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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi LXXVI.
tör vény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló
2001. évi XX. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény (a továb biak ban: MFB tv.)
2.  §-a a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:

[Az MFB Rt. fel ada ta, hogy a 3.  § (1)–(3) be kez dé se i ben 
meg ha tá ro zott te vé keny sé gi kö ré ben – az át lát ha tó ság, a
cél sze rû ség, a gaz da sá gos ság, a ha té kony ság és a pru den -
cia kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen – a Kor mány kö zép- és
hosszú távú gaz da ság stra té gi á ja ál tal meg ha tá ro zott gaz -
da ság fej lesz té si cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fej lesz -
té si for rá sok biz to sí tá sa ér de ké ben, rész ben ön ál ló an,
rész ben más ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek kel kö zö sen
részt ve gyen]

„i) a Kor mány ha tá ro za ta alap ján a Ma gyar Vál lal ko -
zás fej lesz té si Ala pít vány, valamint a me gyei és fõ vá ro si
vál lal ko zás fej lesz té si ala pít vá nyok mik ro hi te le zé si te vé -
keny sé gé hez szük sé ges hi te lek, illetve köl csö nök fi nan -
szí ro zá sá ban.”

2.  § Az MFB tv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki, amellyel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá -
mo zá sa (5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az MFB Rt. az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kör -
ben, a (2) be kez dés sze rin ti pénz ügyi szol gál ta tá si te vé -
keny sé ge ken túl me nõ en be fek te té si alap ál tal ki bo csá tott
be fek te té si je gyet és koc ká za ti tõ ke alap ál tal ki bo csá tott
koc ká za ti tõ ke alap-je gyet vá sá rol hat.”

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

„(4) Az MFB Rt. e tör vény mel lék le té ben fel so rolt gaz -
dál ko dó szer ve ze te ken kí vül ma gyar or szá gi szék he lyû,
jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság ban [Gt. 2.  § (2) be -
kez dés] – ki zá ró lag a 2.  §-ban fel so rolt fel ada ta i hoz köz -
vet le nül kap cso ló dó an, fej lesz té si tõ ke fi nan szí ro zás cél já -
ból – köz vet le nül vagy köz ve tet ten tu laj don részt sze rez -
het, ha a be fek te tés meg té rü lé se az ügy let re vo nat ko zó üz -
le ti, pénz ügyi ter vek alap ján kel lõ en biz to sí tott.”
 (2) Az MFB tv. 4.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(5) Az MFB Rt.
a) Ma gyar or szá gon lét re ho zott, ma gyar or szá gi szék he -

lyû be fek te té si alap ke ze lõ ál tal ke zelt be fek te té si alap [a tõ -
ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 5.  §-a (1) be kez dé -
sé nek 7. pont ja] ál tal ki bo csá tott be fek te té si je gyet, és

b) Ma gyar or szá gon lét re ho zott, ma gyar or szá gi szék he -
lyû koc ká za ti tõ ke alap-ke ze lõ ál tal ke zelt koc ká za ti tõ ke -
alap [a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény 5.  §-a
(1) be kez dé sé nek 139. pont ja] ál tal ki bo csá tott koc ká za ti
tõ ke alap-je gyet
ki zá ró lag a 2.  §-ban fel so rolt fel ada ta i hoz kap cso ló dó an,
fej lesz té si tõ ke fi nan szí ro zás cél já ból – köz vet le nül vagy
köz ve tet ten – sze rez het, ha a be fek te tés meg té rü lé se az
alap ke ze lõ ál tal a tõke meg óvá sá ra, illetve a ho zam ra vo -
nat ko zó an vál lalt ga ran cia (tõ ke-, illetve ho zam ga ran cia)
vagy az alap ke ze lõ ál tal a tõke meg óvá sá ra, illetve a ho -
zam ra vo nat ko zó an tett ígé ret (tõ ke-, illetve ho zam vé de -
lem) alap ján kel lõ en biz to sí tott.”
 (3) Az MFB tv. 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban egy évet meg ha la -
dó fej lesz té si célú hi tel nek, il le tõ leg köl csön nek mi nõ sül:

a) a be ru há zás hoz köz vet le nül kap cso ló dó for gó esz -
köz igény tar tós fi nan szí ro zá sá ra,

b) a be ru há zást ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó fi nan szí -
ro zá sá ra,

c) a gaz dál ko dó szer ve ze tek, ön kor mány za tok ré szé re
a be ru há zá si hi tel fu tam ide je alatt a for gó esz köz igény
éven túli le já ra tú re fi nan szí ro zá sá ra, és

d) az e tör vény mel lék le té ben meg ha tá ro zott gaz da sá gi
tár sa sá gok ré szé re az MFB Rt., mint tu laj do nos ál tal
nyúj tott hi tel, il le tõ leg köl csö n is.”
 (4) Az MFB tv. 4.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban fej lesz té si tõ ke fi -
nan szí ro zás nak mi nõ sül a be ru há zás hoz köz vet le nül kap -
cso ló dó for gó esz köz igény tar tós fi nan szí ro zá sa.”
 (5) Az MFB tv. 4.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A (6) be kez dés a) pont já ban, il le tõ leg a (7) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott, a be ru há zás hoz köz vet le nül kap -
cso ló dó for gó esz köz igény tar tós fi nan szí ro zá sá ra nyúj tott
hi tel, il le tõ leg köl csö n össze ge nem ha lad hat ja meg a be ru -
há zás brut tó mó don szá mí tott össze gét.”

4.  § Az MFB tv. 5.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[(3) A költ ség ve té si tör vény ben meg kell ha tá roz ni:]
„d) az MFB Rt. ál tal sa ját koc ká za tá ra nyúj tott azon hi -

te lek és köl csö nök ál lo má nyát, ame lyek hez a Kor mány ha -
tá ro za tá ban for rás- és/vagy esz köz ol da li ka mat tá mo ga tást
biz to sí t.”

5.  § (1) Az MFB tv. 8.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:
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„(1) A Hpt. 79.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zés tõl el té rõ en az MFB Rt. ál tal a hi tel in té ze tek kel
szem be ni – ügy fe len ként vagy ügy fél cso por ton ként kü lön
szá mí tott – net tó ki tett ség ér ték össze ge nem ha lad hat ja
meg az MFB Rt. sza va to ló tõ ké jé nek száz öt ven szá za lé -
kát.

(2) Az MFB Rt. ese té ben a Hpt. 76.  §-ának (2)–(10) be -
kez dé sé ben, a Hpt. 83.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat nem kell al kal maz ni.”
 (2) Az MFB tv. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az MFB Rt. ki zá ró lag]
„c) az e tör vény mel lék le té ben meg ha tá ro zott gaz dál ko -

dó szer ve zet ben,”
[sze rez het tu laj don részt.]
 (3) Az MFB tv. 8.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
d)–e) pont tal egé szül ki, és az ere de ti d) pont je lö lé se
f) pont ra vál to zik:

[Az MFB Rt. ki zá ró lag]
„d) a 2.  § d) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa

ér de ké ben ala pí tott gaz da sá gi tár sa ság ban,
e) át me ne ti leg, a szer zés idõ pont já tól szá mí tott leg fel -

jebb há rom éves idõ tar tam ra, pénz ügyi szol gál ta tás ból
szár ma zó vesz te ség mér sék lés cél já ból, il le tõ leg hi tel-
 tulajdonrész cse re ügy let vagy fel szá mo lás kö vet kez té ben,
vagy”
[sze rez het tu laj don részt.]
 (4) Az MFB tv. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az MFB Rt. egy gaz da sá gi tár sa ság ban – a (3) be -
kez dés a)–e) pont já ban meg ha tá ro zott tár sa sá gok ki vé te -
lé vel – köz vet le nül, il le tõ leg köz ve tet ten leg fel jebb
50% – 1 sza va zat mér té kû tu laj do ni ré sze se dés sel ren del -
kez het.”

