü lés sel jár, a Kár ta la ní tá si
Szám la ke ze lõ je meg té rí ti a ká ro sult gép jár mû ben oko zott
ká ro kat is.”

(2) A Ren de let 15.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A Kár ta la ní tá si Szám la ke ze lõ je a ká ro sult kö ve te -
lé sé nek ki elé gí té sé vel kap cso lat ban fel me rült összes rá -
for dí tá sa és költ sé ge meg té rí té sét kö ve tel he ti a biz to sí tás -
sal nem ren del ke zõ üzem ben tar tó tól, il let ve egye tem le ge -
sen a for ga lom ba nem he lye zett vagy a for ga lom ból ki vont 
gép jár mû tu laj do no sá tól és ve ze tõ jé tõl, to váb bá az is me -
ret len gép jár mû ve ze tõ jé tõl, amennyi ben en nek sze mé lye
is mert és a kár oko zá sért fe le lõs. A költ sé gek áta lány -
összeg ben is meg ál la pít ha tók.”

10.  §

(1) A Ren de let 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a kül föl di te lep he lyû gép jár mû üzem ben tar tó ja
(ve ze tõ je) az ér vé nyes gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si
szer zõ dés fenn ál lá sát az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mó don nem iga zol ja, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re  való 
be lé pés kor kö te les az 1.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott biz -
to sí tó val, vagy biz to sí tók e cél ra lét re ho zott cso port já val
ha tá ro zott idõ re  szóló szer zõ dést (ha tár biz to sí tást) köt ni,
azt a tar tóz ko dás ide jén fo lya ma to san fenn tar ta ni, s az ezt
ta nú sí tó köt vényt ma gá nál tar ta ni. E szer zõ dés re a ma gyar
jo got kell al kal maz ni és fe de ze tet kell nyúj ta nia az Eu ró -
pai Unió, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség és Svájc te rü le tén
oko zott ká rok ra.”

(2) A Ren de let 16.  §-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 sze rin ti ok irat ra (ha tár biz to sí tás)
nincs szük ség olyan gép jár mû vek ese té ben, ame lyek nek
te lep he lye a Rend szám egyez mény hez csat la ko zott or szág -
ban van, vagy ha a for gal mi en ge dély re nem kö te le zett
gép jár mû ál lan dó te lep he lye a Rend szám egyez mény hez
csat la ko zott or szág ban van.”

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

„(9) A Nem ze ti Iro da ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Fel -
ügye le tet, ha

a) a zöld kár tya rend szer ben részt vevõ or szá gok,

b) a zöld kár tya rend szer ben részt vevõ, a Nem ze ti Iro -
dá val két ol da lú meg ál la po dást kö tött or szá gok,

c) a Nem ze ti Iro dá val kü lön két ol da lú meg ál la po dást
kö tött or szá gok,

d) a Rend szám egyez mény hez csat la ko zott or szá gok

te kin te té ben vál to zás kö vet ke zik be.

A Fel ügye let a részt vevõ or szá gok lis tá ját min den év
ja nu ár 15-éig, va la mint vál to zá sok ese tén a tá jé koz ta tás
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a Ma gyar Köz -
löny ben és hon lap ján fo lya ma to san köz zé te szi.”
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(4) A Ren de let 16.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) A (3) be kez dés sze rin ti gép jár mû vek ese té ben ab -
ban az eset ben vé gez het nek a jog sza bá lyok ban a biz to sí tás 
el len õr zé sé re fel jo go sí tott szer vek a biz to sí tás ra vo nat ko -
zó el len õr zést, ha az nem rend sze res és nem meg kü lön böz -
te tõ jel le gû, és olyan el len õr zés ré sze ként vég zik, amely
nem ki zá ró lag a biz to sí tás el len õr zé sé re irá nyul.”

11.  §

A Ren de let 19.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Eu ró pai Bi zott ság – a tag ál la mok gép jár mû-fe -
le lõs ség biz to sí tás ra és a biz to sí tá si kö te le zett ség el len õr -
zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lya i nak kö ze lí té sé rõl  szóló
1972. áp ri lis 24-i, 72/166/EGK ta ná csi irány elv 2. cikk
(2) be kez dé se alap ján – a csat la ko zás sal kap cso la tos, Hi -
va ta los Lap ban köz zé tett ha tá ro za tá ban meg je lölt idõ pont -
tól kell – e ren de let te kin te té ben – az or szá got a Rend -
szám egyez mény hez csat la ko zott or szág nak te kin te ni.”

12.  §

A Ren de let 22.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 1972. áp ri lis 24-i 72/166/EGK irány el ve a
tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá sá ra és a biz to sí -
tá si kö te le zett ség el len õr zé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl,

b) a Ta nács 1972. de cem ber 19-i 72/430/EGK irány el -
ve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra és a biz -
to sí tá si kö te le zett ség el len õr zé sé re vo nat ko zó jog sza bá -
lya i nak kö ze lí té sé rõl  szóló, 1972. áp ri lis 24-i 72/166/EGK 
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról,

c) a Ta nács 1983. de cem ber 30-i 84/5/EGK má so dik
irány el ve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá sá ra
vo nat ko zó jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,

d) a Ta nács 1990. má jus 14-i 90/232/EGK har ma dik
irány el ve a gép jár mû-hasz ná lat tal kap cso la tos pol gá ri jogi 
fe le lõs ség biz to sí tá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl,

e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000. má jus 16-i
2000/26/EK irány el ve a tag ál la mok gép jár mû-fe le lõs ség -
biz to sí tás ra vo nat ko zó jog sza bá lya i nak kö ze lí té sé rõl, va -
la mint a 73/239/EGK és a 88/357/EGK Ta ná csi irány elv
mó do sí tá sá ról (ne gye dik gép jár mû-biz to sí tá si irány elv),

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005. má jus 11-i
2005/14/EK irány el ve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra

vo nat ko zó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és
90/232/EGK ta ná csi irány elv, va la mint a 2000/26/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

13.  §

(1) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te 3. pont já nak (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A biz to sí tá si dí jat a for gal mi en ge dély re nem kö te -
le zett gép jár mû vek ese tén – a köz úti köz le ke dé si igaz ga tá -
si fel ada tok ról, a köz úti köz le ke dé si ok má nyok ki adá sá ról
és vissza vo ná sá ról  szóló mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá -
ro zott me zõ gaz da sá gi erõ gép (las sú jár mû) ki vé te lé vel – a
biz to sí tá si idõ szak ra (tar ta má ra) egy összeg ben elõ re kell
meg fi zet ni.”

(2) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te 3. pont já nak (5) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A biz to sí tó díj sza bá si rend sze ré tõl füg gõ en az
üzem ben tar tó kár men tes sé gi en ged mény re (bo nus) jo go -
sult, il let ve az oko zott és a biz to sí tó tel je sí té si kö te le zett sé -
gét ki vál tó kár ese mé nyek szá má hoz iga zo dó an pót díj (ma -
lus) fi ze té sé re kö te les. Ér dek mú lás, a szer zõ dés biz to sí tá si
év for du ló ra tör té nõ fel mon dá sa, il let ve a szer zõ dés díj -
nem fi ze tés  miatti meg szû né se ese tén az üzem ben tar tó
szer zõ dé ses elõ éle té rõl, kár tör té ne ti ala pon tör té nõ (bo -
nus-ma lus) be so ro lás cél já ból a Bit. 3.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben a kár tör té net re vo nat ko zó adat meg ha tá ro zá sá ban
fel tün te tett adat tar ta lom mal – kár men tes ség rõl vagy a kár -
ki fi ze té sek rõl – a már meg szûnt fe de ze tet nyúj tó biz to sí tó
a Bit. 109/A.  §-a (2) be kez dé sé nek meg fele lõen az 1. szá -
mú füg ge lék sze rin ti iga zo lást ál lít ki.”

(3) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te 4. pont já nak (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ ze tes fe de zet iga zo lás ki adá sa az elõ ze tes
koc ká zat vi se lés el fo ga dá sá nak mi nõ sül. Az üzem ben tar tó 
kö te les az iga zo lás ki adá sát kö ve tõ har minc na pon be lül a
fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dést meg köt ni. A har min ca dik
nap el tel té vel az elõ ze tes koc ká zat vi se lés meg szû nik.”

(4) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te 6. pont já nak he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. (1) A biz to sí tá si szer zõ dés for gal mi en ge dély re kö -
te le zett gép jár mû vek ese té ben szü ne tel, ha az üzem ben
tar tó be mu tat ja a gép jár mû for ga lom ból tör té nõ ide ig le nes
ki vo ná sát iga zo ló for gal mi en ge dé lyét, vagy a hi va tal ból
tör té nõ ide ig le nes ki vo nás ra vo nat ko zó ha tá ro za tot. A
szü ne te lés a be je len tés nap já tól kez dõ dik és leg fel jebb a
ki vo nás tar ta má nak for gal mi en ge dély be be jegy zett le jár -
tá ig, vagy a gép jár mû is mé telt for ga lom ba he lye zé sig, de
leg fel jebb hat hó na pig tart. A díj fi ze tés kez dõ idõ pont já ra
az e mel lék let 3. pont já nak (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat
kell al kal maz ni. Ha az üzem ben tar tó az új bó li üzem be he -
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lye zést hat hó na pon be lül nem je len ti be, a szer zõ dés ér -
dek mú lás sal meg szû nik.

(2) For gal mi en ge dély re nem kö te le zett gép jár mû vek
ese té ben a biz to sí tá si szer zõ dés szü ne te lé sé nek nincs
 helye.”

(5) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te 9. pont ja (4) be kez -
dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a biz to sí tott a (3) be kez dés c) és f) pont ja i ban
fel so rolt ese tek ben kö te les a meg té rí tés re, a tel je sí tett szol -
gál ta tá sok ke re tei kö zött egy biz to sí tá si ese ménnyel kap -
cso lat ban a biz to sí tó leg fel jebb 1 mil lió Ft-ig jo go sult
meg té rí té si kö ve te lé sé nek ér vé nye sí té sé re.”

(6) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te 9. pont ja (5) be kez -
dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a biz to sí tott a (3) be kez dés d) és e) pont ja i ban
fel so rolt ese tek ben kö te les a meg té rí tés re, a tel je sí tett szol -
gál ta tá sok ke re tei kö zött egy biz to sí tá si ese ménnyel kap -
cso lat ban a biz to sí tó leg fel jebb 500 ezer Ft-ig jo go sult
meg té rí té si kö ve te lé sé nek ér vé nye sí té sé re.”

(7) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te 9. pont ja (6) be kez -
dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a biz to sí tott bi zo nyít ja, hogy a (3) be kez dés
g) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét nem szán dé -
ko san szeg te meg, a biz to sí tó kö ve te lé sét az ál ta la tel je sí -
tett szol gál ta tás ke re tei kö zött leg fel jebb 500 ezer Ft-ig jo -
go sult ér vé nye sí te ni.”

(8) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te 11. pont ja (1) be -
kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az üzem ben tar tó a szer zõ dés kö tés kor kö te les min -
den, a biz to sí tás el vál la lá sa szem pont já ból lé nye ges kö rül -
ményt kö zöl ni a biz to sí tó val, be le ért ve a be so ro lás meg ál -
la pí tá sá hoz szük sé ges ada tok be szer zé se cél já ból az elõ zõ
biz to sí tá si idõ szak ra vo nat ko zó an a fe de ze tet nyúj tó biz to -
sí tó meg ne ve zé sét és a köt vény (biz to sí tást iga zo ló ok irat)
szá mát. Ezen ada tok hi á nyá ban a szer zõ dést M4 osz tály ba
kell so rol ni.”

(9) A Ren de let 1. szá mú mel lék le te 11. pont ja (2) be -
kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

[Ha a szer zõ dés kö tés re nem a tu laj do nos (üzem ben tar -
tó) vál to zá sa  miatt ke rül sor,]

„a) az üzem ben tar tó kö te les be mu tat ni a szer zõ dés kö -
tés ál tal érin tett biz to sí tá si idõ sza kot meg elõ zõ biz to sí tá si
idõ szak ra és – amennyi ben a szer zõ dés kö tés re nem a
tárgy évi biz to sí tá si idõ szak kez dõ nap ját meg elõ zõ en ke -
rül sor – a tárgy év re vo nat ko zó díj fi ze té sek bi zony la ta it,
vagy a fe de ze tet nyúj tó biz to sí tó díj fi ze tést ta nú sí tó iga zo -
lá sát. A díj fi ze tés iga zo lá sá nak, il let ve az el ma radt díj
meg fi ze té sé nek hi á nyá ban ér vé nyes szer zõ dés nem köt he -
tõ. A ko ráb ban be nem fi ze tett díj meg fi ze té sé re a tu laj do -
nos (üzem ben tar tó) kö te les;

b) az el ma radt díj mér té ke a szer zõ dést kötõ biz to sí tó
ál tal al kal ma zott díj ta ri fa sze rint, a kár tör té net re vo nat ko -
zó adat iga zo lá sá nak – iga zo lás hi á nyá ban az M4 osz tály -
nak – meg fe le lõ be so ro lás alap ján az adott jár mû re meg -
állapított díj idõ ará nyos ré sze;”

14.  §

(1) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A biz to sí tó az e mel lék let 3. pont já nak (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott jár mû vek ese té ben kö te les a kö te le zõ 
gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si egye di szer zõ dé se it az
e mel lék let ben és e ren de let 1. szá mú mel lék le te 3. be kez -
dé sé nek (5) pont já ban sza bá lyo zott bo nus-ma lus rend szer
sze rint nyil ván tar ta ni, és biz to sí tá si dí ja it ezek figye -
lembe véte lével ki ala kí ta ni.”

(2) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. E mel lék let al kal ma zá sá ban

a) meg fi gye lé si idõ szak: az e mel lék let 3. pont já nak
(3) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével a biz to sí -
tá si évet köz vet le nül meg elõ zõ biz to sí tá si idõ szak kal
(nap tá ri év vel) egye zik meg;

b) figye lembe vett ká rok a meg fi gye lé si idõ szak ban: az
adott meg fi gye lé si idõ sza kot meg elõ zõ bár mely meg fi -
gye lé si idõ szak alatt be kö vet ke zett, il let ve be je len tett, de
bár mely össze gû elsõ fi ze tés sel (ide ért ve a biz to sí tó rész -
tel je sí té sét is) csak az adott meg fi gye lé si idõ szak alatt járó
ká rok;

c) figye lembe vett ká rok a bo nus-ma lus be so ro lás nál:
az adott, a szer zõ dés kö tés ál tal érin tett biz to sí tá si évet köz -
vet le nül meg elõ zõ meg fi gye lé si idõ szak alatt figye lembe
vett ká rok, azaz a fe de ze tet nyúj tó biz to sí tó(k) ál tal bár -
mely össze gû elsõ fi ze tés sel járó ká rok, be le ért ve a kár tör -
té net re vo nat ko zó adat (1. szá mú füg ge lék sze rin ti) iga zo -
lá sá val, il let ve a Bit. 109/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja
sze rin ti iga zo lá sá val meg adott elsõ fi ze tés sel járó ká ro kat;

d) bo nus-ma lus be so ro lás szem pont ból érin tett egye di
szer zõ dés: adott üzem ben tar tó ál tal, egy meg ha tá ro zott
gép jár mû re kö tött fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés.”

(3) A Ren de let 3. szá mú mel lék le te 3. pont ja (2) be kez -
dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A meg fi gye lé si idõ szak

a) a biz to sí tá si évet két év vel meg elõ zõ év jú li us 1-jé tõl 
a biz to sí tá si évet meg elõ zõ év jú ni us 30-áig tart a 2006. jú -
ni us 30-ával zá ru ló idõ sza kig;

b) a biz to sí tá si évet két év vel meg elõ zõ év jú li us 1-jé tõl 
a biz to sí tá si évet meg elõ zõ év de cem ber 31-éig tart a 2007. 
de cem ber 31-ével zá ru ló idõ szak ban;
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c) a biz to sí tá si évet köz vet le nül meg elõ zõ biz to sí tá si
idõ szak kal (nap tá ri év vel) meg egye zik a 2008. ja nu ár 1-jé -
vel kez dõ dõ idõ szak tól.”

(4) A Ren de let 3. szá mú mel lék le te 3. pont ja (3) be kez -
dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A sze mély gép ko csik bo nus-ma lus nyil ván tar tá si
rend sze re szem pont já ból az elsõ meg fi gye lé si idõ szak
1991. jú li us 1-jé tõl 1992. jú ni us 30-ig tar tott. A te her gép -
jár mû vek, au tó bu szok, mo tor ke rék pá rok, von ta tók és me -
zõ gaz da sá gi von ta tók bo nus-ma lus nyil ván tar tá si rend sze -
re szem pont já ból az elsõ meg fi gye lé si idõ szak 2001. jú li us 
1-jén kez dõ dött és 2002. jú ni us 30-ig tar tott.”

(5) A Ren de let 3. szá mú mel lék le te 5. pont já nak (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az érin tett szer zõ dés vo nat ko zá sá ban a bo nus-ma -
lus rend szer rel járó elõ nyök és hát rá nyok a szer zõ dõ
üzem ben tar tó sze mé lyé hez fû zõd nek, füg get le nül at tól,
hogy az üzem ben tar tó gép jár mû vét ki ve zet te.”

(6) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 7. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7. (1) Ha az üzem ben tar tó az 1. szá mú füg ge lék ben
meg ha tá ro zott, il let ve az e mel lék let 10. pont já ban meg ha -
tá ro zott adat tar tal mú, má sik tag ál lam ál tal elõ írt kö te le -
zett ség alap ján meg kö tött gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si
szer zõ dés hez kap cso ló dó iga zo lást nem csa tol, ak kor az új
szer zõ dést az A00 bo nus-ma lus osz tály ba kell so rol ni.

(2) Az új szer zõ dést meg kö tõ biz to sí tó a Bit. 109/A.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott iga zo lást – ide nem ért -
ve az e mel lék let 10. pont já ban meg ha tá ro zott adat tar tal -
mú iga zo lást – az új szer zõ dés koc ká zat vi se lé sé nek kez de -
tét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les be sze rez ni a gép jár mû
ha tó sá gi jel zé sé nek és a meg szûnt biz to sí tá si köt vény (biz -
to sí tást iga zo ló ok irat) szá má nak meg adá sá val az elõ zõ
biz to sí tá si fe de ze tet nyúj tó biz to sí tó tól.

(3) Az iga zo lás biz to sí tó hoz tör té nõ be ér ke zé sét kö ve tõ
15 na pon be lül a szer zõ dés osz tály ba so ro lá sát az iga zo lás
adat tar tal ma alap ján vissza me nõ le ges ha tállyal kell mó do -
sí ta ni.

(4) Amíg az 1. szá mú füg ge lék sze rin ti iga zo lás a Bit.
109/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a), b) pon tok sze rin ti be szer -
zé se ered mény te len, il let ve az e mel lék let 10. pont já ban
meg ha tá ro zott iga zo lás nem áll a biz to sí tó ren del ke zé sé re,
az adott biz to sí tá si idõ szak ban az új szer zõ dés az A00 bo -
nus-ma lus osz tály ban ma rad.”

(7) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 8. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ah hoz, hogy a szer zõ dés bo nus-ma lus osz tály ba
so ro lá sa egy osz tályt emel ked jen, a szer zõ dés nek a vo nat -
ko zó meg fi gye lé si idõ szak ban leg alább 9 hó na pig ha tá -
lyos nak és a tel jes idõ szak ban kár men tes nek kell len nie.

(2) Ha a biz to sí tá si szer zõ dés a meg fi gye lé si idõ szak -
ban akár év köz be ni for ga lom ba he lye zés, akár szü ne tel -

te tés  miatt egy év nél rö vi debb ide ig, de leg alább ki lenc
hó na pig díj fi ze tés sel fenn állt, a kár men tes sé get az osz -
tály ba so ro lás nál a biz to sí tó ugyan csak figye lembe ve -
szi. Ha az üzem ben tar tó a meg fi gye lé si idõ szak ban kár -
men tes volt, de az adott idõ szak ban nem volt 9 hó na pig
ha tá lyos szer zõ dé se, a bo nus-ma lus osz tály ba so ro lá sa
nem vál to zik.

(3) A kár ese mény min dig azon biz to sí tá si idõ szak bo -
nus-ma lus osz tály ba so ro lá sát érin ti, ame lyet köz vet le nül
meg elõ zõ meg fi gye lé si idõ szak ban ke rült sor az adott kár -
ese mény kap csán elsõ íz ben kár ki fi ze tés re.”

(8) A Ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 10. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10. A biz to sí tó – az üzem ben tar tó ké rel mé re – kö te les
a má sik tag ál lam(ok) ál tal elõ írt kö te le zett ség alap ján
meg kö tött gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés hez,
vagy szer zõ dé sek hez kap cso ló dó kár elõz mé nyi iga zo -
lás(ok) alap ján az üzem ben tar tó ál tal iga zolt idõ sza kot a
je len mel lék let ben fog lal tak kal azo nos mó don figye lembe
ven ni, és a szer zõ dést a meg fe le lõ bo nus osz tály ba so rol ni. 
Az iga zo lás ab ban az eset ben ve he tõ figye lembe, ha tar tal -
maz za az adott biz to sí tó nál nyil ván tar tott idõ sza kot, il let -
ve azt, hogy az üzem ben tar tó a tag ál lam ban mû kö dõ biz -
to sí tó val kö tött szer zõ dé sé nek ha tá lya alatt hány elsõ fi ze -
tés sel járó, il let ve hány be kö vet ke zett, de még ki fi ze tés sel
nem járó kárt oko zott. Több iga zo lás be nyúj tá sa ese tén ki -
zá ró lag az utol só, hi ány ta la nul iga zolt idõ szak ve he tõ
figye lembe.”

(9) A Ren de let 3. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ
11. pont tal egé szül ki:

„11. A biz to sí tó kö te les a biz to sí tott jár mû üzem ben tar -
tó já nak ké ré sé re az igény lés be ér ke zé sét kö ve tõ ti zen öt
na pon be lül kár elõz mé nyi iga zo lást ki ad ni a biz to sí tott jár -
mû vet vagy jár mû ve ket érin tõ, az adat igény lést meg elõ zõ,
leg alább öt év fo lya mán a jár mû üzem ben tar tó já val fenn -
ál ló biz to sí tá si szer zõ dé ses jog vi szony ál tal érin tett idõ -
sza kot il le tõ en az aláb bi ada tok ról:

a gép jár mû üzem ben tar tó ja ál tal az adott biz to sí tó val
fenn ál ló kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ -
dés ha tá lya alatt har ma dik sze mé lyek nek oko zott és a biz -
to sí tó ál tal az iga zo lás ki adá sá nak nap já ig el is mert, vagy
vele szem ben jog erõ sen meg ítélt kár té rí té sek szá ma és
idõ pont ja (ide ért ve a biz to sí tó rész tel je sí té sét, de ide nem
ért ve a ki fi ze tett kár összeg je len ren de let sze rin ti ha tár idõn 
be lü li vissza fi ze té se ál tal érin tett kár ese te ket), il let ve a
kár men tes ség re vo nat ko zó nyi lat ko zat.”