6.  § Az MFB tv. a 8.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 9.  §-sal
egé szül ki:

„9.  § (1) Az MFB Rt. a 2.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada ta i -
nak el lá tá sa ér de ké ben, fej lesz té si tõ ke fi nan szí ro zás cél já -
ból

a) koc ká za ti tõ ke alap ál tal ki bo csá tott koc ká za ti tõ ke -
alap-je gyet, és

b) zárt kö rû és zárt vé gû ér ték pa pír-be fek te té si alap ál tal 
ki bo csá tott be fek te té si je gyet
sze rez het.

(2) Az MFB Rt. ál tal egy be fek te té si alap ba vagy koc ká -
za ti tõ ke alap ba be fek te tett fej lesz té si tõke össze ge nem ha -
lad hat ja meg az MFB Rt. sza va to ló tõ ké jé nek húsz szá za -
lé kát.

(3) Az MFB Rt. ál tal be fek te té si ala pok ba, il le tõ leg koc -
ká za ti tõ ke ala pok ba be fek te tett fej lesz té si tõke össze ge
nem ha lad hat ja meg az MFB Rt. sza va to ló tõ ké jét.”

7.  § (1) Az MFB tv. mel lék le te he lyé be e tör vény mel -
lék le te lép.

(2) Az MFB tv. pre am bu lu má ban az „(a továb biak ban:
MFB Rt.)” szö veg rész he lyé be az „(a továb biak ban: MFB
Zrt.)” szö veg rész lép, to váb bá ahol az MFB tv. az „MFB
Rt.” ki fe je zés sel él, ott annak he lyé be az „MFB Zrt.” ki fe -
je zés lép.

Hatálybalépés

8.  § (1) Ez a tör vény 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
 (2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi 
XXVIII. tör vény,

b) a pénz ügyi szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XLVIII. tör vény
147.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja,

c) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi 
LXVI. tör vény,

d) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi LXV. tör vény 6.  §-a és 2. szá mú mel lék le te.

Átmeneti rendelkezések

9.  § (1) Az MFB Rt. e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
90 na pon be lül kö te les mó do sí ta ni ala pí tó ok ira tát,
valamint szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát.
 (2) Az MFB Rt. e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
120 na pon be lül kö te les mó do sí ta ni bel sõ sza bály za ta it.

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

Melléklet
a 2007. évi LXXVI. tör vényhez

„Melléklet
a 2001. évi XX. tör vényhez

Az MFB Rt. a 8.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján
100%-ot el érõ tu laj do ni ré sze se dés sel ren del kez het a kö -
vet ke zõ gaz dál ko dó szer ve ze tek ben:

Be szál lí tói Be fek te tõi Zrt.
Cor vi nus Koc ká za ti Tõ ke alap-ke ze lõ Zrt.
Cor vi nus Nem zet kö zi Be fek te té si Zrt.
In for ma ti kai Koc ká za ti Tõ ke alap Ke ze lõ Zrt.
Kis vál lal ko zás-fej lesz tõ Pénz ügyi Zrt.
MAG-Ma gyar Gaz da ság fej lesz té si Köz pont Tá mo ga -

tás köz ve tí tõ Zrt.
Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem fej lesz té si Kht.
Ma gyar Ex port-Im port Bank Zrt.
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Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zrt.
Ma gyar Kö ve te lés ke ze lõ Zrt.
MFB In vest Be fek te té si és Va gyon ke ze lõ Zrt.”

2007. évi LXXVII.
tör vény

a fogyasztói árkiegészítésrõl  szóló
2003. évi LXXXVII. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény (a továb biak ban: Fát.) 7.  § (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ár ki egé szí tés mér té ke]
„a) a vas úti sze mély szál lí tás, a HÉV-köz le ke dés, az

agg lo me rá ci ós és a tá vol sá gi au tó busz-köz le ke dés ese tén
a mel lék let 1–4. pont ja i ban meg ha tá ro zott, a me net je gyen, 
illetve a bér le ten fel tün te tett ér vé nyes uta zá si tá vol ság nak
meg fe le lõ fo rint ban ki fe je zett tá mo ga tá si té tel szo roz va az 
uta zá si tá vol ság és az 5 km há nya do sá val,”

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

„(2) A köz for gal mú sze mély szál lí tás ban al kal ma zott
ked vez mé nyes fél ha vi, ne gyed éves, fél éves, éves bér le tek
ese tén az ár ki egé szí tés mér té két az aláb bi szá mí tá si mód -
szer rel kell meg ha tá roz ni:

a = b × c/d
ahol:

– fél ha vi bér le tek nél c/d £ 0,5;
– ne gyed éves bér le tek nél c/d £ 3;
– fél éves bér le tek nél c/d £ 6;
– éves bér le tek nél c/d £ 12.

a = adott idõ szak ra vo nat ko zó bér let szel vény tá mo ga tá sa 
az adott tá mo ga tá si ka te gó ri á ban,

b = havi bér let szel vény ár ki egé szí té se az adott támoga -
tási ka te gó ri á ban,

c = adott idõ szak ra vo nat ko zó bér let szel vény tel jes ára,
d = a havi bér let szel vény tel jes ára.”

(3) A Fát. 7.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) In gye nes uta zás ra jo go sul tak az élet ko ruk alap ján:
a) a ma gyar ál lam pol gá rok,
b) az Euró pai Unió tag ál la má nak, illetve az Euró pai

Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam -
nak ál lam pol gá rai, to váb bá

c) az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai, valamint az
 Európai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem
ré szes ál lam kö zött lét re jött kü lön nem zet kö zi szer zõ dés
alap ján a sza bad moz gás és tar tóz ko dás joga te kin te té ben

az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
ré szes ál lam nak ál lam pol gá ra i val azo nos jog ál lá sú sze mé -
lyek, valamint

d) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek.”

2.  § A Fát. a kö vet ke zõ 12.  §-sal egé szül ki:

„12.  § E tör vény 7.  §-ának (6) be kez dé se az Unió pol gá -
ra i nak és csa lád tag ja i nak a tag ál la mok te rü le tén való sza -
bad moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról  szóló
2004/38/EK irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol -
gál ja.”

3.  § A Fát. mel lék le te he lyé be e tör vény mel lék le te lép.

4.  § (1) E tör vény 2007. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba,
ren del ke zé se it – a (3) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
a ha tály ba lé pés nap já tól nyúj tott, fo gyasz tói ár ki egé szí tés -
re jo go sí tó szol gál ta tá sok alap ján ke let ke zõ igény lés re kell 
al kal maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:

a) a Fát. 7.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „9–10.”
szö veg rész he lyé be az „5–6.” szö veg rész lép;

b) a Fát. 7.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja, valamint az
Euró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i nek jog ál lá -
sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény 15.  §-ának (7) be kez -
dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) Ab ban az eset ben, ha az ár ki egé szí tés ala nya szol -
gál ta tá sá ra 2007. má jus 1. nap já tól olyan uta zá si ked vez -
ményt biz to sí t, amely re e tör vény mel lék le té nek 3. pont ja
len ne al kal ma zan dó, jo go sult e tör vény ha tály ba lé pé sé nek 
nap já tól – az e tör vénnyel mó do sí tott Fát. egyéb ren del ke -
zé se i nek sé rel me nél kül – az elõ zõek ben meg ha tá ro zott
szol gál ta tá sa után is ár ki egé szí tést igé nyel ni.

(4) A Fát. mel lék le té nek e tör vény mel lék le té vel meg -
állapított 3. pont ja 2007. au gusz tus 31. nap ján ha tá lyát
vesz ti az zal, hogy ren del ke zé se it a 2007. au gusz tus 31.
nap já ig nyúj tott, fo gyasz tói ár ki egé szí tés re jo go sí tó szol -
gál ta tá sok alap ján ke let ke zõ igény lés re még al kal maz ni
kell. A nap pa li és esti ta go za tos fel sõ ok ta tás ban ta nu ló
 iskola–lak hely kö zöt ti uta zá sá ra 2007. szep tem ber 1. nap -
já tól 2007. de cem ber 31. nap já ig nyúj tott, fo gyasz tói ár -
kiegészítésre jo go sí tó szol gál ta tá sok után ke let ke zõ igény -
lés re a Fát. mel lék le té nek e tör vény mel lék le té vel meg ál la -
pí tott 4. pont ját kell al kal maz ni.

5.  § E tör vény 1.  §-ának (3) be kez dé se az Unió pol gá ra i -
nak és csa lád tag ja i nak a tag ál la mok te rü le tén való sza bad
moz gás hoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról  szóló
2004/38/EK irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol -
gál ja.

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

„Mel lék let
a 2003. évi LXXXVII. tör vényhez

Az egyes kategóriák szerint igénybe vehetõ fogyasztói
árkiegészítés tételek

1. uta zá si ked vez mény, vas úti és tá vol sá gi au tó busz
me net jegy
(SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, be le ért ve HÉV-köz le ke dés,
ki vé ve jármû szállítás a 60.10.12.0-ból, SZJ 60.21.41.0,
SZJ 60.21.31.3)

Ft/5 km/db

km

0–5 45

5,1–10 37

10,1–50 28

50,1–100 27

100,1–200 26

200,1–300 24

300,1–500 21

500,1– 20

2. uta zá si ked vez mény, vas úti és tá vol sá gi au tó busz
me net jegy
(SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, be le ért ve HÉV-köz le ke dés,
ki vé ve jármû szállítás a 60.10.12.0-ból, SZJ 60.21.41.0,
SZJ 60.21.31.3)

Ft/5 km/db

km

0–5 83

5,1–10 68

10,1–50 52

50,1–100 51

100,1–200 50

200,1–300 46

300,1–500 40

500,1– 35

3. uta zá si ked vez mény, vas úti és tá vol sá gi au tó busz
bér let
(SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, be le ért ve HÉV-köz le ke dés,
ki vé ve jármû szállítás a 60.10.12.0-ból, SZJ 60.21.41.0)

Ft/5 km/hó/db

km

0–5 2 599

5,1–10 2 079

10,1–15 1 733

15,1–20 1 588

20,1–25 1 582

25,1–30 1 579

30,1–35 1 576

35,1–40 1 574

40,1–45 1 572

45,1–50 1 571

50,1–60 1 569

60,1–70 1 576

70,1–80 1 574

80,1–90 1 572

90,1–100 1 571

100,1–120 1 550

120,1–140 1 530

140,1–160 1 502

160,1–180 1 484

180,1–200 1 458

200,1–220 1 431

220,1–240 1 420

240,1–260 1 388

260,1–280 1 372

280,1–300 1 348

300,1–350 1 295

350,1–400 1 234

400,1–450 1 181

450,1–500 1 126

500,1–550 1 071

4. uta zá si ked vez mény, vas úti és tá vol sá gi au tó busz
bér let
(SZJ 60.21.10.9 és 60.10.1, be le ért ve HÉV-köz le ke dés,
ki vé ve jármû szállítás a 60.10.12.0-ból, SZJ 60.21.41.0)

Ft/5 km/hó/db

km

0–5 3 465

5,1–10 2 772

10,1–15 2 310

15,1–20 2 118

20,1–25 2 110

25,1–30 2 105

30,1–35 2 101

35,1–40 2 098

40,1–45 2 096
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45,1–50 2 094

50,1–60 2 092

60,1–70 2 101

70,1–80 2 098

80,1–90 2 096

90,1–100 2 094

100,1–120 2 066

120,1–140 2 041

140,1–160 2 002

160,1–180 1 978

180,1–200 1 944

200,1–220 1 908

220,1–240 1 893

240,1–260 1 851

260,1–280 1 829

280,1–300 1 797

300,1–350 1 727

350,1–400 1 646

400,1–450 1 574

450,1–500 1 502

500,1–550 1 428

5. uta zá si ked vez mény, he lyi bér let (SZJ 60.21.31-bõl
és 60.21.10-bõl)

Ft/hó/db

Bu da pest (a He lyi ér de kû Vas út tal,
az or szá gos köz for gal mi vas út tal
és a hely kö zi au tó busz já ra tok kal
együtt a köz igaz ga tá si ha tá ron be lül)

3580

Me gyei jogú vá ro sok ra:

ki zá ró lag au tó busz ra 2030

ki zá ró lag vil la mos ra 1330

ki zá ró lag tro li busz ra 1330

vil la mos ra és tro li busz ra 1380

au tó busz ra, vil la mos ra és tro li busz ra 
(kom bi nált)

2520

Egyéb te le pü lé sek re (au tó busz ra) 1710

6. uta zá si ked vez mény, ezen be lül:

Komp- (SZJ 61.20.11-bõl) és a
rév köz le ke dé si (SZJ 61.20.12-bõl)
me net jegy

65 Ft/db

Komp- (SZJ 61.20.11-bõl) és a
rév köz le ke dé si (SZJ 61.20.12-bõl)
bér let

620 Ft/hó/db”

2007. évi LXXVIII.
tör vény

a vállalkozói „körbetartozások” mérséklése céljából
történõ tör vénymódosításokról*

1.  § (1) A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról
 szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.)
7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az adós csõd el já rás irán ti újabb ké rel met mind ad -
dig nem nyújt hat be, amíg a ko ráb bi csõd el já rás meg in dí -
tá sá nak idõ pont já ban fenn állt, illetve annak so rán ke let ke -
zett hi te le zõi igény ki elé gí tés re nem ke rült.”

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

„(2) A csõd el já rás irán ti ké re lem hez az (1) be kez dés ben
fel so rolt szer vek elõ ze tes egyet ér té sé nek meg adá sát bi zo -
nyí tó ok ira tot, há rom hó nap nál nem ré geb bi mér le get
(egy sze rû sí tett mér le get) és az adós adó szá mát, valamint a
hi te le zõk név so rát, a hi te lek össze gét és le já ra tok idõ pont -
ját, illetve a köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze té sét iga zo ló
ok ira tot mel lé kel ni kell. Az adós nak nyi lat koz nia kell ar -
ról is, hogy a ké re lem be nyúj tá sá ig az eset le ges ko ráb bi
csõd el já rás meg in dí tá sá nak idõ pont já ban fenn állt, illetve
annak so rán ke let ke zett hi te le zõi igény ki elé gí tés re ke -
rült.”

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

„(3) A tár gya lá son az adós kéri a hi te le zõk egyet ér té sét
a fi ze té si ha la dék hoz. A kért fi ze té si ha la dék – az adós vá -
lasz tá sa sze rint – leg alább 60, leg fel jebb 120 nap ra szól -
hat.”

(4) A Cstv. 10.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha]
„d) a 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti kö ve te lés ki elé gí té se

még nem tör tént meg”

(5) A Cstv. 11.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A fi ze té si ha la dé kot tar tal ma zó, köz zé té tel re ke rü lõ
vég zés nek tar tal maz nia kell]

„d) azt, hogy a vég zés köz zé té te lé tõl mely na pig il le ti
meg az adóst fi ze té si ha la dék (mo ra tó ri um) a vele szem ben 
a fi ze té si ha la dék kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ en, illetve azt
köve tõen ese dé kes sé váló pénz kö ve te lé sek vo nat ko zá sá -
ban.”

(6) A Cstv. 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adós kö te les az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tott 8 na pon be lül a bí ró ság nak nyi lat koz ni ar ról, hogy a
ké re lem ben fog lal ta kat el is me ri-e. Ha az adós a ké re lem -
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ben fog lal ta kat el is me ri, egy ide jû leg nyi lat koz nia kell ar -
ról is, hogy ké r-e a tar to zás ki egyen lí té sé re ha la dé kot
[26.  § (3) bek.], illetve be kell je len te nie a szám lá it ve ze tõ
va la mennyi pénz in té zet ne vét és az ott ve ze tett szám lák
szá mát – ide ért ve a ké re lem kéz hez vé te lét köve tõen nyi -
tott szám lák szá mát is –, to váb bá kon cesszió ese tén tá jé -
koz tat nia kell a kon cesszi ó ba adót a fel szá mo lá si el já rás
meg in dí tá sá ról. Ha az adós a fen ti ha tár idõn be lül a bí ró -
ság nak nem nyi lat ko zik, a fi ze tés kép te len ség té nyét vé lel -
mez ni kell.”