15.  §

A Ren de let 1. szá mú füg ge lé ké nek he lyé be a kö vet ke zõ
füg ge lék lép:
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,,1. szá mú füg ge lék

Igazolás kártörténetre vonatkozó adatról

Szer zõ dõ üzem ben tar tó

 neve: ..............................................................................................................................................................................

 szü le té si dá tu ma: ...........................................................................................................................................................

 any ja neve: ....................................................................................................................................................................

Biz to sí tott jár mû ada tai:

 gép jár mû ka te gó ria:.........................................................................................................................................................

 ha tó sá gi jel zé se (for gal mi rend szá ma): ...........................................................................................................................

 al váz szá ma: .....................................................................................................................................................................

Köt vény szám: ....................................................................................................................................................................

Koc ká zat vi se lés kez de te: ..................................................................................................................................................

Szer zõ dés meg szû né sé nek idõ pont ja: ...............................................................................................................................

Díj fi ze tés ren dez ve: ..........................................................................................................................................................

Szü ne te lé si ada tok:

Kez de te Vége

Szer zõ dés meg szû né sé nek oka:

 Fel mon dás       Díj nem fi ze tés       Ér dek mú lás       For ga lom ból ki vo nás

Kár tör té net re vo nat ko zó adat a ki ál lí tás idõ pont já ban:
[Az elõ zõ biz to sí tá si fe de ze tet nyúj tó biz to sí tó ál tal meg adott azon elsõ kár ki fi ze tés(ek)re vo nat ko zó ada to(ka)t is tar tal -
maz za, mely(ek) idõ pont ja ezen iga zolt idõ szak ban volt.]

Ká re set idõ pont ja Elsõ ki fi ze tés dá tu ma Vissza fi ze tés Vissza fi ze tés dá tu ma

Igen – Nem

Igen – Nem

Az adott szer zõ dés re a ki ál lí tás idõ pont já ban nincs nyil ván tar tott ká re set:   Kár men tes

Biz to sí tó ál tal kár té rí tés re még el nem is mert, il let ve a biz to sí tót kár té rí tés re még nem kö te le zõ kár ese tek be kö vet ke zé sé -
nek idõ pont jai:
Bo nus-ma lus be so ro lás az iga zolt biz to sí tá si idõ szak ra vo nat ko zó an: .............................................................................

Bo nus-ma lus be so ro lás az iga zolt biz to sí tá si idõ sza kot köz vet le nül kö ve tõ biz to sí tá si idõ szak ra vo nat ko zó an (a szer zõ -
dés nek az iga zolt biz to sí tá si idõ szak vé gén fel mon dás sal tör té nõ meg szün te té se ese tén): ..............................................

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

P. H.

......................................................
biz to sí tó”
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Záró rendelkezések

16.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

17.  §

E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok

Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és hatás -
körérõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 18.  §
(2) be kez dé sé nek f) pont ja,

b) a gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ fe le lõs ség -
biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 316/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1.  §
(2)–(3) be kez dé se.

18.  §

E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak  való meg fe -
le lést szol gál ja:

az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005. má jus 11-i
2005/14/EK irány el ve a gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás ra
vo nat ko zó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és
90/232/EGK ta ná csi irány elv, va la mint a 2000/26/EK
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.

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

A Kormány
135/2007. (VI. 13.) Korm.

rendelete

az életüktõl és szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról  szóló

1992. évi XXXII. tör vény végrehajtásáról

Az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la -
nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXXII.
tör vény 17.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la -
nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXXII.

tör vény (a továb biak ban: Tv.) 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben
em lí tett alap összeg a 2007. év ben 64 232 Ft.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg a Tv. vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
90/2003. (VI. 26.) Korm. ren de let, 206/2004. (VII. 6.)
Korm. ren de let, 111/2005. (VI. 23.) Korm. ren de let és
134/2006. (VI. 15.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
136/2007. (VI. 13.) Korm.

rendelete

a falusi és agroturisztikai szolgáltató
tevékenységrõl

A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
12.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) al kal mi fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó te vé -

keny ség (a továb biak ban: szol gál ta tó te vé keny ség): a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, fa lu si szál lás adás nyúj -
tá sá ra al kal mas te le pü lé sen al ka lom sze rû en, lá to ga tók ré -
szé re nem egyé ni vál lal ko zó ma gán sze mély ál tal

aa) a he lyi nép mû vé sze ti, nép raj zi, kéz mû ves, épí té -
sze ti és kul tu rá lis ér té kek, örök sé gek be mu ta tá sa,

ab) a fa lu si élet hez, kör nye zet hez és mun ka kul tú rá hoz
kap cso ló dó ha gyo má nyok, te vé keny sé gek be mu ta tá sa,

ac) fa lu si ven dég asz tal szol gál ta tá sa,
ad) a he lyi gaz dál ko dá si mó dok, ter me lé si szo ká sok

be mu ta tá sa,
ae) sa ját elõ ál lí tá sú nép mû vé sze ti és kéz mû ves ter mé -

kek ér té ke sí té se,
af) az aa)–ae) pon tok hoz kap cso ló dó fa lu si ren dez vé -

nyek szer ve zé se,
amely nem fog lal ja ma gá ban a szál lás hely-szol gál ta tást;

b) al kal mi fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó
(a továb biak ban: szol gál ta tó): az a ma gán sze mély, aki a
jog sze rû en hasz ná la tá ban lévõ – fa lu si ren dez vény szer ve -
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zé se ki vé te lé vel – köz te rü let nek nem mi nõ sü lõ in gat la non
(pl. ta nyán, fa lu si por tán), a jog sze rû en hasz ná la tá ban lévõ 
esz kö zök kel sze mé lye sen vagy a vele kö zös ház tar tás ban
élõ kö ze li hoz zá tar to zói [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 685.  §
b) pont] köz re mû kö dé sé vel szol gál ta tó te vé keny sé get
 végez;

c) fa lu si ven dég asz tal: a csa lá di ma gán ét ke zé sek hez
elõ ál lí tott házi élel mi sze rek hez és gaszt ro nó mi ai ha gyo -
má nyok hoz kap cso ló dó te vé keny sé gek be mu ta tá sa és az
így elõ ál lí tott sa ját ké szít mé nyek ér té ke sí té se napi leg fel -
jebb ti zen öt lá to ga tó ré szé re;

d) lá to ga tó: a szol gál ta tó te vé keny sé get igény be vevõ
tu ris ta, ki rán du ló.

(2) A te vé keny ség ak kor mi nõ sül al ka lom sze rû nek, ha azt
idény jel leg gel vagy nem napi rend sze res ség gel vég zik.

2.  §

(1) A szol gál ta tó – ide ért ve a fa lu si szál lás adó ként köz -
hi te lû ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vett ter mé sze tes sze mélyt
is – te vé keny sé gét ak kor foly tat hat ja, ha ké rel mé re azon
kis tér ség szék hely te le pü lé sé nek jegy zõ je (a továb biak -
ban: jegy zõ), amely hez a te vé keny ség vég zé sé nek he lye
sze rin ti te le pü lés tar to zik, a mel lék let sze rin ti for má ban
ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vet te.

(2) A ha tó sá gi nyil ván tar tás a kö vet ke zõ ada to kat tar tal -
maz za:

a) a nyil ván tar tás ba vé tel sor szá ma és idõ pont ja,

b) a szol gál ta tó neve és címe,

c) a szol gál ta tó te vé keny ség 1.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti tí pu sa,

d) a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok kal kap cso la tos
vál to zá sok ra, il let ve a nyil ván tar tás ból  való tör lés re vo nat -
ko zó be jegy zés.

(3) A (2) be kez dés b)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada -
to kat a szol gál ta tó a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem be nyúj -
tá sá val egy ide jû leg kö te les a jegy zõ nek be je len te ni. A
jegy zõ a szol gál ta tó nak a nyil ván tar tás ba vé tel rõl és a
nyil ván tar tás ba vett ada tok ról iga zo lást ál lít ki.

(4) A nyil ván tar tás ba vé tel az 1.  § (1) be kez dé sé nek
aa)–af) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gi tí pu sok ba
so ro lás alap ján tör té nik. A nyil ván tar tás ba vé tel so rán a
ké rel me zõ több te vé keny sé gi tí pust is meg je löl het, és azo -
kat újabb ké re lem ben mó do sít hat ja.

(5) A kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók [Ptk.
685.  § b) pont] kö zül csak egy ter mé sze tes sze mély ve he tõ
nyil ván tar tás ba.

(6) A te vé keny ség vég zé sé nek hely szí né ül szol gá ló in -
gat lan jog sze rû hasz ná la tá nak köz ok irat tal vagy ma gán ok -
irat tal tör té nõ iga zo lá sa a nyil ván tar tás ba vé tel fel té te le,

ki vé ve, ha a jog sze rû hasz ná lat jog cí me az in gat lan-nyil -
ván tar tás ba be jegy zés re ke rült.

3.  §

(1) A nyil ván tar tás ba vett szol gál ta tó e ren de let ben fog -
lalt kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét a jegy zõ el len õr zi.

(2) Tö röl ni kell a ha tó sá gi nyil ván tar tás ból a szol gál ta tót,
a) ha az e ren de let ben fog lalt kö te le zett sé gét – a jegy zõ

fel szó lí tá sa el le né re – nem tel je sí ti,
b) ha tör lé sét a szol gál ta tás el len õr zé sé re kü lön jog sza -

bály alap ján jo go sult ha tó ság kez de mé nye zi a te vé keny -
ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok meg sér té se  miatt,

c) ha a ha tó sá gi nyil ván tar tás ból  való tör lé sét kéri.

(3) Az a szol gál ta tó, akit a ha tó sá gi nyil ván tar tás ból a
(2) be kez dés a) vagy b) pont ja alap ján tö röl tek, a tör lést el -
ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott egy
éven be lül nem ve he tõ újra nyil ván tar tás ba.

(4) A te vé keny ség meg szün te té sét az azt kö ve tõ 15 na -
pon be lül a szol gál ta tó a jegy zõ nek írás ban be je len ti, aki
tör li a szol gál ta tót a ha tó sá gi nyil ván tar tás ból.

(5) A szol gál ta tó a 2.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott ada ta i ban be kö vet ke zõ vál to zást an nak be -
kö vet ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül a jegy zõ nek írás ban
be je len ti.

4.  §

A jegy zõ a ha tó sá gi nyil ván tar tás nak a 2.  § (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ada ta it – a szol gál ta tó sze mé lyes
ada ta it ki vé ve – sta tisz ti kai cé lok ra a Köz pon ti Sta tisz ti kai 
Hi va tal ren del ke zé sé re bo csát ja.

5.  §

(1) A fa lu si ven dég asz tal szol gál ta tás-nyúj tás az élel mi -
szer-hi gi é ni á ról  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 852/2004/EK
 európai par la men ti és ta ná csi ren de let II. mel lék le té nek
III. fe je ze te sze rin ti el sõd le ge sen ma gán la kó há zak ban
hasz nált, de for ga lom ba ho za tal cél já ból élel mi sze rek
rend sze res ké szí té sé re hasz nált he lyi sé gek ben vég zett te -
vé keny ség nek mi nõ sül.

(2) A fa lu si ven dég asz tal szol gál ta tás-nyúj tás ke re té ben
elõ ál lí tott élel mi sze rek rõl gyárt mány la pot nem kell ve zet ni.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 14. na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 136/2007. (VI. 13.) Korm. rendelethez

Nyilvántartás a(z) ............................ kistérségbe tartozó ............................ település területén folytatott
alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységrõl

Sor szá ma

Nyil ván tar tás ba vé tel

idõ pont ja

Szol gál ta tó

Szol gál ta tó
te vé keny ség

tí pu sa

Szol gál ta tó tör lé se

neve

címe idõ pont ja

oka

év hó nap te le pü lés irá nyí tó szám út/utca/tér

ház szám,
kül te rü let nél 

hely raj zi
szám

év hó nap

a b c d e f g h i j k l m n
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter,
valamint a környezetvédelmi 

és vízügyi miniszter
28/2007. (VI. 13.) EüM–KvVM

együttes rendelete

az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos

egyes tevékenységek korlátozásáról  szóló
41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet

módosításáról

A ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  § (4) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lalt 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 kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes ké szít -
mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá to zá sá -

ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R.) 1. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék -
le te sze rint mó do sul.

2.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. au gusz tus 24-én lép ha tály ba.

(2) A mel lék let 5. pont ja 2007. szep tem ber 30-án lép ha -
tály ba.

(3) Az R. 4.  § (6) be kez dé sé ben a „2005/84/EK” szö veg -
rész he lyé be a „2005/84/EK, 2005/90/EK, 2006/139/EK”
szö veg rész lép.

(4) 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) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/90/EK irány -
el ve (2006. ja nu ár 18.) az egyes ve szé lyes anya gok és ké -
szít mé nyek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak
kor lá to zá sa i ra vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de le ti és
köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl  szóló
76/769/EGK ta ná csi irány elv hu szon ki len ce dik al ka lom -
mal tör té nõ mó do sí tá sá ról (karc ino gén, mu ta gén és te ra to -
gén – c/m/r be so ro lá sú anya gok), az irány elv mel lék le té nek 
2. és 3. pont ja ki vé te lé vel,

b) a Bi zott ság 2006/139/EK irány el ve (2006. de cem ber
20.) a 76/769/EGK ta ná csi irány elv nek az ar zén ve gyü le tek 
for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak kor lá to zá sa it
il le tõ en, az irány elv I. mel lék le té nek a mû sza ki fej lõ dés hez 
tör té nõ hoz zá iga zí tá sa céljából történõ módosításáról.

Dr. Hor váth Ág nes s. k., Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
egész ség ügyi miniszter kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter



Melléklet a 28/2007. (VI. 13.) EüM–KvVM együttes rendelethez

1. Az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá to zá sá -
ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 1. szá mú mel lék let táb lá za ta „Ve gyi
anyag, anyag cso port, il let ve ké szít mény meg ne ve zé se” osz lo pá nak 30. pont já ban a „Mu ta gén anya gok 2. ka te gó ria” cím 
alatti felsorolás a következõk szerint módosul.

1.1. A fel so ro lás az aláb bi té te lek kel egé szül ki:

[– 2,2’-Bi o xi rán; 1,2,3,4-Di e po xi bu tán (In dex szám: 603-060-00-1, EU-szám: 215-979-1, CAS-szám: 1464-53-5)]
„

Anya gok In dex szám EK-szám CAS-szám Meg jegy zé sek

króm(VI)-tri oxid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E

kad mi um-szul fát 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

ben zol 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E

2-nit ro to lu ol 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E

4,4’-oxi di a ni lin [1] és sói
p-ami no fe nil éter [1]

612-199-00-7 202-977-0 [1] 101-80-4 [1] E

Kar ben da zim (ISO)
me til ben zi mi da zol-2-il-kar ba mát

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7

Be no mil (ISO)
me til-1-(bu til kar ba mo il)ben zi mi da zol-2-il kar ba mát

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2

Gá zok (ás vány olaj), ka ta li ti ku san krak kolt ben zin
pro pán men te sí tõ fej ter mék, C3-ban gaz dag
sav men tes; Ás vány olaj-gáz
(Ka ta li ti ku san krak kolt és a sa vas szennye zõ dé sek
el tá vo lí tá sa ér de ké ben ke zelt szén hid ro gé nek
frak ci o ná lá sá val nyert össze tett
szén hid ro gén-elegy. C2–C4 szén atom szá mú
szén hid ro gé ne ket tar tal maz, fõ leg C3-at.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H, K

Gá zok (ás vány olaj), ka ta li ti kus krak ko ló;
Ás vány olaj-gáz
(Ka ta li ti kus krak ko lá si el já rás ból szár ma zó
ter mé kek desz til lá lá sá val ka pott össze tett
szén hid ro gén-elegy. Fõ ként C1–C6 szén atom szá mú
alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H, K

Gá zok (ás vány olaj), ka ta li ti kus krak ko ló, C1–5-ben
gaz dag; Ás vány olaj-gáz
(Ka ta li ti kus krak ko lá si el já rás ból szár ma zó
ter mé kek desz til lá lá sá val ka pott össze tett
szén hid ro gén-elegy. C1–C6 szén atom szá mú ali fás
szén hid ro gé ne ket tar tal maz, fõ leg C1–C5

szénszámúakat.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H, K

Gá zok (ás vány olaj), ka ta li ti ku san po li me ri zált
ben zin sta bi li zá ló fej ter mék, C2–4-ben gaz dag;
Ás vány olaj-gáz
(Ka ta li ti ku san po li me ri zált ben zin frak ci o nált
sta bi li zá lá sá ból ka pott össze tett
szén hid ro gén-elegy. C2–C6 szén atom szá mú ali fás
szén hid ro gé ne ket tar tal maz, fõ leg C2–C4

szénatomszámúakat.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H, K
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Anya gok In dex szám EK-szám CAS-szám Meg jegy zé sek

Gá zok (ás vány olaj), ka ta li ti kus re for má ló, C1–4-ben 
gaz dag; Ás vány olaj-gáz
(Ka ta li ti kus re for má lá si el já rás ból szár ma zó
ter mé kek desz til lá lá sá val ka pott össze tett
szén hid ro gén-elegy. C1–C6 szén atom szá mú
szén hid ro gé ne ket tar tal maz, fõ leg C1–C4

szénatomszámúakat.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H, K

Gá zok (ás vány olaj), C3–5 ole fi nes-pa raf fi nos
al ki lá lá si be táp.; Ás vány olaj-gáz
(C3–C5 szén atom szá mú ole fin- és
pa raf fin szén hid ro gé nek össze tett ele gye, me lyet
al ki lá lá si ki in du lá si anyag nak hasz nál nak. A
kör nye ze ti hõ mér sék let ál ta lá ban meghaladja a
kritikus hõmérsékletüket.)

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H, K

Gá zok (ás vány olaj), C4-ben gaz dag;
Ás vány olaj-gáz
(Ka ta li ti kus frak ci o ná lá si el já rás ból szár ma zó
ter mé kek desz til lá lá sá val ka pott össze tett
szén hid ro gén-elegy. C3–C5 szén atom szá mú ali fás
szén hid ro gé ne ket tar tal maz, fõ leg C4-et.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H, K

Gá zok (ás vány olaj), etán men te sí tõ fej ter mé kek;
Ás vány olaj-gáz
(A ka ta li ti kus krak ko lá si el já rás ból szár ma zó gáz-
és ben zin frak ci ók desz til lá lá sá val ké szült össze tett
szén hid ro gén-elegy. Fõleg etánt és etilént
tartalmaz.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H, K

Gá zok (ás vány olaj), izo bu tán men te sí tõ
fej ter mé kek; Ás vány olaj-gáz
(Bu tán-bu ti lén áram at mosz fe ri kus desz til lá ci ó já val 
nyert össze tett szén hid ro gén-elegy. Fõ leg C3–C4

szén atom szá mú ali fás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H, K

Gá zok (ás vány olaj), pro pán men te sí tõ szá raz,
pro pán ban gaz dag; Ás vány olaj-gáz
(A ka ta li ti kus krak ko lá si el já rás ból szár ma zó gáz-
és ben zin frak ci ók desz til lá lá sá val ké szült össze tett
szén hid ro gén-elegy. Fõ leg pro pi lént és némi etánt
és propánt tartalmaz.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H, K

Gá zok (ás vány olaj), pro pán men te sí tõ fej ter mé kek;
Ás vány olaj-gáz
(A ka ta li ti kus krak ko lá si el já rás ból szár ma zó gáz-
és ben zin frak ci ók desz til lá lá sá val ké szült össze tett
szén hid ro gén-elegy. Fõ leg C2–C4 szén atom szá mú
alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H, K

Gá zok (ás vány olaj), gáz vissza nye rõ
pro pán men te sí tõ fej ter mé kek; Ás vány olaj gáz
(Ve gyes szén hid ro gén-ára mok frak ci o ná lá sá val
ka pott össze tett szén hid ro gén-elegy. Fõ leg C1–C4

szén atom szá mú szén hid ro gé ne ket tartalmaz, ezen
belül fõként propánt.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H, K
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Anya gok In dex szám EK-szám CAS-szám Meg jegy zé sek

Gázok (ásványolaj), Girbatol-egység betáp.;
Ásványolaj-gáz
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet a
Girbatol-egységbe táplálnak be a hidrogénszulfid
eltávolítása céljából. Fõleg C2–C4 szénatomszámú
alifás szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H, K

Gázok (ásványolaj), izomerizált benzin
frakcionáló, C4-ben gazdag,
hidrogénszulfid-mentes; Ásványolaj-gáz

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt
tisztított olaj és termikusan krakkolt vákuum
maradék frakcionálási reflux dob; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan krakkolt tisztított olaj és termikusan
krakkolt vákuum-maradék frakcionálásával kapott
összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C6

szénszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin
stabilizáló abszorber; Ásványolajgáz
(Katalitikusan krakkolt benzin stabilizálásából
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C6

szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló,
katalitikus reformáló és hidrokénmentesítésõ
kombinált frakcionáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási, reformálási és
hidrogénezõ-kénmentesítési eljárásokból kapott
termékek frakcionálásából nyert, a savas
szennyezések eltávolítására kezelt összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin 
frakcionálási stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikusan reformált benzin frakcionált
stabilizálásából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogéneket tartalmaz.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H, K

Véggáz (ásványolaj), telített gáz üzem vegyes
áram, C4-ben gazdag; Ásványolajgáz
(Közvetlen lepárlású benzin, desztillációs véggáz
és katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz 
frakcionáló stabilizálásából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl, elsõsorban butánból és
izobutánból áll.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H, K

Véggáz (ásványolaj), telített gáz visszanyerõ üzem, 
C1–2-ben gazdag; Ásványolaj-gáz
(Desztillált véggáz, közvetlen lepárlású benzin és
katalitikusan reformált benzin stabilizáló véggáz
frakcionálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl, elsõsorban metánból és etánból 
áll.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H, K
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Véggáz (ásványolaj), vákuum-maradékok termikus
krakkolása; Ásványolaj-gáz
(Vákuum-maradékok termikus krakkolásából
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H, K

Szénhidrogének, C3–4-ben gazdag, ásványolaj
desztillátum; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillálásával és kondenzálásával
kapott összetett szénhidrogén-elegy. C3–C5, de
elsõsorban C3–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H, K

Gázok (ásványolaj), teljes közvetlen lepárlású
benzin hexánmentesítõ; Ásványolaj-gáz
(A teljes közvetlen lepárlású benzin
frakcionálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C2–C6 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrokrakkolás
propánmentesítõ, szénhidrogénben gazdag;
Ásványolaj-gáz
(Hidrogénezõ krakkolási eljárásban kapott
termékek desztillációjából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll. Tartalmazhat
kismennyiségû hidrogént és hidrogén-szulfidot is.)