(7) A Cstv. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bí ró ság a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja, 
ha]

„f) a 27.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben a ké re lem bí ró ság hoz ér ke zé sé nek idõ pont já ig az adós
írás be li fel szó lí tá sa nem tör tént meg;”

(8) A Cstv. 27.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A bí ró ság az adós fi ze tés kép te len sé gét ak kor ál la -
pít ja meg, ha]

„a) szer zõ dé sen ala pu ló nem vi ta tott vagy el is mert tar -
to zá sát a tel je sí té si idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be lül sem
egyen lí tet te ki vagy nem vi tat ta, és az ezt kö ve tõ hi te le zõi
írás be li fi ze té si fel szó lí tá sá ra sem tel je sí tet te, vagy”

(9) A Cstv. 27.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott ira to kat pos tán küld ték, azt a tér ti ve vé nyen fel tün te -
tett át vé te li idõ pont ban, aján lott kül de mény ese té ben pe -
dig – el len ke zõ bi zo nyí tá sig – a fel adás tól szá mí tott ötö dik 
mun ka na pon a bel föl di cím zett hez meg ér ke zett nek kell te -
kin te ni. A (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset -
ben az adós vi ta tá sá nak leg ké sõbb a hi te le zõ fi ze té si fel -
szó lí tá sá nak kéz hez vé te lét meg elõ zõ na pig írás ban van
he lye. Amennyi ben az adós vi ta tá sa el ké sett, a tar to zás ki -
egyen lí té se nem mi nõ sül tar to zás el is me rés nek, az a tel je -
sí tés pol gá ri pe res el já rás ban tör té nõ vissza kö ve te lé sét
nem zár ja ki.”

2.  § (1) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.) 53.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat ké rõ kö te les az aján la ti fel hí vás ban el len -
szol gál ta tá sa tel je sí té sé nek fel té te le it meg ad ni, ille tõ leg a
vo nat ko zó jog sza bá lyok ra hi vat koz ni. A tá jé koz ta tás ban
meg kell ad nia azt is, ha az el len szol gál ta tás ha lasz tott
vagy rész le tek ben tör té nõ fi ze té sé ben kí ván megálla -
podni.”

(2) A Kbt. 67.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az aján lat te võ nek és a köz be szer zés ér té ké nek tíz
szá za lé kát meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt
 alvállalkozójának a szer zõ dés tel je sí té sé hez szük sé ges

 mûszaki, ille tõ leg szak mai al kal mas sá ga épí té si be ru há -
zás ese té ben iga zol ha tó]

„e) azok nak a szak em be rek nek (szer ve ze tek nek), ille tõ -
leg ve ze tõk nek a meg ne ve zé sé vel, kép zett sé gük is mer te -
té sé vel, aki ket be kí ván von ni a tel je sí tés be, kü lö nö sen
azok be mu ta tá sá val, akik a mi nõ ség el len õr zé sért fele -
lõsek;”

(3) A Kbt. 70.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat te võ nek az aján la ti fel hí vás ban és a do -
ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott tar tal mi és for mai kö ve tel -
mé nyek nek meg fele lõen kell aján la tát el ké szí te nie és be -
nyúj ta nia. Az aján lat nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen az
aján lat te võ ki fe je zett nyi lat ko za tát az aján la ti fel hí vás fel -
té te le i re, a szer zõ dés tel je sí té sé re, a kért el len szol gál ta tás -
ra, valamint arra vo nat ko zó an, hogy a nyer tes sé ge ese tén a
köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dés tel je sí -
té se cél já ból, e szer zõ dé sen ala pu ló szer zõ dé se i ben sa ját
ma gá ra vo nat ko zó kö te le zett ség ként vál lal ja a 305.  §
(1)–(3) be kez dé se és a 306/A.  § (1) és (2) be kez dé se sze -
rin ti elõ írások ér vé nye sí té sét.”

(4) A Kbt. 73.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aján lat te võ az aján la tá ban – ki fe je zet ten és el -
kü lö ní tett mó don, mel lék let ben – kö zölt üz le ti ti tok nyil -
vá nos ság ra ho za ta lát meg tilt hat ja. A köz be szer zé si el já rás
alap ján meg kö tött szer zõ dés en ged mé nye zést ki zá ró ren -
del ke zé se nem mi nõ sül üz le ti ti tok nak.”

(5) A Kbt. 99.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A szer zõ dés – a 73.  § (1) be kez dé se sze rin ti mel lék -
le te ki vé te lé vel, fel té ve, hogy az ab ban fog lal tak nem el -
len té te sek a 96.  § (3) be kez dé sé vel – nyil vá nos, annak tar -
tal ma köz ér de kû adat nak mi nõ sül. A szer zõ dés nyil vá nos -
nak mi nõ sü lõ ré szét az aján lat ké rõ – amennyi ben ren del -
ke zik hon lap pal – a szer zõ dés meg kö té sét köve tõen ha la -
dék ta la nul kö te les köz zé ten ni hon lap ján.”

(6) A Kbt. 305.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„305.  § (1) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél a szer zõ dés
tel je sí té sé nek el is me ré sé rõl (tel je sí tés – iga zo lás) vagy az
el is me rés meg ta ga dá sá ról – ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik – leg ké sõbb az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél
tel je sí té sé tõl, vagy az er rõl  szóló írás be li ér te sí tés kéz hez -
vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül írás ban kö te les nyi -
lat koz ni.

(2) Épí té si be ru há zás meg va ló sí tá sá ra kö tött épí té si
szer zõ dés ese tén az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél,
amennyi ben az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél írás be li ér te sí -
té sé re (kész re je len tés) a szer zõ dés ben az át adás-át vé te li
el já rás meg kez dé sé re meg ha tá ro zott ha tár idõt kö ve tõ ti -
zen öt na pon be lül nem kez di meg az át adás-át vé te li el já -
rást, vagy meg kez di, de nem fe je zi be a szer zõ dés ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõ ben, az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél ké -
ré sé re, a tel je sí tés iga zo lást kö te les ki ad ni.
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(3) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél kö te les az aján lat te -
võ nek a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don és tar ta lom -
mal való tel je sí té sé tõl szá mí tott leg ké sõbb har minc – az
Euró pai Uni ó ból szár ma zó for rás ból tá mo ga tott köz be -
szer zé sek re irá nyuló el já rá sok ese té ben hat van – na pon
be lül az el len szol gál ta tást tel je sí te ni, ki vé ve, ha tör vény
el té rõ en ren del ke zik, vagy a fe lek az el len szol gál ta tás ha -
lasz tott, ille tõ leg rész le tek ben tör té nõ tel je sí té sé ben ál la -
pod tak meg.

(4) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél ál tal iga zolt szer zõ -
dés sze rû tel je sí tés ese tén, a (3) be kez dés sze rin ti ha tár idõ
ered mény te len el tel tét köve tõen, az aján lat te võ ként szer -
zõ dõ fél azon na li be sze dé si meg bí zást nyújt hat be a 22.  §
(1) be kez dé se sze rin ti aján lat ké rõ bank szám lá ja ter hé re.