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H, K

Gázok (ásványolaj), könnyû közvetlen lepárlású
benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Könnyû közvetlen lepárlású benzin
stabilizálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C2–C6 szénatomszámú
telített alifás szénhidrogénekbõl áll.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H, K

Maradékok (ásványolaj), alkilálási lehasító, C4-ben 
gazdag; Ásványolaj-gáz
(Egyes finomítói mûveletek anyagáramainak
desztillálásából kapott összetett maradék. C4–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl, elsõsorban
butánból áll, forráspont tartomány: közelítõleg
–11,7 C° és 27,8 C° között.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H, K

Szénhidrogének, C1–4; Ásványolaj-gáz
(Termikus krakkolási és abszorpciós mûveletekkel, 
valamint nyersolaj desztillációjával kapott összetett 
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll, forráspont tartomány:
közelítõleg –164 C° és –0,5 C° között.)

649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H, K

Szénhidrogének, C1–4, kéntelenített;
Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy
nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a
merkaptánok átalakítására, ill. savas
szennyezõdések eltávolítására szolgáló
kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll, forráspont
tartomány: közelítõleg –164 C° és –0,5 C° között.)

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H, K
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Szénhidrogének, C1–3; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, mely jellemzõen
C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll,
forráspont tartomány: közelítõleg –164 és –42 C°
között.)

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H, K

Szénhidrogének, C1–4, butánmentesítõ frakció;
Ásványolaj-gáz

649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H, K

Gázok (ásványolaj), C1–5, nedves; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj és/vagy toronygáz-olaj desztillálásával
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban
C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H, K

Szénhidrogének, C2–4; Ásványolaj-gáz 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H, K

Szénhidrogének, C3; Ásványolaj-gáz 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H, K

Gázok (ásványolaj), alkilálás kiindulási anyag;
Ásványolaj-gáz
(Gázolaj katalitikus krakkolásával nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Elsõsorban C3–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H, K

Gázok (ásványolaj), propánmentesítõ fenéktermék
frakcionálás; Ásványolaj-gáz
(Propánmentesítõ fenéktermékek frakcionálásából
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban
butánból, izobutánból és butadiénbõl áll.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H, K

Gázok (ásványolaj), finomítói keverék;
Ásványolaj-gáz
(Különbözõ eljárásokból nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl,
hidrogén-szulfidból és fõként C1–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikus krakkolás;
Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási termékek desztillálásával
nyert összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban
C3–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H, K

Gázok (ásványolaj), C2–4, kéntelenített;
Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy
nyerünk, hogy szénhidrogén-gázokat egy, a
merkaptánok átalakítására, ill. savas
szennyezõdések eltávolítására szolgáló
kéntelenítési eljárásnak vetünk alá. Fõleg C2–C4

szénatomszámú telített és telítetlen
szénhidrogénekbõl áll, forráspont tartomány:
közelítõleg –51 C° és –34 C° között.)

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H, K

Gázok (ásványolaj), nyersolaj frakcionálás;
Ásványolaj-gáz
Nyersolaj frakcionálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5 szénatomszámú
telített alifás szénhidrogénekbõl áll.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H, K
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Gázok (ásványolaj), hexánmentesítõ;
Ásványolaj-gáz
(Kombinált benzin-anyagáramok frakcionálásával
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5

szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekbõl
áll.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H, K

Gázok (ásványolaj), könnyû közvetlen lepárlású
benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Könnyû közvetlen lepárlású benzin
frakcionálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5 szénatomszámú
telített alifás szénhidrogénekbõl áll.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H, K

Gázok (ásványolaj), benzin egyesítõ
kénmentesítése, kigõzölés; Ásványolaj-gáz
(Szénhidrogének összetett elegye, melyet egy
benzin egyesítõ kéntelenítési folyamatból és a
benzinbõl kigõzöléssel nyerünk. Fõleg C1–C4

szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekbõl
áll.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin
katalitikus reformáló; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus
reformálásával és a teljes kilépõ termék
frakcionálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Metánból, etánból és
propánból áll.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló;
Ásványolaj-gáz
(A C3–C4 lehasító töltetének frakcionálásával nyert
összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C3

szénhidrogénekbõl áll.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen stabilizáló;
Ásványolaj-gáz
(A nyersolaj desztillálásánál használt elsõ
kolonnából származó folyadék frakcionálásával
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4

szénatomszámú telített alifás szénhidrogénekbõl
áll.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin
butánmentesítõ; Ásványolaj-gáz
(A katalitikus krakkolt benzin frakcionálásával
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt
desztillátum és benzin stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt benzin és desztillátum
frakcionálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H, K
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Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt
desztillátum, gázolaj és benzin abszorber;
Ásványolaj-gáz
(Termikusan krakkolt benzin és gázolaj
desztillátumok elválasztásából nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H, K

Véggáz (ásványolaj), termikusan krakkolt
szénhidrogén frakcionáló stabilizáló, ásványolaj
kokszolás; Ásványolaj-gáz
(Ásványolaj kokszolási eljárásból származó
termikusan krakkolt szénhidrogének frakcionáló
stabilizálásából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H, K

Gázok (ásványolaj), enyhén vízgõzpirolizált,
butadiénben koncentrált; Ásványolaj-gáz
(Termikus krakkolási folyamatból származó
termékek desztillálásával nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H, K

Gázok (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin
katalitikus reformáló stabilizáló fejtermék;
Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus
reformálásával és a teljes kilépõ termék
frakcionálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C2–C4 szénatomszámú
telített alifás szénhidrogénekbõl áll.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H, K

Szénhidrogének, C4; Ásványolaj-gáz 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H, K

Alkánok, C1–4, C3-ban gazdag; Ásványolajgáz 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H, K

Gázok (ásványolaj), vízgõz-pirolízis C3-ban
gazdag; Ásványolaj-gáz
(Vízgõz-pirolízisbõl származó termékek
desztillálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg propilénbõl és némi
propánból áll, forráspont tartomány: közelítõleg
–70 C° és 0 C° között.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H, K

Szénhidrogének, C4, vízgõz-pirolízis desztillátum;
Ásványolaj-gáz
(Vízgõz-pirolízisbõl származó termékek
desztillálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl, elsõsorban 1-buténbõl és
2-buténbõl áll, de tartalmaz butánt és izobutánt is,
forráspont tartomány: közelítõleg –12 C° és 5 C°
között.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H, K
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Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített,
C4-frakció; Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy
nyerünk, hogy cseppfolyósított ásványolaj-gázt a
merkaptánok oxidálására, ill. savas szennyezõdések 
eltávolítására szolgáló kéntelenítõ eljárásnak
vetünk alá. Fõleg telített és telítetlen C4

szénhidrogénekbõl áll)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H, K, S

Raffinátumok (ásványolaj), vízgõzpirolizált
C4-frakció réz(I)-ammóniumacetátos extrakció,
C3–5 és C3–5 telítetlen, butadién-mentes;
Ásványolaj-gáz

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 H, K

Gázok (ásványolaj), amin-rendszer kiindulási
anyag; Finomító gáz
(Az amin-rendszerbe a hidrogén-szulfid
eltávolítása céljából betáplált gáz. Elsõsorban
hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid, szén-dioxid,
hidrogén-szulfid és alifás, elsõsorban C1–C5

szénatomszámú szénhidrogének szintén jelen
lehetnek benne.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység
hidrogénezõ-kénmentesítés; Finomítói gáz
(A benzol-egység által termelt kéménygázok.
Elsõdlegesen hidrogént tartalmaz. Szén-monoxid és 
elsõsorban C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének,
a benzolt is beleértve, szintén jelen lehetnek
benne.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység recirkulálás,
hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(A benzol-egység gázainak recirkulálásával nyert
összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban
hidrogénbõl áll, mellette kis mennyiségû
szén-monoxid és C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogének.)

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H, K

Gázok (ásványolaj), kevert olaj,
hidrogénben-nitrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Kevert olaj desztillálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Elsõsorban hidrogénbõl és
nitrogénbõl áll, mellette kis mennyiségû
szén-monoxid, szén-dioxid és C1–C5

szénatomszámú alifás szénhidrogének vannak
jelen.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin
lehasító fejtermékek; Finomítói gáz
(A katalitikusan reformált benzin stabilizálásából
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Elsõsorban
hidrogénbõl és jellemzõen C1–C4 szénatomszámú
telített szénhidrogénekbõl áll.)

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H, K
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Gázok (ásványolaj), C6–8 katalitikus reformálás
recirkulálás; Finomítói gáz
(A C6–8 kiindulási anyag katalitikus reformálási és
a hidrogén megõrzését célzó recirkulálási
termékeinek desztillálásából nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg hidrogénbõl áll.
Tartalmazhat még kis mennyiségben
szén-monoxidot, szén-dioxidot, nitrogént és fõként
C1–C6 szénatomszámú szénhidrogéneket.)

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 H, K

Gázok (ásványolaj), C6–8 katalitikus reformáló;
Finomítói gáz
(A C6–8 kiindulási anyag katalitikus reformálási
termékeinek desztillálásából nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl és C1–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H, K

Gázok (ásványolaj), C6–8 katalitikus reformálás
recirkulálás, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H, K

Gázok (ásványolaj), C2 visszavezetett anyagáram;
Finomítói gáz
(Összetett szénhidrogének elegye, melyet a
hidrogén kivonásával nyerünk abból a gázáramból,
mely elsõdlegesen hidrogénbõl áll, mellette kis
mennyiségben nitrogén, szén-monoxid, metán, etán 
és etilén van. Fõleg szénhidrogénekbõl mint metán, 
etán és etilén áll, mellette kis mennyiségû hidrogén, 
nitrogén és szén-monoxid van.)

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H, K

Gázok (ásványolaj), száraz savanyú,
gázkoncentráló egység; Finomítói gáz
(A gázkoncentráló egységbõl származó száraz
gázok összetett elegye. Hidrogénbõl,
hidrogén-szulfidból és fõleg C1–C3 szénatomszámú 
szénhidrogénekbõl áll.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H, K

Gázok (ásványolaj), gázkoncentráló reabszorber
deszt.; Finomítói gáz
(A gáz-reabszorberben egyesített gázáramok
desztillációjából nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Elsõsorban hidrogénbõl,
szén-monoxidból, szén-dioxidból, nitrogénbõl,
hidrogén-szulfidból és C1–C3 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogén-abszorber
kéménygáz; Finomítói gáz
(A hidrogén egy hidrogénben gazdag gázáramból
való abszorpciója során nyert összetett elegy.
Hidrogénbõl, szén-monoxidból, nitrogénbõl
metánból és kis mennyiségben C2

szénhidrogénekbõl áll.)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénben gazdag;
Finomítói gáz
(Szénhidrogén-gázokból hûtéssel gázként
leválasztott összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl 
áll, mellette kis mennyiségû szén-monoxid,
nitrogén, metán és C2 szénhidrogének.)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H, K
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Gázok (ásványolaj), hidrogénezett kevert olaj
recirkulálás, hidrogénben-nitrogénben gazdag;
Finomítói gáz
(Recirkulált hidrogénezett kevert olajból kapott
összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl és
nitrogénbõl áll, mellette kis mennyiségû
szén-monoxid, szén-dioxid és fõleg C1–C5

szénatomszámú szénhidrogének.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H, K

Gázok (ásványolaj), recirkulálás, hidrogénben
gazdag; Finomítói gáz
(Recirkuláltatott reaktorgázokból kapott összetett
elegy. Elsõsorban hidrogénbõl áll, mellette kis
mennyiségû szén-monoxid, szén-dioxid,
hidrogén-szulfid és telített alifás, C1–C5

szénatomszámú szénhidrogének.)

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kikészítõ,
hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(Reformálókból nyert összetett elegy. Elsõsorban
hidrogénbõl áll, mellette kis mennyiségû
szén-monoxid és alifás, jellemzõen C1–C5

szénatomszámú szénhidrogének.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénezõ;
Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénezõ eljárásból kapott
összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl, metánból
és etánból áll, mellette kis mennyiségû
hidrogén-szulfid és alifás, jellemzõen C3–C5

szénatomszámú szénhidrogének.)

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénezõ,
hidrogénben-metánban gazdag; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénezõ eljárásból kapott
összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl és
metánból áll, mellette kis mennyiségû
szén-monoxid, szén-dioxid, nitrogén és telített
alifás, jellemzõen C2–C5 szénatomszámú
szénhidrogének.)

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló hidrogénezõ
kikészítõ, hidrogénben gazdag; Finomítói gáz
(A reformáló hidrogénezõ eljárásból kapott
összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl áll,
mellette kis mennyiségû szén-monoxid és alifás,
jellemzõen C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogének.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H, K

Gázok (ásványolaj), termikus krakkolás deszt.;
Finomítói gáz
(Termikus krakkolási eljárás termékeinek
desztillációjából nyert összetett elegy.
Hidrogénbõl, hidrogén-szulfidból,
szén-monoxidból, szén-dioxidból és fõként C1–C6

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H, K
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Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkoló
refrakcionáló abszorber; Finomítói gáz
(Katalitikus krakkolási termékek refrakcionálásából 
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl
és jellemzõen C1–C3 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin 
elválasztó; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus
reformálásából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl és jellemzõen
C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin 
stabilizáló; Finomítói gáz
(Katalitikusan reformált benzin stabilizálásából
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl
és jellemzõen C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H, K

Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum
hidrogénezés elválasztó; Finomítói gáz
(Krakkolt desztillátumok katalizátor jelenlétében
történõ hidrogénezésével kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl és telített alifás,
jellemzõen C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H, K

Véggáz (ásványolaj), hidro-kénmentesített
közvetlen lepárlású benzin elválasztó; Finomítói
gáz
(Közvetlen lepárlású benzin
hidrogénezõ-kénmentesítésébõl kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl és telített alifás,
jellemzõen C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan reformált
közvetlen lepárlású benzin stabilizáló fejtermékek;
Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin katalitikus
reformálásával, majd a teljes kilépõ termék
frakcionálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl, metánból,
etánból és propánból áll.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H, K

Gázok (ásványolaj), reformáló kilépõ termék
nagynyomású flesselés; Finomítói gáz
(A reformáló reaktorból kilépõ termék
nagynyomású flesselésével kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Elsõsorban hidrogénbõl,
mellette kis mennyiségû metánból, etánból és
propánból áll.)

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H, K
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Gázok (ásványolaj), reformáló kilépõ termék
kisnyomású flesselés; Finomítói gáz
(A reformáló reaktorból kilépõ termék kisnyomású
flesselésével kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Elsõsorban hidrogénbõl, mellette kis mennyiségû
metánból, etánból és propánból áll.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H, K

Gázok (ásványolaj), olajfinomítói gázok deszt.
kéménygáz; Finomítói gáz
(Összetett elegy, melyet egy hidrogént,
szén-dioxidot, szén-monoxidot és C1–C6

szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó, vagy
etán és propán krakkolásából kapott gázáram
desztillálásával nyerünk. Fõleg C1–C2

szénatomszámú szénhidrogéneket, hidrogént,
nitrogént és szén-monoxidot tartalmaz).

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H, K

Gázok (ásványolaj), benzol-egység hidrogénezõ
pentánmentesítõ fejtermék; Finomítói gáz
(Összetett elegy, melyet a benzol-egység kiindulási 
anyagának katalitikus hidrogénezésével, majd
pentánmentesítésével nyerünk. Elsõsorban
hidrogénbõl, etánból és propánból áll, mellette kis
mennyiségû nitrogén, szén-monoxid, szén-dioxid
és fõként C1–C6 szénatomszámú szénhidrogének.
Nyomokban tartalmazhat benzolt is).

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H, K

Gázok (ásványolaj), szekunder abszorber
kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló
fejtermék frakcionáló; Finomítói gáz
(Katalitikus krakkolási eljárás fejtermékeinek
fluidizált katalitikus krakkolóban végzett
frakcionálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Hidrogénbõl, nitrogénbõl és
jellemzõen C1–C3 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H, K

Ásványolaj-termékek, finomítói gázok; Finomítói
gáz
(Összetett elegy, mely elsõsorban hidrogénbõl,
mellette kis mennyiségû metánból, etánból és
propánból áll.)

649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezõ krakkolás
kisnyomású elválasztó; Finomítói gáz
(A hidrogénezõ krakkoló reaktor kilépõ
termékének folyadék-gõz elválasztásával kapott
összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl és telített,
jellemzõen C1–C3 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H, K

Gázok (ásványolaj), finomító; Finomítói gáz
(Különbözõ ásványolaj-finomítási mûveletek során 
kapott összetett elegy. Hidrogénbõl és jellemzõen
C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H, K
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Gázok (ásványolaj), platformáló termék leválasztó; 
Finomítói gáz
(Naftének aromásokká történõ kémiai
reformálásából kapott összetett elegy. Hidrogénbõl
és telített alifás, jellemzõen C2–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savanyú kerozin 
pentánmentesítõ stabilizáló; Finomítói gáz
(Hidrogénezett savas kerozin pentánmentesítõ
stabilizálásából nyert összetett elegy. Elsõsorban
hidrogénbõl, metánból, etánból és propánból áll,
mellette kis mennyiségû nitrogén, hidrogénszulfid,
szén-monoxid és fõként C4–C5 szénatomszámú
szénhidrogének.)

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezett savas kerozin
expanziós tartály; Finomítói gáz
(Savas kerozin katalitikus hidrogénezésénél az
expanziós tartályból nyert összetett elegy.
Elsõsorban hidrogénbõl és metánból áll, mellette
kis mennyiségû nitrogén, szén-monoxid és fõként
C2–C5 szénatomszámú szénhidrogének.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H, K

Gázok (ásványolaj), desztillátum egyesítõ
kéntelenítés, kigõzölés; Finomítói gáz
(Az egyesítõ kéntelenítési eljárás folyékony
termékébõl kigõzöléssel nyert összetett elegy.
Hidrogén-szulfidból, metánból, etánból és
propánból áll.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló
frakcionálás; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat
fejtermékének frakcionálásával kapott összetett
elegy. Hidrogénbõl, hidrogénszulfidból,
nitrogénbõl és fõleg C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H, K

Gázok (ásványolaj), fluidizált katalitikus krakkoló
kimosó szekunder abszorber; Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolási folyamat
fejgázának kimosásával kapott összetett elegy.
Hidrogénbõl, nitrogénbõl, metánból, etánból és
propánból áll.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H, K

Gázok (ásványolaj), nehéz desztillátum
hidrogénezõ kéntelenítés, kigõzölés; Finomítói gáz
(A nehéz párlat hidrogénezõ finomítással történõ
kéntelenítésével elõállított folyékony termék
kigõzölésével nyert komplex elegy. Hidrogénbõl,
hidrogén-szulfidból és telített alifás, jellemzõen
C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H, K

Gázok (ásványolaj), platformáló stabilizáló,
könnyû végtermék frakcionálás; Finomítói gáz
(A platformáló egység platinareaktoraiból nyert
könnyû frakciók szakaszos lepárlásával kapott
összetett elegy. Hidrogénbõl, metánból, etánból és
propánból áll.)

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H, K
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Gázok (ásványolaj), elõflesselõ kolonna
kéménygáz, nyersolaj deszt.; Finomítói gáz
(A nyersolaj desztilláció elsõ kolonnájából nyert
összetett elegy. Nitrogénbõl és telített alifás, fõleg
C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H, K

Gázok (ásványolaj), kátrány kigõzölés; Finomítói
gáz
(Redukált nyersolaj frakcionálásával kapott
összetett elegy. Hidrogénbõl és fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H, K

Gázok (ásványolaj), egyesítõ; Finomítói gáz
(Metán és hidrogén elegye, melyet az egyesítõ
egységbõl jövõ termékek frakcionálásával
nyerünk.)

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus
hidrogénezõ-kéntelenített benzin elválasztó;
Finomítói gáz
(Benzin hidrogénezõ-kénmentesítésébõl kapott
összetett szénhidrogénelegy. Hidrogénbõl,
metánból, etánból és propánból áll.)

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H, K

Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású benzin
hidrogénezõ-kéntelenítõ; Finomítói gáz
(Közvetlen lepárlású benzin
hidrogénezõkénmentesítésébõl kapott összetett
elegy. Hidrogénbõl és fõleg C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H, K

Gázok (ásványolaj), szivacsos abszorber
kéménygáz, fluidizált katalitikus krakkoló és
gázolaj kéntelenítõ fejtermék frakcionálás;
Finomítói gáz
(A fluidizált katalitikus krakkolóból és a gázolaj
kéntelenítõbõl származó termékek frakcionálásával 
kapott összetett elegy. Hidrogénbõl és fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H, K

Gázok (ásványolaj), nyersolaj deszt. és katalitikus
krakkolás; Finomítói gáz
(A nyersolaj desztillációból és a katalitikus
krakkolási folyamatokból nyert összetett elegy.
Hidrogénbõl, hidrogén-szulfidból, nitrogénbõl,
szén-monoxidból valamint fõként C1–C6

szénatomszámú paraffin- és
olefin-szénhidrogénekbõl áll.)