(5) Amennyi ben az aján lat te võ ként szer zõ dõ fél az al -
vál lal ko zó val kö tött szer zõ dés ben ki kö tött el len szol gál ta -
tást tel je sí tet te, vagy annak tel je sí té sét meg ta gad ta az aján -
la tá ban – a 304.  § (2) be kez dé se sze rin ti eset ben a szer zõ -
dés ben – meg je lölt al vál lal ko zó ja felé, er rõl az aján lat ké -
rõt ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni. Amennyi ben az
aján lat te võ be je len té si kö te le zett sé gé nek öt na pon be lül
nem tesz ele get, az al vál lal ko zó maga jo go sult a (6) be kez -
dés sze rin ti ada tok nak az aján lat ké rõ felé tör té nõ be je len -
té sé re. Az aján lat ké rõ ha la dék ta la nul gon dos ko dik a
(6) be kez dés sze rin ti ada tok nak a hon lap ján – amennyi ben
ren del ke zik hon lap pal – tör té nõ köz zé té te lé rõl.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás nak leg alább a
kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a köz be szer zé si el já rás meg je lö lé sét, illetve hi vat ko -
zást az el já rást meg in dí tó fel hí vás ra;

b) aján lat te võ és al vál lal ko zó meg je lö lé se;
c) az el len szol gál ta tás mér té két, tel je sí té sé nek fel té te -

le it, ille tõ leg hi vat ko zást a vo nat ko zó jog sza bá lyok ra;
d) a szer zõ dés tár gyát és tel je sí té sé nek idõ pont ját;
e) az el len szol gál ta tás tel je sí té sé nek idõ pont ját, vagy a

tel je sí tés meg ta ga dá sá nak okát.”

(7) A Kbt. a kö vet ke zõ 306/A.  §-sal egé szül ki:
„306/A.  § (1) Sem mis a köz be szer zé si el já rás alap ján

meg kö tött szer zõ dés azon ren del ke zé se, amely
a) ki zár ja vagy kor lá toz za az aján lat ké rõ szer zõ dés sze -

gé se ese té re irány adó jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sát,
vagy

b) a ké se del mi ka mat ra vo nat ko zó an a Ptk.
301/A.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak tól a jo go -
sult ter hé re tér el.

(2) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si el já rás alap ján meg -
kö tött szer zõ dé sen ala pu ló el len szol gál ta tás ból ere dõ tar -
to zá sá val szem ben csak a jo go sult ál tal el is mert, egy ne mû
és le járt kö ve te lé sét szá mít hat ja be.

(3) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dé -
sek re egye bek ben a Ptk. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

(8) A Kbt. 307.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép és a § a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti (2) és (3) be kez dé sé nek
szá mo zá sa (3) és (4) be kez dés re vál to zik:

„(1) Az aján lat ké rõ kö te les a szer zõ dés mó do sí tá sá ról,
valamint a szer zõ dés tel je sí té sé rõl kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott min ta sze rint tá jé koz ta tót ké szí te ni, és hir -
det mény út ján a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben köz zé ten ni. A
hir det ményt leg ké sõbb a szer zõ dés mó do sí tá sá tól, ille tõ -
leg a szer zõ dés mind két fél ál ta li tel je sí té sé tõl szá mí tott öt
mun ka na pon be lül kell fel ad ni. Az egy év nél hosszabb
vagy ha tá ro zat lan idõ re kö tött szer zõ dés ese té ben a szer -
zõ dés meg kö té sé tõl szá mít va éven ként kell a szer zõ dés
rész tel je sí té sé rõl tá jé koz ta tót ké szí te ni. A szer zõ dés tel je -
sí té sé re vo nat ko zó tá jé koz ta tá si kö te le zett ség kö ré ben
– ha a tel je sí tés el té rõ idõ pont(ok)ban tör té nik – kü lön meg 
kell je löl ni a szer zõ dés tel je sí té sé nek az aján lat ké rõ ál tal
el is mert idõ pont ját, to váb bá az el len szol gál ta tás tel je sí té -
sé nek idõ pont ját. A tá jé koz ta tó ban az aján lat te võ ként
szer zõ dõ fél nek nyi lat koz nia kell, hogy egyet ért-e az
 abban fog lal tak kal.

(2) Az aján lat ké rõ az (1) be kez dés sze rin ti hir det mé -
nyek Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ meg je le né sét
köve tõen ha la dék ta la nul gon dos ko dik a szer zõ dés mó do -
sí tá sá ról, illetve tel je sí té sé rõl  szóló tá jé koz ta tó nak
– amennyi ben ren del ke zik hon lap pal – hon lap ján tör té nõ
köz zé té te lé rõl.”

(9) A Kbt. 316.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ -
dés sel kap cso la tos jog vi ta – ki vé ve a szer zõ dés nek a
303.  §-ba üt kö zõ mó do sí tá sa vagy a 304.  §-ba, ille tõ leg a
306.  § (2) be kez dé sé be üt kö zõ tel je sí té se  miatti, to váb bá a
305.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti iga zo lás ha tár idõ ben
tör té nõ ki adá sá val kap cso la tos jog vi tát –, ille tõ leg a köz -
be szer zé si el já rás sal kap cso la tos pol gá ri jogi igé nyek el -
bírálása a bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik.”

3.  § A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 402.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„402.  § (1) Épí té si szer zõ dés alap ján a vál lal ko zó épí té -
si-sze re lé si mun ka el vég zé sé re, a meg ren de lõ pe dig annak
át vé te lé re és díj fi ze té sé re kö te les.

(2) A vál lal ko zót a meg ren de lõ tu laj do nát ké pe zõ, a
szer zõ dés sze rin ti mun kák vég zé sé re szol gá ló in gat la non
– díj kö ve te lé se ere jé ig – jel zá log jog il le ti meg, amely a
szer zõ dés kö tés té nye és a vál lal ko zó ké rel me alap ján a jel -
zá log jog nak az in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé -
sé vel jön lét re; az ezzel el len té tes ren del ke zés sem mis. Ha
a meg ren de lõ a vál lal ko zó díj át ki egyen lí tet te, a vál lal ko -
zó kö te les a jel zá log jog tör lé sé hez hoz zá já rul ni, az en nek
el mu lasz tá sá ból szár ma zó ká rért fe le lõs.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból a meg -
ren de lõ tu laj do nát ké pe zõ in gat lan nak kell te kin te ni azt az
in gat lant is, amely nek tu laj do no sá val való vi szo nyá ban a
meg ren de lõ nek, vagy a meg ren de lõ höz való vi szo nyá ban
a tu laj do nos nak több sé gi be fo lyá sa (685/B.  §) áll fenn,
illetve amely nek tu laj do no sa és a meg ren de lõ ugyan azon
jogi sze mély több sé gi be fo lyá sa alatt áll.”
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4.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon 
lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után be nyúj -
tott fel szá mo lá si ké rel mek re, to váb bá meg kez dett köz be -
szer zé sek re, köz be szer zé si el já rá sok alap ján meg kö tött
szer zõ dé sek re, terv pá lyá za ti el já rá sok ra és az azok kal kap -
cso lat ban ké rel me zett, kez de mé nye zett vagy hi va tal ból in -
dí tott jog or vos la ti el já rá sok ra, ille tõ leg ké rel me zett bé kél -
te té si el já rá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1993. évi LXXXI. tör vény 7.  §-ának a Cstv.
9.  §-ának (3) be kez dé sét és 11.  §-a (3) be kez dé sé nek
d) pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se, valamint a Kbt.
306.  §-ának (6) be kez dé se.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Kbt. 53.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „kü lö nö sen

szo ciá lis, ille tõ leg kör nye zet vé del mi, fel té te lek hez köti”
szö veg rész he lyé be a „kü lö nö sen szo ciá lis, ille tõ leg kör -
nye zet vé del mi, mi nõ ség biz to sí tá si fel té te lek hez köti” szö -
veg rész lép;

b) a Kbt. 66.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 67.  §-ának
(4) be kez dé sé ben „Az aján lat te võ eb ben az eset ben is kö -
te les iga zol ni” szö veg rész he lyé be „Az aján lat te võ eb ben
az eset ben kö te les iga zol ni azt is” szö veg rész lép;

c) a Kbt. 379.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já ban a
„[307.  § (2) be kez dé se]” szö veg rész he lyé be a „[307.  §
(4) be kez dé se]” szö veg rész lép.