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj dietanolamin kimosó;
Finomítói gáz
(Gázolajok dietanolaminos kéntelenítésével kapott
összetett elegy. Elsõsorban hidrogén-szulfidból,
hidrogénbõl, valamint alifás, C1–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H, K
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Gázok (ásványolaj), gázolaj
hidrogénezõ-kénmentesítési kilépõ termék;
Finomítói gáz
(A hidrogénezõ reakció kilépõ termék
folyadék-fázisának leválasztásával kapott összetett
elegy. Elsõsorban hidrogénbõl,
hidrogén-szulfidból, valamint alifás, jellemzõen
C1–C3 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H, K

Gázok (ásványolaj), gázolaj
hidrogénezõ-kénmentesítés öblítés; Finomítói gáz
(A hidrogénezõ reaktor öblítésébõl és a
reformálóból származó gázok összetett elegye.
Elsõsorban hidrogénbõl, valamint alifás, fõleg
C1–C4 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H, K

Gázok (ásványolaj), hidrogénezõ kilépõ termék
expanziós tartály; Finomítói gáz
(A hidrogénezõ reakció után a kilépõ termékek
flesselésébõl kapott összetett gázelegy. Elsõsorban
hidrogénbõl, valamint alifás, fõleg C1–C6

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H, K

Gázok (ásványolaj), benzin vízgõz-pirolízis
nagynyomású maradékgáz; Finomítói gáz
(A benzin vízgõz-pirolízis termékeinek nem
kondenzálódó részeinek és a további termékek
készítése során nyert maradékgázok keverékeként
kapott összetett elegy. Elsõsorban hidrogénbõl,
valamint jellemzõen C1–C5 szénatomszámú
paraffin- és olefin-szénhidrogénekbõl áll,
földgázzal keverhetõ.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H, K

Gázok (ásványolaj), maradék
viszkozitáscsökkentés; Finomítói gáz
(Maradékok kemencében történõ
viszkozitás-csökkentésébõl kapott összetett elegy.
Elsõsorban hidrogén-szulfidból, valamint
jellemzõen C1–C5 szénatomszámú paraffin- és
olefin-szénhidrogénekbõl áll.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H, K

Gázok (ásványolaj), C3–4; Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj krakkolásából nyert termékek
desztillációjával nyert összetett
szénhidrogén-elegy. C3–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl, elsõsorban propánból és
propilénbõl áll, forráspont tartomány: közelítõleg
–51 C° és –1 C° között.)

649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikus krakkolt
desztillátum és katalitikus krakkolt benzin
frakcionáló abszorber; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási desztillátum és katalitikusan 
reformált benzin desztillálásával kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H, K

5242 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/74. szám



Anya gok In dex szám EK-szám CAS-szám Meg jegy zé sek

Véggáz (ásványolaj), katalitikus polimerizáció
benzin frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(A benzin polimerizációjából származó termékek
frakcionáló stabilizálásából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H, K

Véggáz (ásványolaj), katalitikusan reformált benzin 
frakcionáló stabilizáló, hidrogénszulfid-mentes;
Ásványolaj-gáz
(A katalitikusan reformált benzin – melybõl a
hidrogén-szulfidot aminnal eltávolították –
frakcionáló stabilizálásából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H, K

Véggáz (ásványolaj), krakkolt desztillátum
hidrogénezés, kigõzölés; Ásványolaj-gáz
(Termikusan krakkolt desztillátumok katalitikus
hidrogénezésével kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg telített, jellemzõen
C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H, K

Véggáz (ásványolaj), közvetlen lepárlású
desztillátum hidrogénezõ-kénmentesítés,
hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(Közvetlen lepárlású desztillátumok – melyekbõl a
hidrogén-szulfidot aminnal eltávolították –
katalitikus hidrogénezõkénmentesítésével kapott
összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H, K

Véggáz (ásványolaj), gázolaj katalitikus krakkolás
abszorber; Ásványolaj-gáz
(Gázolaj katalitikus krakkolási termékeinek
desztillációjából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H, K

Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerõ üzem;
Ásványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok
desztillációjából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H, K

Véggáz (ásványolaj), gázvisszanyerõ üzem
etánmentesítõ, Ásványolaj-gáz
(Vegyes szénhidrogén-anyagáramok termékeinek
desztillációjából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H, K
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Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel
kénmentesített desztillátum és hidrogénezéssel
kénmentesített benzin frakcionáló, savmentes;
Ásványolaj-gáz
(Hidrogénezéssel kénmentesített benzin és
desztillált szénhidrogén-anyagáramok
frakcionálásával kapott, a savas szennyezõdések
eltávolítására kezelt összetett szénhidrogén-elegy.
Fõleg C1–C5 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénezéssel
kénmentesített vákuum gázolaj, kigõzölés,
hidrogén-szulfid-mentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített
vákuum gázolaj – melybõl a hidrogénszulfidot
aminkezeléssel eltávolították – kigõzölõ
stabilizásából kapott összetett szénhidrogén-elegy.
Fõleg C1–C6 szénatomszámú szénhidrogénekbõl
áll.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H, K

Véggáz (ásványolaj), könnyû közvetlen lepárlású
benzin stabilizáló, hidrogénszulfid-mentes;
Ásványolaj-gáz
(A hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt
könnyû közvetlen lepárlású benzin
frakcionálásából nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C5 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H, K

Véggáz (ásványolaj), propán-propilén alkiláló
kiindulási termék etánmentesítõ; Ásványolaj-gáz
(Propán propilén reakciótermékek desztillációjából
kapott összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H, K

Véggáz (ásványolaj), hidrogénezõ-kénmentesített
vákuum gázolaj, hidrogénszulfid-mentes;
Ásványolaj-gáz
(Katalitikus hidrogénezéssel kénmentesített és a
hidrogén-szulfid eltávolítására aminnal kezelt
vákuum gázolajból nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C6 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt
fejtermékek; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolási termékek desztillációjából
nyert összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C3–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll, forráspont
tartomány: közelítõleg –48 C° és 32 C° között.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H, K

Alkánok, C1–2, Ásványolaj-gáz 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H, K

Alkánok, C2–3, Ásványolaj-gáz 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H, K

Alkánok, C3–4, Ásványolaj-gáz 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H, K

Alkánok, C4–5, Ásványolaj-gáz 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H, K
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Fûtõgázok; Ásványolaj-gáz
(Könnyû gázokból álló összetétel. Elsõdlegesen
hidrogénbõl és/vagy kis mólsúlyú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H, K

Fûtõgázok, nyersolaj desztillátumok;
Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillációjából és benzin katalitikus
reformálásából kapott könnyû gázok összetett
elegye. Hidrogénbõl és jellemzõen C1–C4

szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll, forráspont
tartomány: közelítõleg –217 C° és –12 C° között.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H, K

Szénhidrogének, C3–4, Ásványolaj-gáz 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H, K

Szénhidrogének, C4–5, Ásványolaj-gáz 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H, K

Szénhidrogének, C2–4, C3-ban gazdag;
Ásványolajgáz

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H, K

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított;
Ásványolaj-gáz
(Nyersolaj desztillációjával nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C3–C7 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll, forráspont tartomány:
közelítõleg –40 C° és 80 C° között.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H, K, S

Ásványolaj-gázok, cseppfolyósított, kéntelenített;
Ásványolaj-gáz
(Összetett szénhidrogén-elegy, melyet úgy
nyerünk, hogy cseppfolyósított
szénhidrogén-gázokat egy, a merkaptánok
átalakítására, ill. savas szennyezõdések
eltávolítására szolgáló kéntelenítési eljárásnak
vetünk alá. Fõleg C3–C7 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll, forráspont tartomány:
közelítõleg –40 és 80 C° között.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H, K, S

Gázok (ásványolaj), C3–4, izobutánban gazdag;
Ásványolaj-gáz
(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen
szénhidrogének, jellemzõen bután és izobután,
desztillációjából nyert összetett
szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatomszámú telített
és telítetlen szénhidrogénekbõl, fõleg izobutánból
áll.)

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H, K

Desztillátumok (ásványolaj), C3–6, piperilénben
gazdag; Ásványolaj-gáz
(C3–C6 szénatomszámú telített és telítetlen alifás
szénhidrogének desztillációjából nyert összetett
szénhidrogén-elegy. C3–C6 szénatom-számú telített 
és telítetlen szénhidrogénekbõl, fõleg
piperilénekbõl áll.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H, K

Gázok (ásványolaj), bután lehasító fejtermékek;
Ásványolaj-gáz
(A bután anyagáram desztillációjából kapott
összetett szénhidrogén-elegy. Alifás, jellemzõen
C3–C4 szénatomszámú szénhidrogénekbõl áll.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H, K
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Gázok (ásványolaj), C2–3; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus frakcionálási folyamatból származó
termékek desztillációjából nyert összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg etánból, etilénbõl
propánból és propilénbõl áll.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt gázolaj
propánmentesítõ fenéktermékek, C4-ben gazdag,
savmentes; Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt gázolaj szénhidrogénáram
frakcionálásából kapott és a hidrogénszulfid és más 
savas komponensek eltávolítása érdekében kezelt
összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C3–C5

szénatomszámú szénhidrogénekbõl, jellemzõen
C4-bõl áll.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H, K

Gázok (ásványolaj), katalitikusan krakkolt benzin
butánmentesítõ fenéktermékek, C3–5-ben gazdag;
Ásványolaj-gáz
(Katalitikus krakkolt benzin stabilizálásából kapott
összetett szénhidrogén-elegy. Fõleg C3–C5 alifás
szénhidrogénekbõl áll.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H, K

Véggáz (ásványolaj), izomerizált benzin
frakcionáló stabilizáló; Ásványolaj-gáz
(Izomerizált benzin termékek frakcionáló
stabilizálásából kapott összetett
szénhidrogén-elegy. Fõleg C1–C4 szénatomszámú
szénhidrogénekbõl áll.)

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H, K

,,

1.2. A fel so ro lás

„–Ká li um-dik ro mát (CAS-szám: 7778-50-9)

– Am mó ni um-dik ro mát (CAS-szám: 7789-09-5)

– Nát ri um-dik ro mát (CAS-szám: 10588-01-9)

– Nát ri um-dik ro mát-di hid rát (CAS-szám: 7789-12-0)”

szö veg ré sze he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„– ká li um-dik ro mát (In dex szám: 024-002-00-6, EK-szám: 231-906-6, CAS-szám: 7778-50-9, meg jegy zés: E),

– am mó ni um-dik ro mát (In dex szám: 024-003-00-1, EK-szám: 232-143-1, CAS-szám: 7789-09-5, meg jegy zés: E),

– nát ri um-dik ro mát, víz men tes (In dex szám: 024-004-00-7, EK-szám: 234-190-3, CAS-szám: 10588-01-9, meg -
jegyzés: E),

– nát ri um-dik ro mát, di hid rát (In dex szám: 024-004-01-4, EK-szám: 234-190-3, CAS-szám: 7789-12-0, meg jegy zés: E),

– kad mi um-flu o rid (In dex szám: 048-006-00-2, EK-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6, meg jegy zés: E),

– kad mi um-klo rid (In dex szám: 048-008-00-3, EK-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2, meg jegy zés: E)”

1.3. A fel so ro lás

„– Kad mi um-flu o rid (In dex szám: 048-006-00-2, EU-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6)

– Kad mi um-klo rid (In dex-szám: 048-008-00-3, EU-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2)”

szö veg ré sze he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„– kad mi um-flu o rid (In dex szám: 048-006-00-2, EK-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6, meg jegy zés: E)

– kad mi um-klo rid (In dex szám: 048-008-00-3, EK-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2 (meg jegy zés: E)”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben a kor lá to zás sal érin tett ve gyi anyag, anyag cso port, il let ve ké szít mény meg ne ve zé -
sét, va la mint a kor lá to zás te rü le tét, mód ját tar tal ma zó táb lá za tot kö ve tõ Jel ma gya rá zat az aláb bi ak sze rint mó do sul:
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2.1. A jel ma gya rá zat a kö vet ke zõ A. meg jegy zés sel egé szül ki:

„A. meg jegy zés:

Az anyag ne vét az Eu ró pai Uni ó ban osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok jegy zé ké rõl  szóló 3/2006. (I. 26.) EüM ren de let
2. szá mú mel lék le te sze rin ti jegy zék ben meg adott meg ne ve zé sek egyi ké nek for má já ban kell szerepeltetni a címkén.

A 3/2006. (I. 26.) EüM ren de let azt is elõ ír ja, hogy az egyes anya gok ra hasz nált ve szély szim bó lu mok és je lek, R-mon -
da tok és S-mon da tok meg fe lel je nek a jegy zék ben közölteknek.

Azon anya gok ese té ben, ame lyek a 3/2006. (I. 26.) EüM ren de let jegy zé ké ben sze rep lõ anyag cso por tok egyi ké hez
tar toz nak, az egyes anya gok ra hasz nált ve szély szim bó lu mok nak és je lek nek, R-mon da tok nak és S-mon da tok nak meg
kell fe lel ni ük a jegy zék meg fe le lõ tételeiben feltüntetetteknek.

Azon anya gok ese té ben, ame lyek a 3/2006. (I. 26.) EüM ren de let jegy zé ké ben sze rep lõ anyag cso por tok kö zül egy nél
több höz is tar toz nak, az egyes anya gok ra hasz nált ve szély szim bó lu mok nak és je lek nek, R-mon da tok nak és S-mon da -
tok nak meg kell fe lel ni ük a jegy zék mind két meg fe le lõ té te lé ben fel tün te tet tek nek. Azok ban az ese tek ben, ahol ugyan -
azon ve szély te kin te té ben a két té tel ben két kü lön bö zõ be so ro lás van meg ad va, a szi go rúbb veszély besorolást tükrözõ
besorolást kell az anyaghoz ren del ni.”

2.2. A D. meg jegy zés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„D. meg jegy zés:

Azon anya go kat, ame lyek haj la mo sak spon tán po li me ri zá ci ó ra vagy bom lás ra, ál ta lá ban sta bi li zált alak ban for gal -
maz zák. A 3/2006. (I. 26.) EüM ren de let sze rin ti kö zös sé gi jegy zék ben ebben a formában szerepelnek.

Egyes ese tek ben azon ban az ilyen anya go kat nem sta bi li zált alak ban hoz zák for ga lom ba. Eb ben az eset ben az anyag
gyár tó já nak vagy bár mely olyan sze mély nek, aki az anya got for ga lom ba hoz za, a cím kén az anyag neve mel lett fel kell
tün tet nie a „nem stabilizált” sza va kat.”

2.3. Az E. meg jegy zés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„E. meg jegy zés:

Az em be ri egész sé get ve szé lyez te tõ ha tá sok kal járó anya gok (lásd a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé -
nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny sé gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let 
3. szá mú mel lék le té nek 4. fe je ze tét), ame lyek 1. vagy 2. karc ino gén-, mu ta gén- és/vagy rep ro duk ci ó ra to xi kus ka te gó ri á -
jú ként van nak be so rol va, az E. meg jegy zés ha tá lya alá tar toz nak, ha egy ben na gyon mér ge zõ (T+), mér ge zõ (T) vagy
 ártalmas (Xn) mi nõ sí té sû ek. Az ilyen anya gok ese té ben az R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (ár -
tal mas) mon da to kat, az R48 és R65 mondatot, valamint az ilyen R-mondatok valamennyi kombinációját a Továbbá
szóval kell kezdeni.”

2.4. A jel ma gya rá zat az E meg jegy zést köve tõen az aláb bi H. és K. meg jegy zé sek kel egé szül ki:

„H. meg jegy zés:

Ezen anyag osz tá lyo zá sa és cím ké zé se az R-mon dat(ok) ál tal jel zett ve szé lyes tu laj don ság(ok)ra vo nat ko zik, a fel tün -
te tett ve szély ka te gó ri ák kal kom bi nál va. A ké mi ai biz ton sá gi tör vény 14–17 §-ai ban elõ írt, az ilyen anyag gyár tó i val,
elõ adó i val és im por tõ re i vel szem be ni kö ve tel mé nyek az osz tá lyo zás és cím ké zés min den más szem pont já ra is vo nat koz -
nak. A vég le ges cím ké nek meg kell fe lel nie a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes
el já rá sok, il let ve te vé keny sé gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. számú mellékletének
7. pont já ban foglalt követelményeknek.”

Ez a meg jegy zés az Eu ró pai Uni ó ban osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok jegy zé ké rõl  szóló 3/2006. (I. 26.) EüM ren de let
2. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ bi zo nyos szén- és olaj szár ma zé kok ra és egyes anyag cso port-té te lek re vonatkozik.

,,K. meg jegy zés:

A karc inog én ként vagy mu ta gén ként tör té nõ be so ro lást nem kell al kal maz ni, ha ki mu tat ha tó, hogy az anyag 0,1 tö -
meg szá za lék nál ke ve sebb 1,3-bu ta di ént (EI NECS-szám: 203-450-8) tar tal maz. Ha az anyag nincs karc inog én ként vagy
mu ta gén ként be so rol va, ak kor leg alább a (2-)9-16 S-mon da to kat sze re pel tet ni kell. Ez a meg jegy zés az Eu ró pai Uni ó ban 
osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok jegy zé ké rõl  szóló 3/2006. (I. 26.) EüM ren de let 2. szá mú mel lék le té ben szereplõ
bizonyos összetett kõolajszármazékokra vonatkozik.”

2.5. Az S meg jegy zés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„S. meg jegy zés:

Ezt az anya got nem szük sé ges a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény 17.  §-ában fog lal tak sze rint cím ké -
vel el lát ni. [Lásd a ve szé lyes anya gok kal és a ve szé lyes ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes el já rá sok, il let ve te vé keny -
sé gek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 8. pont já ban fog lal ta kat.]”
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3. Az R. 1. szá mú mel lék let táb lá za ta „Ve gyi anyag, anyag cso port, il let ve ké szít mény meg ne ve zé se” osz lo pá nak
31. pont já ban a „Sza po ro dást ká ro sí tó 1. ka te gó ria” cím alat ti fel so ro lás a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

3.1. A fel so ro lás „– ólom-al ki lek” szö veg ré sze he lyé be az aláb bi szö veg lép:
„– Ólom-al ki lek (in dex szám: 082-002-00-1, meg jegy zé sek: A, E)”

3.2. A fel so ro lás „– egyéb ólom ve gyü le tek, ame lyek e mel lék let 29–31. pont ja i ban más hol nem je len nek meg” szö -
veg ré sze he lyé be az alábbi szöveg lép:

„– Ólom ve gyü le tek, e mel lék let ben má sutt meg adot tak ki vé te lé vel (In dex szám: 082-001-00-6 meg jegy zé sek: A, E)”

4. Az R. 1. szá mú mel lék let táb lá za ta „Ve gyi anyag, anyag cso port, il let ve ké szít mény meg ne ve zé se” osz lo pá nak
31. pont já ban a „Sza po ro dást ká ro sí tó 2. ka te gó ria” cím alat ti fel so ro lás a következõk szerint módosul:

4.1. A lis ta az aláb bi té te lek kel egé szül ki:

[– Tri de morf (ISO); 2,6-Di me til-4-tri de cil mor fo lin (In dex szám: 613-020-00-5, EU-szám: 246-347-3, CAS-szám:
24602-86-6)]
,,

Anya gok In dex szám EK-szám CAS-szám Meg jegy zé sek

„li nu ron (ISO)
3-(3,4-dik lór fe nil)-1-me to xi-1-me til kar ba mid

006-021-00-1 206-356-5 330-55-2 E

ká li um-dik ro mát 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

am mó ni um-dik ro mát 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

nát ri um-dik ro mát, víz men tes 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

nát ri um-dik ro mát, di hid rát 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

nát ri um-kro mát 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

kad mi um-szul fát 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

1-brómp ro pán
pro pil-bro mid
n-pro pil-bro mid

602-019-00-5 203-445-0 106-94-5

1,2,3-trik ló rpro pán 602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D

di fe nil-éter; ok ta bróm-szár ma zék 602-094-00-4 251-087-9 32536-52-0

1,2-di me to xi e tán
eti lén gli kol-di me til-éter
EGDME

603-031-00-3 203-794-9 110-71-4

1,2-bisz(2-me to xi e to xi)etán
TEGDME;
tri eti lén-gli kol di me til-éter;
Triglim

603-176-00-2 203-977-3 112-49-2

tet ra hid ro ti o pi rán-3-kar bo xal de hid 606-062-00-0 407-330-8 61571-06-0

1,2-ben zol di kar bon sav-di pen til-ész ter,
el ága zott és li ne á ris [1]
n-pen til-izo pen til-fta lát [2]
di-n-pen til-fta lát [3]
di-izo pen til-fta lát [4]

607-426-00-1 284-032-2 [1]-[2]
205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0
[1]-[2]

131-18-0 [3]
42925-80-4 [4]

ben zil-bu til-fta lát
BBP

607-430-00-3 201-622-7 85-68-7

1,2-ben zol di kar bon sav
di-C7-11-elá ga zott és li ne á ris al kil ész te rek

607-480-00-6 271-084-6 68515-42-4
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Anya gok In dex szám EK-szám CAS-szám Meg jegy zé sek

A di nát ri um-4-(3-eto xi kar bo nil-4-(5-
(3-eto xi kar bo nil-5-hid ro xi-1-
(4-szul fo ná to fe nil)pi ra zol-4-il)pen ta-
2,4-di e ni li dén)-4,5-di hid ro-5-oxo pi ra zol-1-il)-
ben zol szul fo nát és a
tri nát ri um-4-(3-eto xi kar bo nil-4-(5-
(3-eto xi kar bo nil-5-oxi do-1-
(4-szul fo ná to fe nil)pi ra zol-4-il)pen ta-
2,4-di e ni li dén)-4,5-dihidro-5-oxopirazol-
1-il)-benzolszulfonát keveréke

607-487-00-4 402-660-9 -

Di no kap (ISO) 609-023-00-6 254-408-0 39300-45-3 E

2-[2-hid ro xi-3-(2-klór fe nil)kar ba mo il-
1-naf ti la zo]-7-[2-hid ro xi-3-
(3-me til fe nil)kar ba mo il-1-naf ti la zo]-fluorén-
9-on

611-131-00-3 420-580-2 -

Aza fe ni din 611-140-00-2 - 68049-83-2

Kar ben da zim (ISO)
me til-ben zi mi da zol-2-il-kar ba mát

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7

Be no mil (ISO)
me til-1-(bu til kar ba mo il)ben zi mi da zol-
2-il-kar ba mát

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2

3-etil-2-me til-2-(3-me til bu til)-1,3-oxa zo li din 613-191-00-6 421-150-7 143860-04-2

Az 1,3,5-trisz(3-ami no me til fe nil)-1,3,5-
(1H,3H,5H)-
tri a zin-2,4,6-tri on ke ve ré ke;
a 3,5-bisz(3-ami no me til fe nil)-1-po li[3,5-
bisz(3-ami no me til fe nil)-2,4,6-tri oxo-1,3,5-
(1H,3H,5H)-tri a zin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-
tri a zin-2,4,6-tri on oligomereinek keveréke

613-199-00-x 421-550-1

,,

4.2. A fel so ro lás

„– Kad mi um-flu o rid (In dex szám: 048-006-00-2, EU-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6)
–  Kadmium-klorid (In dex szám: 048-008-00-3, EU-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2)”
szö veg ré sze he lyé be az aláb bi szö veg lép:
„– kad mi um-flu o rid (In dex szám: 048-006-00-2, EK-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6, meg jegy zé sek: E)
– kad mi um-klo rid (In dex szám: 048-008-00-3, EK-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2, meg jegy zé sek: E
– 2,3-epo xip ro pán-1-ol; gli ci dol oxi rán me ta nol (In dex szám: 603-063-00-8, EK-szám: 209-128-3, CAS-szám

556-52-5, meg jegy zé sek: E”

4.3. A fel so ro lás
„– 2,3-Epo xip ro pán-1-ol; Gli ci dol (In dex szám: 603-063-00-8, EU-szám: 209-128-3, CAS-szám: 556-52-5)” szö veg -

ré sze he lyé be az aláb bi szö veg lép:
„– 2,3-epo xip ro pán-1-ol; gli ci dol oxi rán me ta nol (In dex szám: 603-063-00-8, EK-szám: 209-128-3, CAS-szám:

556-52-5 meg jegy zés: E)”

5. Az R. 1. szá mú mel lék let táb lá za ta „Kor lá to zás te rü le te, mód ja” osz lo pá nak 20. pont ja az aláb bi ak sze rint mó do -
sul:

5.1. A 20.1. és 20.1.1. pont alat ti szö veg rész he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„20.1. Az aláb bi te rü le te ken nem hoz ha tók for ga lom ba és nem hasz nál ha tók fel sem ön ma guk ban, sem ké szít mé nyek 
össze te võ je ként:
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20.1.1. mik ro or ga niz mu sok, nö vé nyek vagy ál la tok ál tal oko zott szennye zõ dés meg elõ zé sé re:
– ha jó tes tek nél,
– rá csok nál, bó ják nál, úszók nál, há lók nál és bár mely más, a ha lá szat ban, hal- és kagy ló/rák te nyé szet ben hasz nált

esz köz nél és berendezésnél,
– bár mely tel je sen vagy rész le ge sen víz alá me rü lõ esz köz nél és be ren de zés nél.”