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

2007. évi LXXIX.
tör vény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény

módosításáról*

1.  § (1) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 2.  §-ának m) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„m) át he lye zés: a fegy ve res szerv szer ve ze ti egy sé gén

be lül, vagy az egyik szer ve ze ti egy ség tõl a má sik szer ve ze ti
egy ség hez tör té nõ ki ne ve zés vagy ala cso nyabb be osz tás ba
he lye zés, amely az érin tett mi nisz te rek meg ál la po dá sa alap -
ján tör tén het fegy ve res szer vek kö zött is; to váb bá köz szol -
gá la ti jog vi szony ba, köz al kal ma zot ti jog vi szony ba, illetve
azok ból hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony ba he lye zés.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A Hszt. 2.  §-ának t) pont ja a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„Nem át szer ve zés, ha a szol gá la ti be osz tást – szol gá la ti

jel le gé nek meg szû né se  miatt – a mi nisz ter köz tiszt vi se lõi,
vagy köz al kal ma zot ti mun ka kör ré mi nõ sí ti át,”

(3) A Hszt. 2.  §-a a kö vet ke zõ u) pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„u) köz szol gá la ti jog vi szony: a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -

sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény sza bá lyai sze rin ti
köz szol gá la ti jog vi szony.”

2.  § A Hszt. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Nem mi nõ sül a szol gá la ti vi szony jel le gét meg ha tá -
ro zó, az (1)–(2) be kez dés sze rin ti sa já tos szol gá la ti kö rül -
mé nyek kö zött vég zett, az élet és a tes ti ép ség koc káz ta tá -
sá val járó szol gá la ti te vé keny ség nek kü lö nö sen:

a) a szer ve zet mû kö dé sét szol gá ló, így kü lö nö sen a
gaz dál ko dás sal, a hu mán szol gá la ti, sze mély ügyi, mun ka -
ügyi és egész ség ügyi te vé keny ség gel össze füg gõ, to váb bá 
jogi és igaz ga tá si, illetve,

b) a szer ve zet mû kö dé sé hez kap cso ló dó, így kü lö nö sen 
tá jé koz ta tá si, szo ciá lis, mû vé sze ti és köz mû ve lõ dé si, ügy -
vi te li, in for ma ti kai, üze mel te té si, ál lat egész ség ügyi mun -
ka kö ri fel adat.

(4) A mi nisz ter a fegy ve res szerv nél rend sze re sí tett hi -
va tá sos szol gá la ti be osz tá so kat a szol gá la ti vi szony és a
szol gá la ti te vé keny ség jel le gé nek meg fele lõen ál la pít ja
meg.

(5) A hi va tá sos szol gá la ti be osz tás szol gá la ti jel le gé nek
meg szû né se az ab ban a mun ka kör ben fog lal koz ta tott hi va -
tá sos ál lo mány tag já nak e mun ka kör ben való to váb bi fog -
lal koz ta tá sát, szol gá la ti jog vi szo nyát és elõ me ne te lét nem
érin ti.”

3.  § A Hszt. a kö vet ke zõ 34/B.  §-sal egé szül ki:
„34/B.  § (1) A Szol gá la ti Jog vi szony ban Ál lók Ér dek -

egyez te tõ Fó ru ma (a továb biak ban: SZÉF) az e tör vény és
a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény ál tal 
sza bá lyo zott jog vi szo nyo kat együt te sen érin tõ mun ka -
ügyi, fog lal koz ta tá si, bér- és jö ve de lem po li ti kai kér dé sek
or szá gos szin tû, ága zat kö zi ér dek egyez te té si fó ru ma.

(2) A SZÉF-ben a Kor mány – az alap sza bály ban meg -
ha tá ro zott – a hi va tá sos ál lo mány kép vi se le tét el lá tó or szá -
go san rep re zen ta tív szak szer ve ze tek kel, a pol gá ri nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok ér dek kép vi se le ti szer ve i vel egyez tet.

(3) A SZÉF az alap sza bá lyá ban maga ha tá roz za meg a
szer ve ze tét, a mû kö dé sé nek rend jét, az egyez te tés cél ját és 
tárgy kö re it, valamint a szo ciá lis part ne re ket meg il le tõ jo -
go sít vá nyo kat.

(4) A SZÉF mû kö dé sé nek fel té te le it a Kor mány a ren -
dé sze tért fe le lõs mi nisz ter út ján biz to sít ja.”
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4.  § A Hszt. 37.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Amennyi ben a hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony át -
he lye zés alap ján olyan sze méllyel lé te sül, aki nek ko ráb bi
szol gá la ti jog vi szo nya át he lye zés foly tán köz szol gá la ti,
köz al kal ma zot ti jog vi szony ra vál to zott, a 41.  § sze rin ti
pró ba idõ re, a 45.  § sze rin ti pá lyá zat ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek nem al kal maz ha tók, a jog vi szony lé te sí té sé re az
52.  § elsõ mon da tá ban meg ha tá ro zott élet év be töl té sé ig
ke rül het sor, to váb bá ez eset ben a 64.  § (5) be kez dé se al -
kal ma zan dó.”

5.  § A Hszt. 41.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szol gá la ti vi szony lé te sí té se kor – a ka to nai és
rend vé del mi ok ta tás ban vég zet tek ki vé te lé vel – leg alább
há rom, de leg fel jebb ti zen két hó na pig ter je dõ pró ba idõt
kell ki köt ni. Ti zen két hó nap pró ba idõt kell ki köt ni, ha a je -
lent ke zõ nem ren del ke zik a be osz tás hoz szük sé ges szak -
irá nyú is ko lai vég zett ség gel (szak ké pe sí tés sel).”

6.  § A Hszt. 42.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A mi nisz ter a hi va tá sos szol gá la ti be osz tást köz -
tiszt vi se lõi vagy köz al kal ma zot ti mun ka kör ré át mi nõ sít -
he ti, ille tõ leg az ál lo mány táb lá ban meg je lölt be osz tást,
mun ka kört a hi va tá sos ál lo mány tag já val, köz tiszt vi se lõ -
vel vagy köz al kal ma zot tal be tölt he ti.”

7.  § A Hszt. 45.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„45.  § (1) A ma ga sabb szol gá la ti be osz tás hoz elõ írt is -
ko lai vég zett ség (szak ké pe sí tés) meg szer zé se ér de ké ben, a 
meg fe le lõ ok ta tá si in téz mény be való fel vé tel hez, to váb bá
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé vel –
a re gi o ná lis, te rü le ti, he lyi szer vek ve ze tõ jé nek ki ne ve zé -
sé hez pá lyá za tot kell, jog sza bály ban meg ha tá ro zott szol -
gá la ti be osz tá sok be töl té sé hez pá lyá za tot le het ki ír ni.
A ve ze tõi ki ne ve zés vissza vo ná sá ra te kin tet tel fel aján lott
má sik ve ze tõi be osz tás pá lyá zat ki írá sa nél kül be tölt he tõ.

(2) A pá lyá za tot a ka to nai és rend vé del mi ok ta tá si in téz -
mény ve ze tõ je, a meg pá lyáz ha tó ve ze tõi be osz tás ba való
ki ne ve zés re, illetve szol gá la ti be osz tás be töl té sé re jo go -
sult mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró írja ki.

(3) A pá lyá za ti ki írá sá nak a pá lyá zat el nye ré sé hez szük -
sé ges va la mennyi fel té telt és a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha -
tár ide jét tar tal maz nia kell.

(4) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak té nye, illetve a be nyúj tott
pá lyá zat tar tal ma a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võ kön,
valamint a 202.  §-ban meg ha tá ro zott be te kin tés re jo go sul -
ta kon kí vül, csak a pá lyá zó be le egye zé sé vel kö zöl he tõ
har ma dik sze méllyel.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti ve ze tõi be osz tás ba való ki -
ne ve zés re vo nat ko zó pá lyá zat ér té ke lé sé re a mun kál ta tói
jog kört gya kor ló elöl já ró leg alább há rom tagú bi zott sá got
hoz lét re.

(6) A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zót a pá lyá zat egy -
ide jû vissza kül dé sé vel írás ban tá jé koz tat ni kell.

(7) Pá lyá zat ra ki írt ve ze tõi, illetve szol gá la ti be osz tás
csak olyan sze méllyel tölt he tõ be, aki a pá lyá za ton részt
vett, és a pá lyá za ti fel té te lek nek meg fe lelt. Ez vo nat ko zik
az ok ta tá si in téz mény be való fel vé tel re is.

(8) A fegy ve res szer vek fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i nek
ok ta tói és ku ta tói be osz tá sa i ra a hi va tá sos ál lo mány kü lön
jog sza bály ban elõ írt fel té te lek kel ren del ke zõ tag jai kor lá -
to zás nél kül pá lyáz hat nak. A pá lyá zat el nye ré se ese tén
õket a szol gá lat ér de ké ben kell a fel sõ ok ta tá si in téz mény -
be ve zé nyel ni.

(9) Pá lyá za tot csak be tölt he tõ ve ze tõi, illetve szol gá la ti
be osz tás ra le het ki ír ni.

(10) A fegy ve res szer vek egész ség ügyi in téz mé nyé ben
– ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a ve ze tõi be -
osz tás ki zá ró lag pá lyá zat út ján tölt he tõ be.”

8.  § A Hszt. 53.  §-a a kö vet ke zõ új d) pont tal egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi d)–h) pont meg je lö lé se e)–i) pont ra 
vál to zik:

[53.  § A szol gá la ti jog vi szony meg szû nik:]
„d) köz szol gá la ti vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ba

tör té nõ át he lye zés sel.”

9.  § A Hszt. 57.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„57.  § (1) Fel men tés ese tén a fel men té si idõ leg alább két 
hó nap, de a nyolc hó na pot nem ha lad hat ja meg. A hi va tá -
sos ál lo mány tag ja írás be li ké rel me alap ján a fe lek en nél
rö vi debb idõ tar tam ban is meg ál la pod hat nak.

(2) A két hó na pos fel men té si idõ a szol gá la ti vi szony -
ban töl tött

a) öt év után egy hó nap pal;
b) tíz év után két hó nap pal;
c) ti zen öt év után há rom hó nap pal;
d) húsz év után négy hó nap pal;
e) hu szon öt év után öt hó nap pal;
f) har minc év után hat hó nap pal

meg hosszab bo dik.
(3) Amennyi ben a fel men tés oka a mi nõ sí té se alap ján

hi va tá sos szol gá lat ra való al kal mat lan ság, a fel men té si idõ 
– a hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ re te kin tet
nél kül – har minc nap.

(4) A hi va tá sos szol gá lat ra mél tat lan ná vált vagy nem -
zet biz ton sá gi szem pont ból neki fel ró ha tó, illetve a 258.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok ból be osz tá sá nak el lá -
tá sá ra al kal mat lan ná vált sze mély szol gá la ti vi szo nyát fel -
men té si idõ nél kül kell meg szün tet ni.

(5) A fel men tés idõ tar ta má nak fe lé re a hi va tá sos ál lo -
mány tag ját a szol gá la ti kö te le zett ség tel je sí té se alól men -
te sí te ni kell. In do kolt eset ben a mun kál ta tói jog kört gya -
kor ló elöl já ró a hi va tá sos ál lo mány tag ját a tel jes felmen -
tési idõ re men te sít he ti a szol gá la ti kö te le zett ség tel je sí té se
alól.
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(6) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja a szol gá lat fel sõ kor -
ha tá rát még nem érte el és szol gá la ti nyug díj ra jo go sult, a
fel men té si idõ le jár tá val szol gá la ti nyug ál lo mány ba kell
he lyez ni. Eb ben az eset ben a hi va tá sos szol gá lat a fel men -
té si idõ el tel té vel szû nik meg. A nyug díj fo lyó sí tá sá ra a
182.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(7) A fel men té si idõ szem pont já ból a szol gá la ti jog vi -
szony ban töl tött idõt a szol gá la ti jog vi szony lé te sí té sé nek
idõ pont já tól füg gõ en a 326.  § (1) be kez dés, illetve a 326.  §
(2) be kez dés és a 328.  § (1) és (4) be kez dé se sza bá lya i nak
al kal ma zá sá val kell szá mí ta ni.”

10.  § A Hszt. 59.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[A tör vény ere jé nél fog va szû nik meg a hi va tá sos ál lo -
mány tag já nak a szol gá la ti vi szo nya]

„e) ál lam i ve ze tõ vé tör tént ki ne ve zé se, meg vá lasz tá sa”
[ miatt.]

11.  § A Hszt. az 59.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
59/A.  §-sal egé szül ki:

„Közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba történõ
áthelyezés

59/A.  § (1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja és a mun kál ta tói
jog kört gya kor ló elöl já ró, illetve mun kál ta tói jog kört gya -
kor ló elöl já rók, vagy a hi va tá sos ál lo mány tag ja és a fegy -
ve res szerv, valamint má sik fegy ve res szerv, vagy a köz -
szol gá la ti, illetve a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt sza bá lyo -
zó jog sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó szerv meg ál la pod hat -
nak a hi va tá sos ál lo mány tag já nak köz szol gá la ti, vagy
köz al kal ma zot ti jog vi szony ba tör té nõ át he lye zé sé ben.

(2) Az (1) be kez dés alap ján lét re jö võ köz szol gá la ti
vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony ra a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról  szóló, illetve a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló jog sza bá lyi ren del ke zé sek al kal ma zan dók.

(3) Az ál lo mány át he lye zett tag já nak, amennyi ben szol -
gá la ti nyug díj ra jo go sult sá got szer zett – át he lye zé sé vel
egy ide jû leg – nyug dí ját a 182.  § (4) be kez dé se sze rint meg
kell ál la pí ta ni.”

12.  § A Hszt. 61.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kat értelemsze -
rûen al kal maz ni kell a 43.  § sze rin ti ve zény lés, az 59/A.  §
alap ján fegy ve res szer ven be lül tör té nõ át he lye zés,
valamint a 60.  § sze rin ti át he lye zés ese tén is.”

13.  § A Hszt. 71.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ me ne tel hez szük sé ges is ko lai vég zett sé gi
(szak ké pe sí té si) fel té te lek meg szer zé sé re (ok ta tá si in téz -
mé nyi be is ko lá zás ra) ki írt pá lyá zat nál a hi va tá sos ál lo -
mány tag ja esély egyen lõ sé gen ala pu ló rész vé te lét biz to sí -
ta ni kell.”

14.  § A Hszt. 97.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Más szerv hez tör té nõ ve zény lés, valamint az 59/A.  §
alap ján fegy ve res szer ven be lül tör té nõ át he lye zés ese tén a 
hi va tá sos ál lo mány ré szé re ki nem adott sza bad sá got az új
szer ve ze ti egy ség nél kell ki ad ni.”

15.  § A Hszt. 118.  §-a a kö vet ke zõ új (2)–(5) be kez dés -
sel egé szül ki, ezzel egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek
meg je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A hi va tá sos ál lo mány tag ja ré szé re az (1) be kez dés
f) pont já ban fog lalt ki tün te tõ cím ként a mi nisz ter ta ná cso si 
vagy fõ ta ná cso si cí met ado má nyoz hat. A be osz tás hoz elõ -
írt is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ hi va tá sos ál lo má nyú
ré szé re ta ná cso si cím ado má nyoz ha tó leg alább öt éves, fõ -
ta ná cso si cím ado má nyoz ha tó leg alább 10 éves szol gá la ti
jog vi szony ban töl tött ma gas szin tû szak mai is me ret és pél -
da mu ta tó ma ga tar tás alap ján.