5.2. A 20.1.3. pont alat ti szö veg rész he lyé be az aláb bi szö veg rész lép:
„20.1.3. A 20.1.1. és a 20.1.2. pont ban fog lal ta kat az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni:
20.1.3.1. Fa kon zer vá lá sá hoz hasz nált anya gok ra és ké szít mé nyek re vo nat ko zó an: ki zá ró lag vá ku um vagy nyo más

alatt mû kö dõ ipa ri be ren de zé sek ben al kal maz ha tó ak fa imp reg ná lá sá ra, amennyi ben ezek a réz, a króm és az ar zén
(CCA) C-tí pu sú szer vet len ve gyü le te i nek ol da tai, és a 98/8/EK irány elv 5. cik ke (1) be kez dé sé vel össz hang ban en ge dé -
lyez ték õket. Az ilyen mó don ke zelt fa ad dig nem hoz ha tó for ga lom ba, amíg a tar tó sí tó szer tel je sen meg nem kötött.

20.1.3.2.  A 20.1.3.1. pont sze rint ipa ri be ren de zé sek ben CCA ol da tok kal ke zelt fa for ga lom ba hoz ha tó fog lal ko zás -
sze rû és ipa ri cé lok ra, fel té ve, hogy a fa szer ke zet ép sé ge ga ran tál ja a la kos ság és a ha szon ál la tok biz ton sá gát, és a la kos -
ság vo nat ko zá sá ban a bõr rel való érint ke zés a ter mék al kal ma zá sa so rán nem va ló szí nû:

– köz-, hi va ta li és me zõ gaz da sá gi épü le tek ben, iro da há zak ban, va la mint ipar te le pe ken épí té si fa anyag ként,
– hi dak nál és híd épí tés nél,
– édes és sós (brakk) vi zek ben épí té si fa anyag ként, pl. hul lám tö rõ gá tak nál, mó lók nál és hi dak nál,
– zaj vé de lem nél,
– la vi na sza bá lyo zás nál,
– utak biz ton sá gi ke rí té sé nél és kor lá ta i nál,
– ke rek, le háncs olt fe nyõ osz lo pok ból ké szült, ha szon ál la tok õr zé sé re szol gá ló ke rí té sek nél,
– ta laj meg kö tõ szer ke ze tek nél,
– elekt ro mos és te le kom mu ni ká ci ós táv ve ze ték póz nák hoz,
– föld alat ti vas úti talp fák hoz.
A ve szé lyes anya gok és ké szít mé nyek osz tály zá sá val, cso ma go lá sá val és cím ké zé sé vel kap cso la tos jog sza bá lyi ren -

del ke zé sek meg fe le lõ al kal ma zá sa mel lett min den egyes pi a ci for ga lom ba ho zott ke zelt fa anya gon a kö vet ke zõ fel ira tot
fel kell tün tet ni:

„Ki zá ró lag fog lal ko zás sze rû en, ipa ri lé te sít mé nyek ben és ipa ri cél ra hasz nál ha tó, ar zént tar tal maz.”
Ezen fe lül va la mennyi for ga lom ba ho zott fa anyag cso ma go lá sán a kö vet ke zõ cím két is el kell he lyez ni:
„Vi sel jen kesz tyût a fa anyag ke ze lé se kor!”
Vi sel jen por szû rõ masz kot és szem vé dõt a fa vá gá sa kor vagy ap rí tá sa kor! A ke let ke zõ hul la dé kot ve szé lyes hul la dék -

ként az erre jo go sul tak ke zel he tik!
20.1.3.3. A 20.1.3.1. és a 20.1.3.2. pon tok ban fel so rolt ke zelt fát nem le het hasz nál ni:
– bár mi lyen célú la kó ház épí té sé hez,
– sem mi fé le olyan mû ve let hez, ahol a bõr rel való is mét lõ dõ érint ke zés koc ká za ta fennáll,
– ten ger víz ben,
– ha szon ál la tok õr zé sé re szol gá ló ke rí té sen és épí tõ fán kí vül sem mi lyen me zõ gaz da sá gi cél ra, a 20.1.3.2. pont nak

meg fele lõen,
– sem mi fé le olyan ter mék ké szí té sé hez, ahol a ke zelt fa em be ri vagy ál la ti fo gyasz tás ra szánt köz bül sõ vagy vég ter -

mék kel érint ke zés be kerülhet.”

5.3. A 20. pont az aláb bi al pon tok kal egé szül ki:
„20.3. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben 2007. szep tem ber 30. elõtt hasz ná lat ban lévõ, ar zén ve gyü le tek kel ke zelt fa -

anyag, vagy olyan fa anyag, amely en nek az irány elv nek a sza bá lya i val össz hang ban ke rült for ga lom ba, he lyén ma rad hat
és to vább ra is fel hasz nál ha tó, amíg el nem éri élettartama végét.

20.4. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben 2007. szep tem ber 30. elõtt hasz ná lat ban lévõ, C-tí pu sú CCA-ol dat tal ke zelt
fa anyag, vagy ame lyet ezen irány elv sza bá lya i val össz hang ban hoztak forgalomba:

– fel hasz nál ha tó vagy új ra fel hasz nál ha tó a 20.1.3.2. és 20.1.3.3. pon tok ban fel so rolt hasz ná la ti fel té te lek
betartásával,

– hasz nált áruk pi a cán for ga lom ba hoz ha tó a 20.1.3.2. és 20.1.3.3. pon tok ban fel so rolt hasz ná la ti fel té te lek
betartásával.

20.5. A tag ál la mok en ge dé lyez he tik az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben 2007. szep tem ber 30. elõtt hasz ná la tos más tí -
pu sú CCA-ol da tok kal kezelt faanyagot:

– hasz ná la tát vagy új ra hasz ná la tát a 20.1.3.2. és 20.1.3.3. pon tok ban fel so rolt hasz ná la ti fel té te lek betartásával,
– hasz nált áruk pi a cán tör té nõ for ga lom ba ho za ta lát a 20.1.3.2. és 20.1.3.3. pon tok ban fel so rolt hasz ná la ti fel té te lek

be tar tá sá val.”
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
52/2007. (VI. 13.) OGY

határozata

országgyûlési biztos választásáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 32/B. §-ának (4) be kez -
dé se, az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról szó ló
1993. évi LIX. tör vény 2. §-ának (1)–(2) be kez dé se és
4. §-ának (5) be kez dé se, va la mint a nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gek jo ga i ról szó ló 1993. évi LXXVII. tör vény
20. §-ának (2) be kez dé se alap ján 2007. jú li us má so di ká tól
dr. Kál lai Er nõt a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi jogok
országgyûlési biztosának megválasztja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
53/2007. (VI. 13.) OGY

határozata

az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában
(UNIFIL) való magyar részvételrõl szóló

 44/2006. (X. 10.) OGY határozat módosításáról**

1. Fi gye lem mel az ENSZ bé ke mû ve le tek szer ve zé sé -
vel fog lal ko zó szer ve meg ke re sé sé re, az ENSZ li ba no ni
bé ke fenn tar tó misszi ó já ban (UNIFIL) való ma gyar rész -
vé tel rõl szó ló 44/2006. (X. 10.) OGY ha tá ro zat 1. pont ja
helyébe a következõ szöveg lép:

[Az Or szág gyû lés – fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa -
ság nak az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá ból fa ka dó kö -
te le zett sé ge i re, az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná csá nak ha tá ro za -
ta i ra, kü lö nö sen a 2006. au gusz tus 11-én el fo ga dott 1701
(2006) szá mú ha tá ro za tá ra – az aláb bi ha tá ro za tot
 hozza:]

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

„1. Az Al kot mány 19. §-a (3) be kez dé sé nek j) pont já ban
fog lalt jog kö ré ben hoz zá já rul ah hoz, hogy az ENSZ  libanoni
bé ke fenn tar tó misszi ó já ban (UNIFIL) leg fel jebb 10 fõ, a Ma -
gyar Hon véd ség ál lo má nyá ba tar to zó ka to na a bé ke fenn tar tó
misszió man dá tu má nak le jár tá ig részt ve gyen.”

2. A ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Mór ing Jó zsef s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
38/2007. (VI. 13.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, il let ve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
8/2007. (I. 10.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gást
ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

A nép sza va zást kez de mé nye zõ ál lam pol gár (a továb -
biak ban: in dít vá nyo zó) 2006. de cem ber 14-én or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz (a továb biak ban: OVB) hi te le sí tés cél já ból. Az alá -
írás gyûj tõ íven az aláb bi kér dés sze re pelt:

„Úgy dönt-e Ön, hogy az Al kot mány 70/I.  §-ának vég -
re haj tá sa ként – az ál lam ház tar tá si hi ány tel jes és azon na li
fel szá mo lá sa, egy út tal az or szág gyû lé si vá lasz tá son több -
sé get ka pott kor mány prog ram: a sze gé nye ket súj tó bár mi -
lyen meg szo rí tás nél kü lö zé se cél já ból – a VAGYON -
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ADÓRÓL  szóló tör vény lé nye ges ren del ke zé sei a kö vet -
ke zõk le gye nek:

a) adó kö te les le gyen min den te lek köny ve zett in gat lan,
100 000 fo rint be csült for gal mi ér ték fe let ti ingó va gyon -
tárgy és az 1 000 000 fo rint összes név ér ték fe let ti tár sa sá -
gi tu laj don (rész vény stb.) és egyéb hazai értékpapír,

b) az adó kul csa a d) pont ki vé te lé vel – ál ta lá ban – évi
5,30% le gyen in gat la nok ra és 0,53% le gyen ingó va gyon -
ra, értékpapírra,

c) az adó kul csa a d) pont ki vé te lé vel – az elsõ év ben –
(az 1989-tõl tar tó al kot mány sér tõ tör vényhozási ké se de -
lem tel jes hal mo zott össze ge ként) 90,10% le gyen in gat la -
nok ra és 9,01% ingó va gyon ra, értékpapírra,

d) az adó kul csa 0,00% le gyen min den olyan adó kö te -
les va gyon tárgy ra, amely a mi ni mál bé res meg él he tés hez
szük sé ges: la kás ra 45 m2/la kó ig, ter mõ föld re 0,41 hek -
tár/csa lád ta gig, va la mint az egyé ni vál lal ko zó mi ni mál bé -
res meg él he té sét szol gá ló, vál lal ko zás ba vett va gyo ná ra,
ha a vállalkozásban maga is részt vesz,

e) az éves be val lá si kö te le zett ség min den adó kö te les
va gyon tárgy ra (és az elsõ 1 000 000 fo rint adó men tes ér -
ték pa pír ra) ter jed jen ki, a kulcstól függetlenül,

f) e tör vény még 2006. de cem ber 31-ig lép jen ha tály ba,
akár vissza me nõ ha tállyal is, és hogy e tör vény a va gyo no sok 
szá má ra sem mi lyen itt fel nem so rolt en ged ményt, ked vez -
ményt ne tar tal maz zon, csak az a)–f) pon tok rész le te it?”

Az OVB a 2007. ja nu ár 10-i ülé sén meg ho zott ha tá ro za -
tá val az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta. Az OVB
a ha tá ro za tá ban tá jé koz tat ta az in dít vá nyo zót a jog or vos la -
ti le he tõ ség rõl, s an nak ha tár ide jé rõl. Az OVB ha tá ro za ta a 
Ma gyar Köz löny 2007. évi 4. szá má ban, 2007. ja nu ár
16-án je lent meg. Az in dít vá nyo zó a ha tá ro zat el len ki fo -
gást nyúj tott be, amely 2007. feb ru ár 5-én érkezett az
OVB-hez, és 2007. február 6-án az Alkotmánybírósághoz.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben:
„Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj tõ ív,
il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos dön -
té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve tõ ti zen öt
na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve – az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta ni.” Az OVB
ha tá ro za ta el le ni ki fo gás ez alap ján leg ké sõbb 2007. ja nu -
ár 31-én ér kez he tett vol na meg ha tár idõ ben az OVB-hez.
Az in dít vá nyo zó iga zo lá si ké rel met ter jesz tett elõ az Al -
kot mány bí ró ság hoz, mely ben arra hi vat ko zott, hogy a tör -
vény ben fog lalt ha tár idõt azért mu lasz tot ta el, mert a Ma -
gyar Köz löny 2007. évi 4. száma csak 2007. január 23-tól
volt elektronikusan is olvasható, ehhez a dátumhoz képest
kifogása viszont nem elkésett.

Mint ahogy arra az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi, 36/2004.
(X. 6.) vég zé sé ben már rá mu ta tott: „a Ve. 4.  § (3) be kez dé se
ér tel mé ben – a tör vény ben sza bá lyo zott más ha tár idõk höz
ha son ló an – az OVB ha tá ro za ta el le ni ki fo gás be nyúj tá sá ra
meg ál la pí tott ha tár idõ is jog vesz tõ, és a ha tár idõ utol só nap -
ján 16 óra kor jár le. A Ve. 4.  § (4) be kez dé se sze rint to váb bá a 
na pok ban meg ál la pí tott ha tár idõ ket a nap tá ri na pok sze rint

kell szá mí ta ni. Ezen túl me nõ en a Ve. 116.  §-ának és 78.  §
(1) be kez dé sé nek együt tes al kal ma zá sá val az is meg ál la pít -
ha tó, hogy a ki fo gás meg ér ke zé se szá mít a be nyúj tás idõ -
pont já nak.” (ABH 2004, 1015.)

Az Al kot mány bí ró ság az iga zo lá si ké re lem mel kap cso -
lat ban ko ráb bi ha tá ro za ta i ban már meg ál la pí tot ta: „az
Abtv. [az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény] az iga zo lá si ké re lem in téz mé nyé rõl nem ren del -
ke zik. Az Abtv.-nek az Al kot mány bí ró ság el já rá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyai kö zött a 19.  § kü lön ki eme li, hogy a Pol -
gá ri Per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vénynek csak a
jogi kép vi se let re, az anya nyelv hasz ná la tá ra és a bí rák ki -
zá rá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se it te kin ti az Al kot mány -
bí ró ság el já rá sá ra irány adó nak.

En nek meg fele lõen az Al kot mány bí ró ság el já rá sá ban
az iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sát nem tar tot ta meg en ged -
he tõ nek [pl. 23/1991. (V. 18.) AB vég zés, ABH 1991, 361, 
362.; 3/1994. (I. 21.), ABH 1994, 59, 63.; 63/1997.
(XII. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 365, 372–373.;
46/2003. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABK 2003. ok tó ber, 651,
661–662.]. Az 1018/B/1998. AB ha tá ro zat az iga zo lá si ké -
re lem jog in téz mé nye te kin te té ben – konk rét ügy ben de –
ál ta lá nos ér vénnyel is ki fej tet te, hogy »az iga zo lá si ké re -
lem be nyúj tá sá nak le he tõ vé té te lé re nin csen Al kot mány -
ból le ve zet he tõ jog« (ABH 2002, 887, 892.).”
(825/D/2003. AB vég zés, ABH 2004, 2121, 2122–2123.)

Mint hogy a je len ügy ben a 8/2007. (I. 10.) OVB ha tá ro zat
el len be nyúj tott ki fo gás a tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõ
le jár ta után ér ke zett meg, és az Al kot mány bí ró ság el já rá sá -
ban iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz tésének nincs he lye, az Al -
kot mány bí ró ság az el ké sett ki fo gást – a ko ráb bi dön té se i vel
azo nos elvi ala pon el jár va – ér de mi vizs gá lat nél kül vissza -
uta sí tot ta [28/1998. (VI. 16.) AB ha tá ro zat, (ABH 1998,
523.); 2/1999. (III. 3.) AB ha tá ro zat, (ABH 1999, 441.)].

Az Al kot mány bí ró ság – fi gye lem mel az OVB ha tá ro za -
tá nak Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re – el ren del -
te e vég zé sé nek a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 163/H/2007.

5252 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/74. szám



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

A Köztársasági Elnök
112/2007. (VI. 13.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

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

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Fisi Lia Ka ta lint és

dr. Zöld Ju di tot 2007. jú ni us 30-i ha tállyal,

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

dr. Tóth Má ria Je an ni ne-t 2007. au gusz tus 31-i ha -
tállyal,

bí rói tiszt sé gé nek el lá tá sá ra tar tó san – egész ség ügyi ok -
ból – al kal mat lan ná válása  miatt

dr. Ba ra ko nyi Er zsé be tet 2007. jú ni us 30-i ha tállyal,

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

Lég rá di né dr. Win gert Zsu zsan nát és

dr. Tóth Má ri át 2007. de cem ber 31-i ha tállyal,

dr. Ko vács Fe ren cet 2008. ja nu ár 15-i ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se  miatt

dr. Kár pá ti Pi ros kát 2007. de cem ber 31-i ha tállyal,

dr. Csi ba Ti bor Lász lót 2008. feb ru ár 12-i ha tállyal,

dr. Sza bó Györ gyöt 2008. már ci us 17-i ha tállyal 

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. An dir kó Ju di tot,

Cson tos né dr. Tö rök Már tát,

dr. Egri Ani kót,

dr. He ge dûs Emõ két,

Már ki né dr. Ig ri czi Haj nal kát,

dr. Nagy And re át,

dr. Né meth né dr. Su ták Ani kót,

dr. Pal kó Ta mást,

dr. Pol gár And re át,

dr. Vig At ti la Ká rolyt,

dr. Vi rág Sán dort és

dr. Zsó tér Zsu zsan nát 2007. jú li us 1. nap já tól ha tá ro zat -
lan idõ tar tam ra bíróvá,

dr. Czi ne ge Gyöngy vért,

Fü löp né dr. Tóth Emõ két,

dr. Fuhr mann Gá bort,

dr. Ki rály And rást,

dr. Lá po si né dr. Ki csák Tün dét,

dr. No vák Jó zse fet,

dr. Ta kács-Rácz Lot ti Ani kót és

dr. Var ga Ba lázst a 2007. jú li us 1. nap já tól 2010. jú ni us
30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá 

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 12.

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

KEH ügy szám: IV-1/2401-0/2007.

A Köztársasági Elnök
113/2007. (VI. 13.) KE

határozata

dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz -
té sé re Tóth And rás ez re dest 2007. jú ni us 15-i hatállyal
dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 11.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök
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El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 11.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2391/2007.

A Köztársasági Elnök
114/2007. (VI. 13.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re,

a ma gyar–finn két ol da lú kap cso la tok erõ sí té se, a je len -
tõs ma gyar or szá gi finn be fek te té sek kon szo li dá lá sa és
újab bak lé te sí té se, a ma gyar–finn kul tu rá lis, ok ta tá si és ál -
lam pol gá ri együtt mû kö dés fej lesz té se ér de ké ben vég zett
mun ká ja el is me ré se ként

Pek ka Ku ja sa lo-nak, a Finn Köz tár sa ság bu da pes ti
rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve té nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje, polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2007. jú ni us 8.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/2363/2007.

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

1/2007. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Bün te -
tõ Jog egy sé gi Ta ná csa Bu da pes ten, a 2007. év már ci us hó
9., áp ri lis hó 11. és má jus hó 21. nap ján tar tott nyil vá nos
ülé sen – a leg fõbb ügyész he lyet te sé nek és a Leg fel sõbb
Bí ró ság el nök he lyet te sé nek in dít vá nya tár gyá ban – meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

I. Ká bí tó szer rel vissza élés meg valósulásakor ter mé sze -
tes egy sé get csak az azo nos tör vényi tény ál lás ba üt kö zõ
ma ga tar tá sok ké pez nek.

E bûn cse lek mény te kin te té ben nem azo nos, ha nem kü -
lön-kü lön tör vényi tény ál lás: a Bün te tõ Tör vény könyv
282.  §-a, 282/A.  §-a, 282/B.  § (1) be kez dé se, 282/B.  §
(2) be kez dé se, 282/C.  § (1) be kez dé se, 282/C.  § (2) be kez -
dé se.

A ká bí tó szer mennyi sé gek tisz ta ha tó anya gá nak össze -
szá mí tá sá ra csak e hat tény ál lás sze rin ti el kö ve té se ken be -
lül van le he tõ ség.

Az em lí tett hat tény ál lás el kö ve té se i nek ta lál ko zá sa kor
és azok egy el já rás ban tör té nõ el bí rá lá sa kor bûn hal ma zat
 valósul meg, ezért ezek ben az ese tek ben nincs he lye a ká -
bí tó sze rek tisz ta ha tó anyag-mennyi sé gei össze szá mí tá sá -
nak.

II. A meg szer zés sel el kö ve tett ká bí tó szer rel vissza élés
meg valósulásának és be fe je zett sé gé nek meg ál la pít ha tó sá ga
szem pont já ból nincs je len tõ sé ge an nak, hogy a meg szer zett
ká bí tó szer-mennyi sé gek nek ké sõbb mi lett a sor sa.

III. A for ga lom ba ho za tal lal el kö ve tett ká bí tó szer rel
vissza élés kí sér le té nek meg ál la pít ha tó sá gá hoz – a BK.
155. szá mú ál lás fog la lás II/5/a) ré szé ben ki fej tet tek re is fi -
gye lem mel – a BH 2002/299. szá mú ese ti dön tés tar tal maz
irány mu ta tó szem pon to kat a gya kor lat szá má ra e bûn cse -
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lek mé nyek be fe je zett sé gé nek és kí sér le té nek el ha tá ro lá sát 
il le tõ en is.

IV. A ke res ke dés sel el kö ve tés tény ál lás sze rû sé gé nek
ér tel me zé sé hez – meg õriz ve a BK. 155. szá mú ál lás fog la -
lás II/5/b) pont já nak elvi tar tal mát – a BH 1999/101. szá -
mú ese ti dön tés ad irány mu ta tó szem pon to kat.

Ezek ben elvi él lel ki fej tet tek sze rint a ke res ke dés sel el -
kö ve tett ká bí tó szer rel vissza élé sek a for ga lom ba ho za tal -
nál tá gabb el kö ve té si ma ga tar tá sok. Adás-vé te lek ál tal
 valósulnak meg, ha szon szer zés re irá nyul nak és ma guk ba
fog lal nak min den olyan te vé keny sé get, amely elõ se gí ti,
hogy a ká bí tó szer el jus son a vi szont el adó hoz vagy a fo -
gyasz tó hoz. Ezek közé tar to zik a ká bí tó szer nek ke res ke -
dés cél já ból tör té nõ meg szer zé se, kész le te zé se is, amely
ma ga tar tás be fe je zett ön ál ló tet te si cse lek mény.

A ke res ke dés sel el kö ve té si for du lat nak – el té rõ en a for -
ga lom ba ho za tal tól – a kí sér le ti stá di u ma ál ta lá ban ki zárt.

INDOKOLÁS

A leg fõbb ügyész he lyet te se és a Leg fel sõbb Bí ró ság el -
nök he lyet te se – egy aránt a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és
igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény [Bsz.] 29.  §-a 
(1) be kez dé sé nek a) pont já nak, il let ve a bün te tõ el já rás ról
 szóló 1998. évi XIX. tör vény [Be.] 439.  §-a (1) be kez dé se
a) pont já nak má so dik for du la tá ra hi vat koz va – a Bün te tõ
Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény [Btk.] sze -
rin ti ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse lek mé nye kap csán, az
egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben, elvi
kér dés ben jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és jog egy sé gi
ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta.

A leg fõbb ügyész he lyet te sé nek BF.2115/2006. szá mú
in dít vá nya sze rint – a Btk. 282.  § (1) be kez dé se ese té -
ben – an nak meg íté lé se el té rõ, hogy a meg szer zett és tar -
tott, de már el fo gyasz tott ká bí tó szer mennyi sé ge össze gez -
he tõ-e.

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te sé nek
2007.El.II.JE/B.2/1. szá mú in dít vá nya sze rint pe dig an nak 
meg íté lé se el té rõ, hogy a for ga lom ba ho za tal cél já ból
meg szer zett, és tar tott ká bí tó szer ese té ben a Btk.
282.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti bûn cse lek mény be fe je -
zett alak za tát, avagy a Btk. 282/A.  §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti bûn cse lek mény kí sér le tét kell-e meg ál la pí ta ni.

A) A leg fõbb ügyész he lyet te se az – ál ta la fel ve tett kér -
dés ben – el té rõ ál lás pon tok szem lél te té sé re a kö vet ke zõ
bí ró sá gi ha tá ro za to kat hoz ta fel.

1. A Fõ vá ro si Íté lõ táb la a 2006. már ci us 16. nap ján
meg ho zott 3.BF.562/2005/30. szá mú íté le té ben – a tény ál -
lást ki egé szít ve – tény ként rög zí tet te, hogy a fo gyasz tó -
ként meg je lölt ter hel tek pon to san meg nem ál la pít ha tó sú -
lyú, faj tá jú és ha tó anyag tar tal mú ká bí tó szert sze rez tek
meg fo gyasz tá si cél lal, s az egy-egy al ka lom mal meg szer -

zett ká bí tó szer ha tó anyag tar tal ma a cse kély mennyi ség
fel sõ ha tá rát nem érte el.

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la az érin tett ter hel tek kel szem ben a ká -
bí tó szer rel vissza élés vét sé ge  miatt in dí tott bün te tõ el já -
rást – mert an nak a ke res ke dés sel el kö ve tett ká bí tó szer rel
vissza élés bûn tet tét is meg valósító ter hel tek fe le lõs ség re vo -
ná sa szem pont já ból nem volt je len tõ sé ge – meg szün tet te.

Ki fej tet te, hogy – mi u tán a tör vény kü lönb sé get tesz fo -
gyasz tói [Btk. 282.  § (1) bek.] és for gal ma zói [Btk.
282/A.  § (1) bek.] tí pu sú el kö ve té si ma ga tar tá sok kö -
zött – a ká bí tó szer fo gyasz tás cél já ból  való és a ke res ke dés 
cél já ból  való meg szer zé se, nem tör vényi egy sé get, ha nem
hal ma za tot ké pez.

A hal ma zat meg ál la pí tá sa kor a táb la bí ró ság, a Leg fel -
sõbb Bí ró ság 2005. má jus 24. nap ján ho zott
Bf.III.261./2005/6. szá mú ha tá ro za tá ra utal va maga is arra
az ál lás pont ra ju tott, hogy az anya gi jogi sza bá lyok 2003.
már ci us 1. nap já tól ha tá lyos vál to zá sa foly tán az
5/1998.BJE szá mú bün te tõ jog egy sé gi ha tá ro zat ban adott
irány mu ta tás a maga egé szé ben már nem kö vet he tõ, mert
ter mé sze tes egy sé get csak az azo nos tör vényi tény ál lá son
be lül sza bá lyo zott ma ga tar tá sok ké pez het nek, míg a kü lön 
tény ál lás alá esõ ma ga tar tá sok  valóságos anya gi hal ma za -
tot ké pez nek.

A fo gyasz tás sal kap cso la tos jogi ál lás pont ját vi szont a
Fõ vá ro si Íté lõ táb la a kö vet ke zõk kel in do kol ta.

A ká bí tó szer fo gyasz tó já nak ese té ben „az egy al ka lom -
mal, fo gyasz tás cél já ból az el kö ve tõ bir to ká ban tény le ge sen
együtt lévõ ká bí tó szer-mennyi ség az irány adó a bûn cse lek -
mény mennyi ség sze rin ti mi nõ sí té se szem pont já ból. En nek
oka az, hogy az egy al ka lom mal fo gyasz tás cél já ra az el kö ve -
tõ bir to ká ban tény le ge sen együtt levõ ká bí tó szer mennyi sé ge
fe je zi ki a jog tárgy ve szé lyez te tett sé gét, il let ve sé rel mét, és
nem a  valójában együtt soha meg nem levõ rész mennyi sé gek
összes sé gé bõl adó dó mennyi ség. Ez ugyan is csu pán szám ta -
ni mû ve let ered mé nye; a jog tárgy sé rel me pe dig csak ak kor
kö vet ke zik be, ha a sé rel met elõ idé zõ mennyi sé gek egy idõ -
ben, együtt van nak. Amennyi ben az egyes rész mennyi sé gek
az el fo gyasz tás sal fo lya ma to san meg sem mi sül nek, és ezért
nem hal mo zód nak fel, a köz egész ség fo ko zott ve szé lyez te -
tett sé ge sem kö vet ke zik be.”

Itt meg jegy zen dõ, hogy – bár erre az íté let ben uta lás
nincs – az idé zett szö veg rész a BH 1989/304. szá mú ese ti
dön tés ben sze re pel. Ezt az ese ti dön tést az 5/1998. BJE
szá mú bün te tõ jog egy sé gi ha tá ro zat nem tar tot ta fenn. A
Fõ vá ro si Íté lõ táb la te hát a jog egy sé gi ha tá ro zat 2. pont já -
val szem ben a fen tebb meg je lölt ese ti dön tés hez tért
vissza, ami kor a fo gyasz tás cél já ból meg szer zett, majd el -
fo gyasz tott mennyi sé ge ket nem tar tot ta össze gez he tõ nek.

2. Az el té rõ pél da ként fel ho zott ese tek ben vi szont – az
elsõ fo kon jog erõ re emel ke dett íté le tek tény ál lá sá ból meg -
ál la pít ha tó an – az el járt bí ró sá gok a jog egy sé gi ha tá ro zat -
nak a mennyi sé gek összeg zé sé re vo nat ko zó irány mu ta tá -
sát kö vet ték; a jogi mi nõ sí tés, il let ve a bün te tõ jo gi fe le lõs -
ség re vo nás szem pont já ból az el fo gyasz tott, és ezért meg
nem lévõ mennyi sé get is figye lembe vet ték.
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(A Bács-Kis kun Me gyei Bí ró ság
3.B.774/2004/140. szá mú, 2005. áp ri lis 14. nap ján, a Bu -
da pes ti II. és III. Ke rü le ti Bí ró ság 6.B.II.1307/2005/7. szá -
mú, 2006. már ci us 23. nap ján, a Sze ge di Vá ro si Bí ró ság
20.B.650/2005/2. szá mú, 2005. jú ni us 2. nap ján jog erõs
ha tá ro za ta.)

B) A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se az ál ta la fel -
ve tett elvi kér dés ben a gya kor lat meg osz tott sá gát a kö vet -
ke zõ bí ró sá gi ha tá ro za tok kal pél dáz ta.

1. A Fej ér Me gyei Bí ró ság B.54/2005/39. szá mú íté le -
té nek tény ál lá sa sze rint az I. ren dû ter helt 2003 õszé tõl
kezd ve több sze mély nek adott el ál ta la be szer zett ká bí tó -
szert, több nyi re ex ta sy tab let tát. 2004. már ci us 25. nap ján
az I. ren dû ter hel tet rend õrök iga zol tat ták, s tõle ke res ke -
dés cél já ból tar tott, je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szert fog -
lal tak le.

A me gyei bí ró ság a cse lek ményt egy sé ge sen je len tõs
mennyi ség re ke res ke dés sel el kö ve tett ká bí tó szer rel
vissza élés bûn tet té nek mi nõ sí tet te [Btk. 282/A.  § (1) és
(3) be kez dés].

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la, mint má sod fo kú bí ró ság a 2006.
ok tó ber 26. nap ján meg ho zott 3.Bf.76/2006/13. szá mú íté -
le té ben a tény ál lást annyi ban pon to sí tot ta, hogy az I. ren dû 
ter helt 2003 õszé tõl 2004. ja nu á rig ter je dõ idõ ben adott el
több sze mély nek ká bí tó szert; és meg vál toz tat ta a jogi mi -
nõ sí tést.

A má sod fo kú bí ró ság sze rint 2003. év õszé tõl 2004. ja -
nu á rig az I. ren dû ter helt ki fe je zet ten ke res ke dõi ma ga tar -
tást ta nú sí tott, mely kü lön ér té ke len dõ, és cse kély mennyi -
sé gû ká bí tó szer re ke res ke dés sel el kö ve tett ká bí tó szer rel
vissza élés vét sé gé nek mi nõ sül [Btk. 282/A.  § (1) bek.
IV. ford. és (6) bek. a) pont].

A 2004. már ci u si cse lek mény ese té ben az I. ren dû ter -
helt a je len tõs mennyi ség alsó ha tá rát meg ha la dó ká bí tó -
szert két ség te le nül ke res ke dés cél já ból sze rez te meg, de
an nak sem át adá sá ra, sem ér té ke sí té se meg kez dé sé re nem
ke rült sor, mert azt tõle le fog lal ták.

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la (BH 2003/182. szá mú ese ti dön -
tés re hi vat ko zó) ál lás pont ja sze rint a ter helt e cse lek mé -
nye – mi u tán a (sú lyo sabb me gí té lé sû) ke res ke dés re néz ve
el kö ve té si ma ga tar tást nem fej tett ki – pusz tán azon az ala -
pon, hogy nála a ká bí tó szert meg ta lál ták és tõle le fog lal -
ták, ke res ke dés ként nem, még an nak kí sér le te ként sem ér -
té kel he tõ.

Ezért e cse lek mény je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer
meg szer zé sé vel el kö ve tett ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet -
té nek mi nõ sül [Btk. 282.  § (1) bek. III. ford. és (2) bek.
d) pont].

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la sze rint a ke res ke dés re irá nyu ló
szán dék ra fi gye lem mel a két el kö ve té si ma ga tar tás lé nye -
gé ben egy tör vényi tény ál lás ba üt kö zik, en nek el le né re
ter mé sze tes egy sé get még az 5/1998. bün te tõ jog egy sé gi
ha tá ro zat ér tel mé ben sem ké pez het tek, mi vel idõ ben és
tér ben el tér tek egy más tól.

A táb la bí ró ság ál tal hi vat ko zott BH 2003/182. szá mú
ese ti dön tés a Leg fel sõbb Bí ró ság 2002. jú ni us 11. nap ján
ho zott Bf.III.1.216/2001/6. szá mú íté le te. Eb ben a Leg fel -
sõbb Bí ró ság elvi él lel azt fej tet te ki, hogy pusz tán a ká bí -
tó szer rész le ges ér té ke sí tés cél já ból  való or szág ba be ho za -
ta la, amennyi ben az ér té ke sí tés vagy át adás meg kez dé sé re
még nem ke rült sor, kí sér let ként sem  valósítja meg a sú -
lyo sabb me gí té lé sû, for ga lom ba ho za tal lal tör té nõ el kö ve -
tést.

Ezért (az ak kor ha tá lyos Btk. alap ján) nem a 282.  §
(2) be kez dé se sze rin ti kí sér let, ha nem a 282.  § (1) be kez -
dé sé nek I. for du la ta sze rin ti bûn cse lek mény be fe je zett
alak za tá nak meg ál la pí tá sa a helyén való.

2. Az elõ zõ ek tõl el té rõ jog ér tel me zést foly tat a Gyõ ri
Íté lõ táb la, amit a kö vet ke zõ ha tá ro za tok szem lél tet nek.

A Veszp rém Me gyei Bí ró ság 5.B.1235/2004/10. szá mú
íté le té nek tény ál lá sa sze rint 2002. áp ri lis 25. nap ján a ter -
helt – egy elõ re egyez te tett idõ pont ban – más sze mé lyek -
nek tör té nõ to vább ér té ke sí tés cél já val 493 db ká bí tó szert
tar tal ma zó – a je len tõs mennyi ség alsó ha tá rát meg ha la dó
ha tó anyag tar tal mú – tab let tát vá sá rolt, amellyel ke res ke -
dett, s amit tõle ugyan ezen a na pon le fog lal tak.

A me gyei bí ró ság e cse lek ményt je len tõs mennyi sé gû
ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet té nek mi nõ sí tet te [Btk.
282/A.  § (1) és (3) bek.].

A má sod fo kú el já rás so rán a Gyõ ri Fel lebb vi te li Fõ -
ügyész ség azt a jogi ál lás pon tot kép vi sel te, mi sze rint a
tény ál lás nem tar tal maz olyan el kö ve té si ma ga tar tást, ami
alap ján a ke res ke dés vagy a for ga lom ba ho za tal kí sér le te
meg ál la pít ha tó len ne; ezért a cse lek mény „meg szer zés -
nek” fe lel meg, a to vább ér té ke sí té si cél za tot pe dig csak a
bün te tés ki sza bá sá nál le het figye lembe ven ni.

A Gyõ ri Íté lõ táb la, mint má sod fo kú bí ró ság a 2006.
szep tem ber 12. nap ján meg ho zott Bf.81/2005/3. szá mú
íté le té ben a tény ál lás e ré szét annyi ban he lyes bí tet te, hogy
mel lõz te a ke res ke dés re vo nat ko zó meg ál la pí tást; és meg -
vál toz tat ta a ter helt e cse lek mé nyé nek jogi mi nõ sí té sét.

Az ügyé szi ál lás pont tal szem ben pe dig ki fej tet te, hogy a 
bi zo nyí té kok alap ján egy ér tel mû a ter jesz tõi cél zat. Bi zo -
nyí tott, hogy a ter helt a tet ten éré sét meg elõ zõ há rom hó -
nap ban vissza té rõ jel leg gel, ál lan dó kap cso la tot tar tott a
ká bí tó szer be szer zõi és ér té ke sí tõ ol da lá val is.

Fo lya ma to san olyan te vé keny sé get vég zett, amely min -
den ele mé ben ki me rí ti a ter jesz tõi ma ga tar tást, azaz ag -
gály ta la nul meg ál la pít ha tó, hogy a 493 db tab let tát sem sa -
ját cél ra sze rez te. Eh hez ké pest bi zo nyí tott a ter jesz tõi cél -
zat, be fe je zés re pe dig azért nem volt mód ja a ter helt nek,
mert tet ten ér ték, ezért cse lek mé nye kí sér le ti szak ban ma -
radt.

Ezért e cse lek mény a je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer re
for ga lom ba ho za tal lal el kö ve tett ká bí tó szer rel vissza élés
bûn tet te kí sér le té nek mi nõ sül [Btk. 282/A.  § (1) és (3)
bek., Btk. 16.  §].

A Gyõ ri Íté lõ táb la sze rint bár a fel lebb vi te li fõ ügyész -
ség he lye sen ál la pí tot ta meg, hogy a ter helt meg sze rez te a
ká bí tó szert, azon ban ez nem a fo gyasz tói jel le gû meg szer -
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zés, nem an nak be fe je zett alak za ta, ha nem a for ga lom ba
ho za tal elsõ tény ál lá si ele mé nek meg valósítása. A ter helt
tu dat tar tal ma, szán dé ka for gal ma zás ra irá nyult, a meg -
szer zés pe dig – szük ség kép pen – a for ga lom ba ho za tal
elsõ moz za na ta.

Ugyan ezt a jog ér tel me zést kö vet te a Gyõ ri Íté lõ táb la,
mint má sod fo kú bí ró ság 2006. év ben ho zott
Bf.19/2006/6. szá mú, Bf.45/2005/26. szá mú, va la mint
Bf.84/2005/17. szá mú ha tá ro za ta is.

* * *

A leg fõbb ügyész – az ál ta la meg je lölt elvi kér dés mi -
kén ti el dön té sét il le tõ en – ki fej tet te, hogy az 5/1998. BJE
szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat irány mu ta tá sa a ká bí tó -
szer-mennyi sé gek összeg zé se te kin te té ben ma is helyt ál ló. 
Eh hez ké pest nem tar tot ta kö ve ten dõ nek azt az ál lás pon -
tot, mely sze rint az idõ köz ben el fo gyasz tott ká bí tó -
szer-mennyi sé gek összeg zé se, s a cse lek mény nek az
összeg zett mennyi ség ala pul vé te lé vel  való mi nõ sí té se ki -
zárt.

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se az in dít vá nyá ban 
meg je lölt elvi kér dés el dön té sé re a kö vet ke zõ ja vas la tot
tet te.

A Btk. 282/A.  §-ának (1) be kez dé sé be üt kö zõ for ga lom -
ba ho za tal lal el kö ve tett ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet té -
nek kí sér le te ál ta lá ban nem ál la pít ha tó meg pusz tán a le -
fog lalt ká bí tó szer mennyi sé ge, va la mint a for gal ma zás ra
irá nyu ló cél zat be val lá sa alap ján.

A for ga lom ba ho za tal kí sér le té nek meg ál la pí tá sá hoz az
e fo ga lom alá von ha tó el kö ve té si ma ga tar tás vég hez vi te lé -
nek meg kez dé se szük sé ges.

A for gal ma zói ma ga tar tás kö ré be von ha tó tény ál lá si
elem meg valósulásának hi á nyá ban a le fog lalt ká bí tó szer
mennyi sé ge, a cél zat ra uta ló té nyek alap ján nem a Btk.
282/A.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti elõ ké szü let, 
ha nem a 282.  § (1) be kez dé se „meg sze rez” for du la ta be fe -
je zett bûn tet ti alak za tá nak meg ál la pí tá sa in do kolt.

Ez zel szem ben a ká bí tó szer rel vissza élés ke res ke dés sel
el kö ve tett bûn tet té nek meg ál la pít ha tó sá gá hoz figye lembe
kell ven ni, hogy a ke res ke dés fo lya ma tos jel le gû te vé -
keny ség, amely rend sze res, is mét lõ dõ adás vé te lek bõl te -
võ dik össze.

A ká bí tó szer rel ke res ke dõ nek is mét lõ dõ en vá sá rol nia
kell ah hoz, hogy a ká bí tó szert to vább tud ja ér té ke sí te ni.
Eh hez ké pest a ká bí tó szer-ke res ke dés cél já ra tör té nõ meg -
szer zé se (meg vé te le) ön ma gá ban ak kor is a ke res ke dés ke -
re té be il lesz ke dõ el kö ve té si ma ga tar tás, ha ah hoz több let -
ma ga tar tás nem kap cso ló dik.

A ke res ke dés cél já ból tör té nõ meg szer zés te hát (rész be -
ni to vább ér té ke sí tés nél kül is) a ke res ke dés sel el kö ve tett
ká bí tó szer rel vissza élés bûn tet te kí sér le té nek meg ál la pí tá -
sá ra le het al kal mas.

A ke res ke dés ter mé sze té bõl kö vet ke zõ en azt is vizs gál -
ni in do kolt, hogy a ke res ke dés cél já ból tör té nõ meg szer zés 
(tá ro lás), a ke res ke dés sel el kö ve tett bûn tett kí sér le tét vagy 
be fe je zett alak za tát  valósítja-e meg.

A leg fõbb ügyész a Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te -
sé nek jog egy sé gi in dít vá nyá ra tett [BF.192/2007. és
BF.2115/2006. szá mú] írás be li nyi lat ko za tá ban a for ga -
lom ba ho za tal el kö ve té si ma ga tar tá sát il le tõ ja vas lat tal
egyet ér tett, s to vább ra is irány mu ta tó nak tar tot ta a BK
155. szá mú ál lás fog la lás II/5/a) és II/5/b) pont já ban fog lal -
ta kat, va la mint a BH 2003/182. szá mú ese ti dön tés ben ki -
fej tet te ket; ugyan ek kor nem osz tot ta azon ban a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se ál tal a ke res ke dés el kö ve té si
ma ga tar tás kap csán ki fej tet te ket.

Ál lás pont ja sze rint ugyan is ká bí tó szer nek to vább ér té -
ke sí tés szán dé ká val, ke res ke del mi ha szon re a li zá lá sa cél -
já ból, vá sár lás út ján  való meg szer zé se, va la mint az így
meg vá sá rolt ká bí tó szer to váb bi el adá sát meg elõ zõ tar tá sa
is a ke res ke dés fo gal má ba il lesz ke dõ el kö ve té si ma ga tar -
tás, ilyen ként te hát nem kí sér let, ha nem be fe je zett bûn cse -
lek mény.

* * *

Az in dít vá nyok ban hi vat ko zott ha tá ro za tok meggyõ -
zõen pél dáz ták, hogy a fel ve tett jog kér dé se ket a bí ró sá gok
el té rõ en ér tel me zik, ezért a jog egy sé gi ta nács – a Bsz.
29.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja, il let ve a Be. 439.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ok ból – az egy sé ges
ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben elvi kér dé sek -
ben jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát szük sé ges nek tar -
tot ta.

En nek ér de ké ben az össze füg gõ tár gyú in dít vá nyo kat
egye sí tet te és azok ér de mi el bí rá lá sa vé gett – a Be.
442.  §-a (3) be kez dé se sze rint – nyil vá nos ülést tar tott.

A nyil vá nos ülé sen az in dít vá nyo zók a jog egy sé gi in dít -
vá nyu kat fenn tart va szó lal tak fel és az zal egye zõ en tet tek
ja vas la tot a fel ve tett elvi kér dé sek el dön té sé re.

* * *

Az in dít vá nyo zók elvi kér dés el dön té sé re tett ja vas la -
ta – az aláb bi ak sze rint – ala pos.

A jog egy sé gi ta nács meg ál la pí tá sa sze rint a leg fõbb
ügyész ál tal fel ve tett kér dés ben a bí rói gya kor lat meg osz -
tott sá ga arra ve zet he tõ vissza, hogy a ká bí tó szer fo gyasz -
tók ese té ben a cse lek mény mi nõ sí té se kap csán egyes bí ró -
sá gok a vál to zott jogi sza bá lyo zás mel lett to vább ra is kö -
vet he tõ nek tar tot ták az 5/1998. BJE szá mú jog egy sé gi ha -
tá ro zat 2. pont já ban fog lal ta kat, és a mennyi sé ge ket össze -
gez ték; míg más bí ró sá gok egy ko ráb bi (az 1999. már ci us
1-je elõtt ha tá lyos) sza bá lyo zá son ala pu ló – a BH. 1989.

2007/74. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5257



évi 304. szá mú ha tá ro zat ban ki fej tett – elvi ál lás pont hoz
tér tek vissza és a mennyi sé ge ket nem lát ták össze gez he tõ -
nek.

A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se ál tal fel ve tett
kér dé sek ben vi szont a „for ga lom ba ho za tal”, il let ve a „ke -
res ke dés” kö ré be tar toz ha tó egyes rész cse lek mé nyek meg -
íté lé se, azok el ha tá ro lá sa oko zott gon dot, hol ott a for ga -
lom ba ho za tal mel lett a ke res ke dés már 1993. má jus 15.
nap já tól bün te ten dõ el kö ve té si ma ga tar tás.

A jog egy sé gi ta nács ezért az egyes elvi kér dé sek el dön -
té sé nél azt vizs gál ta, hogy az ítél ke zés elvi irá nyí tá sá nak
esz kö zei ál tal ed dig adott jog ér tel me zé sek mennyi ben
hely ál ló ak; azok a je len leg ha tá lyos sza bá lyo zás mel lett
mennyi ben te kint he tõk to vább ra is irány adó nak.

I. 1. Az 5/1998. BJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat [MK.
1998/112.] szá mot ve tett a ter mé sze tes egy ség re vo nat ko -
zó jog iro dal mi ál lás pon tok kal, és azt az ál ta lá nos ér vé nyû
kö vet kez te tés von ta le, hogy „a ter mé sze tes egy ség ke re tei 
közé tar to zik az adott tör vényi tény ál lás alap ese tét ki me rí -
tõ – bár kü lön bö zõ rész cse lek mé nyek ál tal meg -
valósítható – va la mennyi olyan ma ga tar tás, amely tény ál -
lás sze rû, fel té ve hogy azo kat egy el já rás ban bí rál ják el”.

A meg osz tott bí rói gya kor lat egy sé ge sí té se ér de ké ben,
eb bõl – a vál to zat la nul – he lyes jog ér tel me zés bõl kell ki in -
dul ni.

a) A jog egy sé gi ha tá ro zat 1. pont ja ezen elvi ala pon ki -
mond ta, hogy „a ká bí tó szer rel vissza élés akár azo nos, akár 
kü lön bö zõ el kö ve té si ma ga tar tá sa it meg valósító rész cse -
lek mé nyek ter mé sze tes egy sé get al kot nak”, míg a 2. pont -
já ban rög zí tet te, hogy „az azo nos vagy kü lön bö zõ ká bí tó -
sze rek nek rész mennyi sé ge it – ame lyek re néz ve a ká bí tó -
szer rel vissza élés nek a ter mé sze tes egy ség ke re té be tar to -
zó rész cse lek mé nye it el kö vet ték – össze gez ni kell, és a
bûn cse lek mény mi nõ sí té se szem pont já ból az össz mennyi -
ség az irány adó”.

b) Az 5/1998. BJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat idé zett
ál lás pont ja lé nye gé ben meg fe lelt a Leg fel sõbb Bí ró ság
BK. 155. szá mú ál lás fog la lá sa II/5/e) pont já ban ki fej tet -
tek nek [BH 1995/6.], amely sze rint: „A ká bí tó szer rel
vissza élés kü lön bö zõ el kö ve té si ma ga tar tá sa i nak fo lya ma -
tos meg valósítása (pl. a ká bí tó szer ter mesz té se vagy elõ ál -
lí tá sa, majd tar tá sa, il let ve for ga lom ba ho za ta la) ter mé sze -
tes egy ség. Ugyan csak ter mé sze tes egy ség, ha az el kö ve tõ
egy ide jû leg fo lya ma to san kü lön bö zõ ká bí tó sze rek re néz -
ve kö ve ti el a cse lek mé nyét. A kü lön bö zõ ká bí tó -
szer-mennyi sé ge ket azon ban össze gez ni kell.”

2. A 2003. már ci us 1. nap ján ha tály ba lé pett 2003. évi
II. tör vény a ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse lek mé nyé re
vo nat ko zó ko ráb bi sza bá lyo zást gyö ke re sen át ala kí tot ta.

A mó do sí tás foly tán a Btk. 282–282/C.  §-ai tar tal maz -
zák a ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse lek mé nyé nek tör -
vényi tény ál lá sa it, mi nõ sí tett, il let ve pri vi le gi zált ese te it
meg ha tá ro zó ren del ke zé se ket.

a) A 2003. évi II. tör vény 17–20.  §-ai hoz fû zött rész le -
tes in do ko lás sze rint a jog al ko tó:

– kü lön-kü lön sza bá lyoz za a fo gyasz tói [Btk. 282.  §] és 
a ter jesz tõi [Btk. 282/A.  §] el kö ve té si ma ga tar tá so kat;

– el hagy ja a „ká bí tó szert fo gyaszt” el kö ve té si ma ga tar -
tá sát, ami azon ban nem azt je len ti, hogy a ká bí tó szer-fo -
gyasz tás ne len ne vál to zat la nul bün te ten dõ cse lek mény,
mert a „meg sze rez”, „tart” el kö ve té si ma ga tar tá sok ré vén
to vább ra is bün te ten dõ a fo gyasz tás és bün tet he tõ a ká bí tó -
szer-fo gyasz tó;

– fenn tart ja azt az el vet, hogy a ter jesz tõi ma ga tar tá sok
sú lyo sab ban íté len dõk meg, mint a fo gyasz tói ma ga tar tá -
sok;

– ön ál ló és egy sé ges tény ál lás ban védi a 18. élet évét be
nem töl tött sze mé lye ket a ká bí tó szer rel vissza élés sel
szem ben [Btk. 282/B.  §];

– to vább ra is fenn tart ja a ká bí tó szer füg gõ sze mé lyek re
vo nat ko zó spe ci á lis sza bá lyo zást [Btk. 282/C.  §];

– az egyes tény ál lá sok nál ön ál ló an sza bá lyoz za pri vi le -
gi zált eset ként, ha a bûn cse lek ményt cse kély mennyi sé gû
ká bí tó szer re kö ve tik el.

b) A 2003. már ci us 1. nap já tól és je len leg is ha tá -
lyos – a 2003. évi II. tör vény 17–20.  §-ával meg ál la pí tott, s 
a fel ve tett jog ér tel me zé si kér dé sek kel össze füg gõ – sza bá -
lyo zás a kö vet ke zõk sze rint épül fel.

A 282.  § sze rin ti tör vényi tény ál lás alá tar to zik a ká bí tó -
szer ter mesz té se, elõ ál lí tá sa, meg szer zé se, tar tá sa, or szág -
ba be ho za ta la, on nan ki-, és azon át vi te le [ún. fo gyasz tói
tí pu sú el kö ve té si ma ga tar tá sok]. Eh hez ké pest:

– a sú lyo sabb me gí té lé sû 282/B.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti tör vényi tény ál lás alá tar to zik, ha a 282.  § sze rin ti el -
kö ve té si ma ga tar tást 18. élet évét be töl tött sze mély, 18.
élet évét be nem töl tött sze mély fel hasz ná lá sá val  valósítja
meg;

– az eny hébb me gí té lé sû 282/C.  § (1) be kez dé se sze rin -
ti tör vényi tény ál lás alá tar to zik, ha a 282.  § sze rin ti el kö -
ve té si ma ga tar tást ká bí tó szer füg gõ sze mély  valósítja meg.

A 282/A.  § sze rin ti tör vényi tény ál lás alá tar to zik a ká -
bí tó szer kí ná lá sa, át adá sa, for ga lom ba ho za ta la, az az zal
 való ke res ke dés [ún. ter jesz tõi tí pu sú el kö ve té si ma ga tar -
tá sok]. Eh hez ké pest:

– a sú lyo sabb me gí té lé sû 282/B.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti tör vényi tény ál lás alá tar to zik, ha a
282/A.  § sze rin ti „kí nál, átad” el kö ve té si ma ga tar tás ki fej -
té se 18. élet évét be töl tött sze mély ál tal, kis ko rú sze mély
szá má ra tör té nik, il let ve ha ugyan ilyen el kö ve tõ a „for ga -
lom ba hoz, ke res ke dik” el kö ve té si ma ga tar tá sát kis ko rú
sze mély fel hasz ná lá sá val  valósítja meg; míg az ugyan -
ilyen sú lyo sabb me gí té lé sû 282/B.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alá tar to zik, ha a 282/A.  § sze rin ti el kö ve tés ma -
ga tar tás ki fej té se meg ha tá ro zott in téz mé nyek te rü le tén,
ille tõ leg azok köz vet len kör nye ze té ben tör té nik; s ez eset -
ben azon ban az el kö ve tõ bár ki (spe ci á lis és nem spe ci á lis
alany is) le het és kö zöm bös az el kö ve tés mód ja is;

– az eny hébb me gí té lé sû 282/C.  § (2) be kez dé se sze rin -
ti tör vényi tény ál lás alá tar to zik, ha a 282/A.  § sze rin ti el -
kö ve té si ma ga tar tást ká bí tó szer füg gõ sze mély  valósítja
meg.
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c) A jog al ko tó a ká bí tó szer rel vissza élés el kö ve té si ma -
ga tar tá sa i nak az em lí tett hat tör vényi tény ál lás ba tör tént
szét osz tá sá val – és ez ál tal kü lön bö zõ bün te tés té tel ke ret
alá vo ná sá val – egy ér tel mû kü lönb sé get tett az el kö ve té si
ma ga tar tá sok tár sa da lom ra ve szé lyes sé ge kö zött. Dön tõ en 
az el kö ve té si ma ga tar tá sok el té rõ – ún. fo gyasz tói vagy
ter jesz tõi – jel le ge sze rint, ré szint pe dig a kis ko rú sze mé -
lyek vé del me ér de ké ben és az el kö ve tõ spe ci á lis ala nyi sá -
gá ra fi gye lem mel.

En nek alap ján te kin ten dõ egy más tól kü lön ál ló tör vényi
tény ál lás ba tar to zó nak a 282.  § (1), a 282/A.  § (1), a
282/B.  § (1) és a (2), va la mint a 282/C.  § (1) és a (2) be kez -
dés sze rin ti alap ese tek ben meg ha tá ro zott el kö ve té si ma ga -
tar tás (s vele együtt an nak az adott alap eset re épí tett mi nõ -
sí tett, il let ve a pri vi le gi zált eset alá vont meg valósulása).

3. A Leg fel sõbb Bí ró ság az A/1. alatt jel zett ügy ben is
hi vat ko zott Bfv.III.261/2005/6. szá mú ese ti, majd azt kö -
ve tõ, a Leg fel sõbb Bí ró ság Ha tá ro za ta i nak Hi va ta los
Gyûj te mé nyé ben is köz zé tett Bfv.I.402/2005/5. szá mú
elvi jel le gû ha tá ro za tá ban [HGY 1294] már ko ráb ban rá -
mu ta tott arra, hogy az 5/1998.BJE szá mú jog egy sé gi ha tá -
ro zat ban adott irány mu ta tás – te kin tet tel a 2003. már ci us
1. nap ján ha tály ba lé pett jog sza bály vál to zás ra – a maga
egé szé ben már nem kö vet he tõ.

Mind két leg fel sõbb bí ró sá gi ha tá ro zat ki fej tet te, hogy a
ter mé sze tes egy ség meg ál la pí tá sát in do kolt nak tar tó
5/1998. BJE. szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat egy ko ráb ban
ha tály ban volt olyan jogi sza bá lyo zás ra épült, amely egy -
for ma tár sa da lom ra ve szé lyes sé get tu laj do ní tott a ká bí tó -
szer rel vissza élés va la mennyi (fo gyasz tói és ter jesz tõi tí -
pu sú) el kö ve té si ma ga tar tá sá nak, azo kat egy tör vényi
tény ál lás [Btk. 282.  § (1) bek.] alá von ta, és azo nos bün te -
tés té tel ke re tei kö zött ren del te bün tet ni.

Ez adott le he tõ sé get an nak ki mon dá sá ra, hogy a ká bí tó -
szer rel vissza élés a kü lön bö zõ – akár fo gyasz tói, akár for -
gal ma zói tí pu sú – el kö ve té si ma ga tar tá sok hal mo zó dá sa
ese tén is egy bûn cse lek mény, ter mé sze tes egy ség, amely
bûn cse lek mény az azo nos, vagy kü lön bö zõ el kö ve té si ma -
ga tar tá sok kal meg valósult rész cse lek mé nyek alá esõ ká bí -
tó szer-mennyi sé gek tisz ta ha tó anyag tar tal má nak összeg -
zé se sze rint mi nõ sül.

A ha tá lyos sza bá lyo zás konst ruk ci ó ja foly tán azon ban
már nincs tör vényi le he tõ ség, s el mé le ti alap arra, hogy a
ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse lek mé nyé nek va la mennyi
le het sé ges el kö ve té si ma ga tar tá sa egy más sal ter mé sze tes
egy ség be ol vad jon.

Az új sza bá lyo zás sze rin ti kü lön bö zõ tör vényi tény ál lá -
sok – és bün te té si té te lek – alá esõ el kö ve té si ma ga tar tá sok 
ter mé sze tes egy ség be „ol vasz tá sa” pe dig mél tány ta lan
ered ménnyel jár na a ter hel tek re néz ve.

Ter mé sze tes egy sé get csak az azo nos tör vényi tény ál lá -
son be lül sza bá lyo zott el kö ve té si ma ga tar tá sok hal mo zó -
dá sa te remt het, s ennyi ben – azaz az azo nos tör vényi tény -
ál lás alá esõ el kö ve té si ma ga tar tá sok vi szo nyá ban össze -
ge zõd het nek – a tisz ta ha tó anyag tar ta lom ala pul vé te lé vel
a ká bí tó szer mennyi sé gek.

El len ben a kü lön tör vényi tény ál lás alá esõ ká bí tó szer -
rel vissza élés meg ál la pí tá sát meg ala po zó el kö ve té si ma ga -
tar tá sok hal mo zó dá sa fel tét le nül és szük ség sze rû en
 valóságos anya gi hal ma za tot ké pez.

4. A jog egy sé gi ta nács az em lí tett két leg fel sõbb bí ró -
sá gi ha tá ro zat ban rög zí tett, min den ben – s nyilván valóan
nem csu pán az 5/1998. BJE. szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat,
ha nem a BK. 155. szá mú ál lás fog la lás II/5/e) pont ja te kin -
te té ben is – helyt ál ló elvi ál lás pon tot tart ja kö ve ten dõ nek.

Ez a ha tá lyos sza bá lyo zás ra te kin tet tel, a kö vet ke zõ ket
je len ti.

a) Ter mé sze tes egy sé get csak az azo nos tör vényi tény -
ál lás alá esõ el kö ve té si ma ga tar tá sok hal mo zó dá sa, több -
szö ri meg valósulása te remt het.

A ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse lek mé nyé nek nem
azo nos, ha nem kü lön-kü lön tör vényi tény ál lá sa: a Btk.
282.  §-a, 282/A.  §-a, 282/B.  § (1) be kez dé se, 282/B.  §
(2) be kez dé se, 282/C.  § (1) be kez dé se és 282/C.  § (2) be -
kez dé se.

En nek ér tel mé ben azo nos tör vényi tény ál lás alá tar to zó -
nak az eze ken a tör vényi tény ál lá so kon be lül sza bá lyo zott
el kö ve té si ma ga tar tá sok te kin ten dõk.

Ek ként a ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse lek mé nye ese -
té ben ter mé sze tes egy sé get csak a 282.  §, a 282/A.  §, a
282/B.  § (1) be kez dés, a 282/B.  § (2) be kez dés, a 282/C.  §
(1) be kez dés vagy a 282/C.  § (2) be kez dés sze rin ti, ugyan -
azon tör vényi tény ál lá son be lül sza bá lyo zott el kö ve té si
ma ga tar tá sok hal mo zó dá sa ké pez.

A ter mé sze tes egy ség szük ség sze rû, lo gi kus kö vet kez -
mé nye, hogy a rész cse lek mé nyek hez kap cso ló dó ká bí tó -
szer-mennyi sé ge ket – a tisz ta ha tó anyag-tar ta lom ala pul -
vé te lé vel – össze gez ni kell, s a bûn cse lek mény mi nõ sí té se
szem pont já ból az össz mennyi ség az irány adó. [5/1998.
BJE. 2. pont ja]

b) El len ben a ká bí tó szer rel vissza élés más-más tör vényi
tény ál lá sa alá esõ el kö ve té si ma ga tar tá sok hal mo zó dá sa – ha
el bí rá lá suk ra egy el já rás ban ke rül sor – fel tét le nül és szük -
ség kép pen  valóságos anya gi hal ma za tot ké pez, eb bõl kö vet -
ke zõ en ki zárt az egyes el kö ve té si ma ga tar tá sok hoz kap cso ló -
dó ká bí tó szer-mennyi sé gek összeg zé se is.

Ek ként  valóságos anya gi hal ma za tot al kot:

– egy más sal a 282.  §-ba, a 282/A.  §-ba, a 282/B.  §-ba
és a 282/C.  §-ba tar to zó el kö ve té si ma ga tar tás, te kin tet
nél kül a tí pu sá ra; to váb bá

– a 282.  §-ba tar to zó fo gyasz tói tí pu sú el kö ve té si ma -
ga tar tás, a 282/A.  § alá esõ ter jesz tõi tí pu sú el kö ve té si ma -
ga tar tás sal;

– a 282/B.  § (1) be kez dé sé be tar to zó 18. élet évét be töl -
tött sze mély, kis ko rú sze mély fel hasz ná lá sá val, el kö ve tett
fo gyasz tói tí pu sú ma ga tar tá sa, a 282/B.  § (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja alá esõ – ugyan csak kis ko rú sze mélyt érin -
tõen meg valósított – ter jesz tõi tí pu sú ma ga tar tá sá val, vagy 
a bár ki ál tal, a 282/B.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
hely szí nen meg valósított ter jesz tõi tí pu sú el kö ve té si ma -
ga tar tás sal;
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– a Btk. 282/C.  § (1) be kez dé sé be tar to zó ká bí tó szer -
füg gõ sze mély fo gyasz tói tí pu sú ma ga tar tá sa, a 282/C.  §
(2) be kez dé se alá esõ ter jesz tõi tí pu sú ma ga tar tá sá val.

c) Meg jegy zen dõ, hogy a 282/B.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont já ba üt kö zõ ma ga tar tás nak a 282/B.  § (1) be kez dé -
se sze rin ti el kö ve té si ma ga tar tá sok kal al ko tott hal ma za ta
nyilván valóan a fo gyasz tói és ter jesz tõi tí pu sú ma ga tar tá -
sok kü lön-kü lön, ön ál ló tör vényi tény ál lás ban tör tént sza -
bá lyo zá sá val ma gya ráz ha tó.

A 282/B.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ba üt kö zõ el kö ve -
té si ma ga tar tás nak a 282/A.  § sze rin ti szin tén ter jesz tõi tí -
pu sú ma ga tar tá sok kal  való hal ma zat ban ál lá sa (és nem ter -
mé sze tes egy ség be ol va dá sa) azon ban a – jog ér tel me zés -
sel fel nem old ha tó – sa já tos sza bá lyo zá si hely zet kö vet -
kez mé nye.

A jog al ko tó ugyan is az egyéb ként ugyan azon el kö ve tõi
kör, egy aránt ter jesz tõi tí pu sú el kö ve té si ma ga tar tá sa kap -
csán az el kö ve tés he lyét nem a 282/A.  §-on be lü li mi nõ sí tõ 
kö rül mény ként ha tá roz ta meg, ha nem az ilyen el kö ve tést a 
282/B.  §-on be lül ön ál ló an ren del te bün tet ni.

II. 1. a) A Leg fel sõbb Bí ró ság nak a BH. 1989/304.
szám alatt köz zé tett B.törv.III.362/1989. szá mú ha tá ro za ta 
azt fej tet te ki, hogy „a ká bí tó szer fo gyasz tó já nak ese té ben
az egy al ka lom mal fo gyasz tás cél já ból az el kö ve tõ bir to -
ká ban tény le ge sen együtt levõ gyógy szer-ká bí tó szer
mennyi ség az irány adó a ká bí tó szer rel vissza élés bûn cse -
lek mé nyé nek mennyi ség sze rin ti mi nõ sí té se szem pont já -
ból”.

En nek alap ján a Leg fel sõbb Bí ró ság az adott el kö ve tõ
cse lek mé nyét nem az is mét lõ dõ fo gyasz tá sok összeg zett,
ha nem az al kal man kén ti mennyi sé ge alap ján mi nõ sí tet te,
és foly ta tó la go san el kö ve tett ként ér té kel te.

A ha tá ro zat sze rint e jog ér tel me zés áll össz hang ban az -
zal a jog al ko tói aka rat tal és a sza bá lyo zás sal, amely kü lön
vá lasz tot ta egy más tól a ká bí tó szer „ál do za ta it” és „ha -
szon élvezõit”.

b) Tény, hogy a Btk. ak kor (1993. má jus 14. nap já ig)
ha tá lyos ren del ke zé se a ká bí tó szer rel vissza élés va la -
mennyi el kö ve té si ma ga tar tá sát egy tör vényi tény ál lás ban
sza bá lyoz ta, mely a kö vet ke zõ kép pen épült fel:

A 282.  § (1) be kez dé se alá tar to zott a ká bí tó szer ké szí té -
se, meg szer zé se, tar tá sa, for ga lom ba ho za ta la, az or szág ba
be ho za ta la, on nan ki-, azon át vi te le; eh hez ké pest

– a 282.  § (2) be kez dé se alap ján ugyan ilyen me gí té lé sû
volt, ha az el kö ve tõ 18. élet évét be nem töl tött sze mély nek
ad ká bí tó szert;

– a 282.  § (5) be kez dé se alap ján eny hébb me gí té lé sû
volt ká bí tó szer nem for ga lom ba ho za tal cél já ból, cse kély
mennyi ség re tör té nõ ké szí té se meg szer zé se, tar tá sa.

c) A BH 1989/304. szám alatt köz zé tett ha tá ro zat – a
meg ho za ta la idõ pont já ban ha tály ban volt sza bá lyo zás
men tén – he lye sen in dult ki ab ból, hogy a jog al ko tó a cél -
zat ál tal egyes el kö ve té si ma ga tar tá sok nak el té rõ tár sa da -
lom ra ve szé lyes sé get tu laj do ní tott.

Cél za tos ma ga tar tás ese té ben nyilván valóan a ki fej tés
pil la na tá ban rög zül a mennyi ség re vo nat ko zó szán dék.
Kö vet ke zés kép pen, ha az ilyen el kö ve té si ma ga tar tás is -
mét lõ dik, ak kor az al kal man kén ti mennyi ség – és nem pe -
dig az össz mennyi ség – irány adó a bûn cse lek mény mi nõ -
sí té se szem pont já ból.

Ezen jog ér tel me zés – adott jog hely zet re vo nat ko -
zó – tar tal má val pe dig össz hang ban álló ok fej tés volt,
hogy ha az egyes rész mennyi sé gek az el fo gyasz tás sal fo -
lya ma to san meg sem mi sül nek, és ezért nem hal mo zód nak
fel, ak kor a jog tárgy (a köz egész ség) fo ko zott ve szé lyez te -
té se nem kö vet ke zik be.

2. a) A BH 1989/304. szám alatt köz zé tett ha tá ro za tot
köve tõen azon ban az 1993. évi XVII. tör vény 60–61.  §-a
át ala kí tot ta a sza bá lyo zást.

En nek ered mé nye ként 1993. má jus 15. nap ja és 1999.
feb ru ár 28. nap ja kö zött a Btk. a ká bí tó szer rel vissza élés
va la mennyi el kö ve té si ma ga tar tá sát, bár ugyan csak egy
tör vényi tény ál lás ban, de már a kö vet ke zõ fel épí tés ben
sza bá lyoz ta:

A 282.  § (1) be kez dé se alá tar to zott a ká bí tó szer ter -
mesz té se, elõ ál lí tá sa, meg szer zé se, tar tá sa, kí ná lá sa, át -
adá sa, for ga lom ba ho za ta la, or szág ba be ho za ta la, on nan
ki- és azon át vi te le, vagy az zal ke res ke dés; eh hez ké pest

– a 282.  § (2) be kez dé se alá a mi nõ sí tett eset,
– a 282.  § (6) be kez dé se alá pe dig a pri vi le gi zált eset

tar to zott.
Egy ide jû leg a jog al ko tó be ik tat ta az el te re lést biz to sí tó

282/A.  §-t, s an nak egyik ese te alá von ta a cse kély mennyi -
sé gû ká bí tó szer sa ját hasz ná lat ra tör té nõ ter mesz té sét, elõ -
ál lí tá sát, meg szer zé sét vagy tar tá sát.

b) Kö vet ke zés kép pen e sza bá lyo zás már nem tett kü -
lönb sé get a cél zat sze rint, az csu pán az el te re lést biz to sí tó
ren del ke zés ré sze lett; s ez zel össze füg gés ben állt elõ az a
hely zet, hogy egy for ma lett a tár sa da lom ra ve szé lyes sé ge
a ká bí tó szer rel vissza élés va la mennyi (fo gyasz tói és ter -
jesz tõi tí pu sú) el kö ve té si ma ga tar tá sá nak [LB
Bfv.III.261/2005/6., Bfv.I.402/2005/5.].

c) Erre, az 1993. má jus 15. nap ja és 1999. feb ru ár 28.
nap ja kö zött fenn ál ló jog ál la pot ra vo nat ko zó an adott
irány mu ta tást a BK. 155. szá mú ál lás fog la lás és az 5/1998. 
BJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat; ami kor egye zõ en ki -
mond ta, hogy a ká bí tó szer rel vissza élés el kö ve té si ma ga -
tar tá sa i nak hal mo zó dá sa ter mé sze tes egy sé get al kot, a
rész cse lek mé nyek hez kap cso ló dó rész mennyi sé ge ket pe -
dig össze gez ni kell [BK. 155. áf.II/5/e) pont, 5/1998. BJE
1–2. pont].

Mi vel a ter mé sze tes egy ség szük ség sze rû en ki zár ja a
foly ta tó la gos ság meg ál la pí tá sá nak le he tõ sé gét, ezért az
5/1998. BJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat azt is ki mond ta,
hogy – a sza bá lyo zá si konst ruk ció meg vál to zá sa foly -
tán – a BH. 1989. 304. szám alatt köz zé tett dön tés már nem 
te kint he tõ irány adó nak; s nem tar tot ta fenn a BK 155. szá -
mú ál lás fog la lás II/5/e) pont já nak azon ré szét sem, mely
sze rint egyes el kö ve té si ma ga tar tá sok nál (meg sze rez,
átad) nem ki zárt a foly ta tó la gos ság meg ál la pí tá sa.
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3. Két ség te len, hogy a BH 1989/304. szám alatt köz zé -
tett dön tés, és az 5/1998. BJE szá mú ha tá ro zat más-más
jog ál la pot ra vo nat ko zott, ame lyek tõl gyö ke re sen el tér a
je len leg ha tá lyos sza bá lyo zás.

Ezért a BH 1989/304. szá mú dön tés – adott sza bá lyo -
zás ra – ki fej tett jog ér tel me zé sé bõl nem sza kít ha tó ki az a
rész, mely sze rint „ha az egyes rész mennyi sé gek az el fo -
gyasz tás sal fo lya ma to san meg sem mi sül nek, és ezért nem
hal mo zód nak fel, ak kor a jog tárgy (a köz egész ség) fo ko -
zott ve szé lyez te té se nem kö vet ke zik be”.

4. Te kin tet tel arra, hogy a BH 1989/304. szám alatt
köz zé tett dön tést – a ter mé sze tes egy ség re hi vat ko zás -
sal – el ve tõ 5/1998. BJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro zat, a
2003. már ci us 1. nap já tól ha tá lyos sza bá lyo zás ra fi gye -
lem mel, a maga egé szé ben már ugyan csak nem irány adó, a 
meg osz tott ítél ke zé si gya kor lat egy sé ge sí té se ér de ké ben
az aláb bi ak sze rin ti jog ér tel me zés kö ve ten dõ.

a) A ter mé sze tes egy ség re vo nat ko zó – I. pont alatt ki -
fej tett – ál lás pont ból egye ne sen kö vet ke zik, hogy a ká bí tó -
szer rel vissza élés ese té ben fo gal mi lag ki zárt a foly ta tó la -
gos egy ség meg ál la pí tá sa.

A ter mé sze tes egy ség be tar to zó rész cse lek mény ese té -
ben szük ség sze rû kö vet kez mény a ká bí tó szer-mennyi sé -
gek összeg zé se és a bûn cse lek mény mi nõ sí té se szem pont -
já ból az össz mennyi ség az irány adó, s nincs je len tõ sé ge
an nak, hogy az össz mennyi ség egé sze vagy egy ré sze va la -
mi lyen mó don már meg sem mi sült.

b) A Btk. ha tá lyos sza bá lyo zá sa a fo gyasz tást nem ha -
tá roz za meg el kö ve té si ma ga tar tás ként.

Ugyan ak kor a ká bí tó szer fo gyasz tá sa – amint arra a
2003. évi II. tör vény 17.  §-ához fû zött mi nisz te ri in do ko lás 
2. pont ja utal – to vább ra is bün te ten dõ az ál tal, hogy szük -
ség kép pen fel té te le zi va la mely, a tör vény ál tal bün te ten dõ
el kö ve té si ma ga tar tás meg valósulását.

Ez ti pi ku san a meg szer zés és tar tás el kö ve té si ma ga tar -
tá sa, de  valójában a fo gyasz tás – il let ve az ál tal a ká bí tó -
szer-meg sem mi sü lés – be kö vet kez het bár mely más el kö -
ve té si ma ga tar tás meg valósulása mel lett.

c) Mind eb bõl kö vet ke zõ en ak kor is össze gez ni kell az
azo nos vagy kü lön bö zõ ká bí tó sze rek nek a tisz ta ha tó -
anyag-tar ta lom ala pul vé te lé vel ki szá mí tott rész mennyi sé -
ge it, ha az el kö ve tõ a ter mé sze tes egy ség be tar to zó ma ga -
tar tá sai ki fej té sei ré vén bir to ká ba ke rült ká bí tó szert el fo -
gyasz tot ta.

Ha csak a ká bí tó szer el fo gyasz tá sá nak té nyé re van adat,
ak kor a mennyi ség, il let ve a rész mennyi sé gek meg ál la pí -
tá sa a bi zo nyí tás ra tar to zik.

d) A ki fej tet tek alap ján a meg szer zés (illet ve a ká bí tó -
szer rel vissza élés bár mely más el kö ve té si ma ga tar tá sá nak) 
meg ál la pít ha tó sá ga szem pont já ból kö zöm bös, hogy utóbb
mi lett azon ká bí tó szer-mennyi ség sor sa, amely re néz ve a
bûn cse lek ményt el kö vet ték.

III. A Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te se ál tal fel ve tett
elvi kér dé sek kap csán elõ re kell bo csá ta ni, hogy a Leg fel -
sõbb Bí ró ság BK. 155. szá mú ál lás fog la lá sa ma is helyt ál -

ló tar tal mi ér tel me zést adott a for ga lom ba ho za tal és a ke -
res ke dés tör vényi fo gal má ra.

Idõ köz ben azon ban több olyan irány mu ta tó dön tés szü -
le tett, amely to váb bi lé nye ges tám pon to kat rög zí tett a for -
ga lom ba ho za tal és a ke res ke dés el kö ve té si ma ga tar tá sa
kap csán.

Ezek összeg zé se ként, a jog al kal ma zás so rán, aláb bi jog -
ér tel me zés kö ve ten dõ.

1. a) A BK. 155. szá mú ál lás fog la lás II/5/a) pont ja sze rint
ká bí tó szert hoz for ga lom ba az, aki azt – akár el len ér ték fe jé -
ben, akár in gye ne sen – több sze mély ré szé re jut tat ja.

Az ál lás fog la lás en nek kap csán ki fej tet te, hogy a for ga -
lom ba ho za tal úgy is tör tén het, hogy az el kö ve tõ csak egy
sze méllyel áll köz vet len kap cso lat ban (neki adja át a ká bí -
tó szert), de nem ki zá ró lag az zal a szán dék kal, hogy azt a
meg szer zõ maga fo gyassza el, ha nem avé gett, hogy más -
nak vagy má sok nak to vább ad ja.

b) A BH 2002/175. és azt kö ve tõ BH 2002/199. szá mú
irány adó nak te kin ten dõ ese ti dön tés ben a Leg fel sõbb Bí -
ró ság egy aránt a kö vet ke zõ ket rög zí tet te.

A for ga lom ba ho za tal – mi ként a ke res ke dés – szük ség -
sze rû en együtt jár az át adás sal, de nem szû kít he tõ le a
tény le ges át adás ra.

Ez utób bi jo gi lag ak kor  valósul meg, ami kor az át adás
ki zá ró lag azért tör té nik, hogy a ká bí tó szert az át ve võ maga 
fo gyassza el.

A for ga lom ba ho za tal lal – mi ként a ke res ke dés sel
is – szük ség sze rû en együtt járó át adás azon ban ezt meg -
elõ zõ en több rész te vé keny ség bõl te võd het össze [BH.
2002. 299 I., BH 2002/175.].

Ha son ló an a ke res ke dõ tény ke dé sé hez, aki nél vi szont a
for ga lom ba ho za ta li ma ga tar tás ha szon szer zés re irá nyul.

Kö vet ke zés kép pen a for ga lom ba ho za tal és a ke res ke -
dés el ha tá ro lá sá nak alap ja a ha szon szer zés re tö rek vés.

For ga lom ba ho za tal nak mi nõ sül a ká bí tó szer több sze -
mély ré szé re tör té nõ hoz zá fér he tõ sé gé nek biz to sí tá sa is,
ha az egyet len sze mé lyen ke resz tül, egy sze ri át adás sal tör -
té nik.

Ek ként for ga lom ba ho za tal, va gyis több sze mély ré szé -
re tör té nõ hoz zá fér he tõ ség biz to sí tá sa az is, ha a ká bí tó szer 
egy sze mély út ján, egy sze ri át adás sal tör té nik [BH 2002.
299 II.; BH 2002/175.].

2. a) A BK. 155. szá mú ál lás fog la lás ban fog lal tak sze -
rint az el kö ve tõ for ga lom ba ho za ta li szán dé ká ra – az eset
egyéb kö rül mé nyei mel lett – az át adott ká bí tó szer mennyi -
sé gé bõl is kö vet kez tet ni le het. A for ga lom ba ho za tal akár
el len ér ték fe jé ben, akár in gye ne sen tör tén het.

b) A BH 2002/299. és a BH 2002/175. szá mú ese ti dön -
té sek ben fog lal tak sze rint a for ga lom ba ho za tal meg kez -
dé se ként ér té ke len dõ a for gal ma zás sal össze füg gõ rész te -
vé keny sé gek meg valósítása.

A for ga lom ba ho za tal be fe je zet té pe dig ak kor vá lik, ha
a ká bí tó szer be ke rül a for ga lom ba, va gyis a to vább adás
foly tán tény le ge sen meg nyí lik an nak a le he tõ sé ge, hogy a
ká bí tó szer hez más vagy má sok is hoz zá jut has sa nak.

2007/74. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5261



3. a) Ha a ren del ke zés re álló ada tok – így pél dá ul a le -
fog lalt ká bí tó szer mennyi sé ge – alap ján nem von ha tó le
kö vet kez te tés az el kö ve tõ for ga lom ba ho za ta li szán dé ká -
ra, ak kor nem a for ga lom ba ho za tal lal el kö ve tett, ha nem
va la mely fo gyasz tói tí pu sú el kö ve té si ma ga tar tás sal meg -
valósuló ká bí tó szer rel vissza élés be fe je zett bûn cse lek mé -
nye ál la pít ha tó meg a konk rét le fog lalt mennyi sé gek sze -
rin ti mi nõ sí tés sel.

A (bár mely) fo gyasz tói tí pu sú el kö ve té si ma ga tar tás be -
fe je zett alak za tá nak meg ál la pí tá sa pe dig ér te lem sze rû en
ki zár ja a (bár mely) ter jesz tõi tí pu sú el kö ve té si ma ga tar tás -
sal meg valósuló bûn cse lek mény – eny hébb me gí té lé -
sû – elõ ké szü le té nek meg ál la pí tá sát.

Ha azon ban adat van az el kö ve tõ for ga lom ba ho za ta li
szán dé ká ra, ak kor ez az eset egyéb kö rül mé nyei mel lett
kö vet kez te té si ala pot ad hat a for ga lom ba ho za tal lal el kö -
ve tett bûn cse lek mény meg ál la pí tá sá ra.

IV. 1. A BK. 155. szá mú ál lás fog la lás II/5/b) pont ja és
en nek nyo mán a Leg fel sõbb Bí ró ság Bfv.I.851/2006. szá -
mú ha tá ro za ta, va la mint a BH 1999/101. szám alat ti ha tá -
ro zat ban köz zé tett dön tés egy aránt rög zí tet te, hogy a ke -
res ke dés rend sze re sen is mét lõ dõ, anya gi ha szon ér de ké -
ben foly ta tott adás vé tel, amely nek ke re tei kö zött nem csak 
az el adó és a vevõ, ha nem még a rend sze res köz ve tí tõk
is – mint a ke res ke del mi te vé keny ség köz re mû kö dõi – tet -
tes ként von ha tók fe le lõs ség re.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Bfv.I.851/2006. szá mú ha tá ro za -
ta arra is rá mu ta tott, hogy amennyi ben a ká bí tó szer ér té ke -
sí té se i re el len ér ték fe jé ben ke rül sor, az ilyen tranz ak ci ók
szük ség sze rû en ha szon szer zés re tö rek võ ma ga tar tást je -
len te nek.

2. Mind ezek összeg zé se ként, a ke res ke dés sel el kö ve -
tett ká bí tó szer rel vissza élé sek a for ga lom ba ho za tal nál tá -
gabb el kö ve té si ma ga tar tá sok, fo lya ma tos te vé keny sé gek,
rend sze res, is mét lõ dõ adás-vé te lek ál tal  valósulnak meg.

Ha szon szer zés re irá nyul nak, és ma guk ba fog lal nak
min den olyan te vé keny sé get, amely elõ se gí ti, hogy a ká bí -
tó szer el jus son a vi szont el adó hoz vagy a fo gyasz tó hoz.
Ezek közé tar to zik a ká bí tó szer nek ke res ke dés cél já ból
tör té nõ meg szer zé se, kész le te zé se is, amely ma ga tar tás be -
fe je zett ön ál ló tet te si cse lek mény.

A 282/A.  § tör vényi tény ál lá sá ban, el té rõ en a for ga lom -
ba ho za tal tól, a ke res ke dés sel el kö ve té si for du lat nak a kí -
sér le ti stá di u ma ál ta lá ban ki zárt.

Eh hez ké pest ká bí tó szer nek ke res ke dés cél já ra tör tént
meg szer zé se ön ma gá ban ak kor is a ke res ke dés kö ré be tar -
to zik, ha több let ma ga tar tás nem kap cso ló dik hoz zá. Ezért
nem a Btk. 282., ha nem a 282/A.  §-a sze rin ti bûn cse lek -
mény meg ál la pí tá sá nak le het he lye.

A (bár mely) fo gyasz tói tí pu sú el kö ve té si ma ga tar tás be -
fe je zett alak za tá nak meg ál la pí tá sa pe dig ér te lem sze rû en
ilyen kor is ki zár ja a (bár mely) ter jesz tõi tí pu sú el kö ve té si

ma ga tar tás sal meg valósuló bûn cse lek mény – eny hébb
 megítélésû – elõ ké szü le té nek meg ál la pí tá sát.

* * *

A ha tá lyos tör vényi sza bá lyo zás konst ruk ci ó já ból kö -
vet ke zõ jog ér tel me zés alap ján a Leg fel sõbb Bí ró ság nem
tart ja fenn az 5/1998. szá mú Bün te tõ Jog egy sé gi Ha tá ro zat 
[MK 1998/12.] 1. pont já nak azon meg ál la pí tá sát, mely
sze rint „a ká bí tó szer rel vissza élés akár azo nos, akár kü lön -
bö zõ el kö ve té si ma ga tar tá sa it meg valósító rész cse lek mé -
nyek ter mé sze tes egy sé get al kot nak”.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel nem te kint he tõ to vább ra
sem irány adó nak a BH 1989/304. szám alat ti ha tá ro zat ban
köz zé tett dön tés.

Az 1979. évi 5. tvr. 23.  §-ára te kin tet tel ér te lem sze rû en
nem irány adó to váb bá a BK. 155. szá mú ál lás fog la lás
III/1–III/2. pont ja sem.

Ek ként a Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Jog egy sé gi Ta ná -
csa – a Be. 443.  §-ának (1) be kez dé se sze rint – a Bsz.
29.  §-a (1) be kez dé sé nek a), il let ve a Be. 439.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja alap ján az egy sé ges ítél ke zé si gya -
kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a Be. 443.  §-ának (2) be kez -
dé se alap ján a jog egy sé gi in dít vá nyok helyt adott és a ren -
del ke zõ rész sze rint ha tá ro zott.

A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát – a Bsz. 32.  §-ának
(4) be kez dé se, il let ve a Be. 445.  §-ának (2) be kez dé se
alap ján – a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2007. má jus 21.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a ta nács el nö ke

Dr. Már ki Zol tán s. k., Dr. Édes Ta más s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Hor váth Ibo lya s. k., Dr. Mé szár Róza s. k.,
bíró bíró

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
153/2007. (VI. 11.) OVB határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
131/A.  §-ának b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a
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Hon fog la lás 2000 Egye sü let kép vi se le té ben el já ró Szil -
vásy György ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való közzé -
tételét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál [1051 Bu da pest, Ro o se velt tér 1–3.; le vél -
cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314.; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

Szil vá sy György 2007. má jus 25-én or szá gos népi kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot -
ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az Or szág gyû lés el fo gult sá -
ga és pár tos dön té sei  miatt ment se fel tiszt sé ge alól Szi ge ti
Pé tert, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö két?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. 
tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  §-ának (1) be -
kez dé se alap ján or szá gos népi kez de mé nye zés tár gya csak
az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. A népi

kez de mé nye zés tár gya azon ban ezen fel té tel nek nem tesz
ele get. A vá lasz tá si bi zott sá gok tag ja i nak – köz tük az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké nek – jog ál lá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat a Ve. tar tal maz za. A Ve. 26.  §-a té te -
le sen ha tá roz za meg a vá lasz tá si bi zott ság tag ja meg bí za -
tá sa meg szû né sé nek ese te it. Ezek kö zött nem sze re pel a
vá lasz tott tag fel men té sé nek ese te.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pí tot ta to váb -
bá, hogy a kér dés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott fel té tel nek,
amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni. A népi kez de mé nye zés ben meg fo gal ma zott kér -
dés bõl azon ban nem ál la pít ha tó meg egy ér tel mû en, hogy a 
kez de mé nye zõ az OVB je len le gi el nö két csak el nö ki tiszt -
sé gé bõl kí ván ja fel men tet ni, vagy a kez de mé nye zés sel tes -
tü le ti tag sá gát is meg kí ván ja-e szün tet ni.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
kez de mé nye zés el uta sí tá sá ról dön tött.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  §-ának (1) be kez dé sén, 
a Ve. 26.  §-án és az Nsztv. 3.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog -
or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez -
dé sén és 131.  §-án ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se
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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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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.
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07.1986 – 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.