(3) A hi va tá sos ál lo mány tag ja ré szé re ha von ta
a) a ta ná cso si cím után a köz tiszt vi se lõi il let mény alap

25%-ának,
b) a fõ ta ná cso si cím után a köz tiszt vi se lõi il let mény -

alap 50%-ának
meg fe le lõ cím pót lé kot kell fo lyó sí ta ni.

(4) A hi va tá sos ál lo mány tag ját a ki tün te tõ cím vi se lé sé -
nek joga nyug ál lo mány ba vo nu lá sát köve tõen is meg il le ti.

(5) A ta ná cso si és a fõ ta ná cso si cí met meg kell von ni, ha 
a hi va tá sos ál lo mány tag ja jog erõ sen fe gyel mi bün te tés -
ben ré sze sült.”

16.  § A Hszt. 202.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
[A sze mély ügyi alap nyil ván tar tá sa be te kin te ni, illetve

ab ból ada tot át ven ni jo go sult:]
„f) a tör vény alap ján nyug el lá tás meg ál la pí tá sá hoz

szük sé ges ada to kat a mi nisz ter ál tal ki je lölt nyugdíjmeg -
állapító szerv.”

17.  § A Hszt. 245/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A va gyon nyi lat ko zat té te lé re és annak ke ze lé sé re a
Ktv. 22/A–22/B.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal -
maz ni az zal, hogy az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be -
osz tá sú ak két éven te tesz nek va gyonnyi lat ko za tot.”

18.  § A Hszt. 245/D.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a ve ze tõi ki ne ve zés vissza vo ná sa kor a (2) be -
kez dés sze rin ti szol gá la ti be osz tás nem biz to sít ha tó, de az
a ké sõb bi ek ben vár ha tó, úgy az érin tett be le egye zé sé vel
– a ve ze tõi be so ro lá sá nak meg fe le lõ, de ve ze tõi pót lék kal
csök ken tett il let mény fo lyó sí tá sa mel lett – a be osz tás ba
he lye zé sé ig, de leg fel jebb két évig ren del ke zé si ál lo mány -
ba he lyez he tõ. Ez eset ben a szol gá la ti hely és szol gá la ti te -
vé keny ség meg ha tá ro zá sá ról az állományille té kes pa -
rancs nok kö te les gon dos kod ni.”
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19.  § A Hszt. 245/N.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) E fe je zet ha tá lya alá tar to zó fegy ve res szer vek nél a
Kor mány ha tá roz za meg a Hszt. 245/H.  § (2) be kez dé sé -
nek meg fele lõen a ve ze tõi mun ka kö rök be so ro lá sát, a be -
töl té sük höz szük sé ges ké pe sí té si kö ve tel mé nye ket, az ott
el ér he tõ leg ma ga sabb rend fo ko za to kat, to váb bá – fi gye -
lem mel a Ktv. 80.  § (1) be kez dé sé nek i) pont já ra – a va -
gyon nyi lat ko zat át adá sá ra, ke ze lé sé re és az ab ban fog lal -
tak vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyo kat.”

20.  § A Hszt. 278.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„278.  § A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá -
sos ál lo má nyú tag ja fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõ
sze mély nek mi nõ sül; a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról
 szóló tör vény ben fog lalt kü lö nös kö ve tel mé nyek a szol gá -
la ti vi szony jel le gét meg ha tá ro zó sa já tos szol gá la ti kö ve -
tel mény nek mi nõ sül nek.”

21.  § A Hszt. 291.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„291.  § A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál a be -
so ro lá si osz tá lyok hoz és be osz tá si ka te gó ri ák hoz kö tõ dõ
egyes rend sze re sí tett be osz tá so kat és a be osz tá sok ban el -
ér he tõ rend fo ko za to kat a mi nisz ter ha tá roz za meg. A mi -
nisz ter a hi va tá sos szol gá la ti be osz tá so kat a 3.  § (3) be kez -
dé sé tõl el té rõ en is meg ál la pít hat ja.”

22.  § A Hszt. 326.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel men té si idõ, a vég ki elé gí tés, a pót sza bad ság
mér té ke, a ju bi le u mi ju ta lom, a nyug díj jo go sult ság, a
nyug díj mér té ke és a le sze re lé si se gély szem pont já ból
e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a fegy ve res szer vek ál lo má -
nyá ban hi va tá sos szol gá la ti vi szony ban el töl tött és a be -
szá mí tott szol gá la ti idõt szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ -
nek kell el is mer ni.”

23.  § A Hszt. 328.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A más köz szol gá la ti (köz al kal ma zot ti, köz tiszt vi -
se lõi, bí rói, ügyé szi) jog vi szony ból át he lye zet tek, illetve
köz vet le nül ki ne ve zet tek ese té ben a pót sza bad ság mér té ke 
és a ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sult ság, valamint a fel men té si 
idõ szá mí tá sa szem pont já ból az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot ta kon túl az ott el töl tött szol gá la ti idõt is figye lembe
kell ven ni.”

24.  § A Hszt. 342.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy a fegy ve res
szerv nél rend sze re sí tett hi va tá sos szol gá la ti be osz tá so kat
ren de let ben – a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese -
té ben uta sí tás ban – ál la pít sa meg.

(5) A mi nisz ter – a köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és
sze mély zet po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti mun ka kö rö ket is hi va tá sos be -
osz tás ként ha tá roz hat meg, ha ez a fegy ve res szerv biz ton -
sá gos mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, ille tõ leg a rend vé del mi is -
me re tek szük sé ges sé ge  miatt el en ged he tet le nül szük sé ges. 
A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese té ben a 3.  §
(3) be kez dé sé tõl való el té rés re a 291.  § ren del ke zé se al kal -
ma zan dó.”

25.  § (1) E tör vény – a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, ezzel egy ide -
jû leg

a) a Hszt. 35.  § (3) be kez dé se, 42.  § (4) be kez dé se, a
44.  § (1) be kez dés i) pont ja és (4) be kez dé se, a „Köz pon ti
tisz ti kar” al cím és a 245/J–245/M.  §-a, to váb bá
260.  §-ának (1) be kez dé se,

b) a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény 3.  §-ának (2) be kez dés i) pont ja

ha tá lyát vesz ti.

(2) A 6.  § és a 21.  § e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 15. na -
pon lép ha tály ba.

(3) E tör vény 15.  §-a 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(4) E tör vény 9.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(5) E tör vény 2.  §-a és a 24.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba, ezzel egy ide jû leg a Hszt. 42.  § (3) be kez dé se,
valamint e tör vény 6.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(6) E tör vény 5.  §-ával meg ál la pí tott Hszt. 41.  §-ának
(1) be kez dé sét, valamint 7.  §-ával meg ál la pí tott Hszt.
45.  §-ának (1) be kez dé sét a tör vény ha tály ba lé pé sét köve -
tõen lé te sí tett jog vi szo nyok ra, illetve ki írt ve ze tõi pá lyá za -
tok ra kell al kal maz ni.

(7) E tör vény 9.  §-ával meg ál la pí tott Hszt. 57.  §-át a 9.  §
hatályba lépését köve tõen kö zölt fel men té sek re kell al kal -
maz ni.

(8) E tör vény 18.  §-ával meg ál la pí tott Hszt. 245/D.  §
(3) be kez dé sét a tör vény hatályba lépését köve tõen vissza -
vont ve ze tõi meg bí zá sok ra kell al kal maz ni.

(9) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hszt.
64.  § (2) be kez dé sé ben a „c)” szö veg rész he lyé be a
„c) vagy e)” szö veg, to váb bá a „man dá tu má nak le jár tát”
szö veg rész he lyé be a „man dá tu má nak le jár tát, illetve
 állami ve ze tõi meg bí za tá sá ból ere dõ ha tás kö rei gya kor lá -
sá nak meg szû né sét” szö veg lép.

(10) A hi va tá sos ál lo mány e tör vény ha tály ba lé pé se kor
ál lam i ve ze tõi meg bí za tás sal ren del ke zõ tag já nak szol gá -
la ti vi szo nya e tör vény ha tály ba lé pé sé vel a tör vény ere jé -
nél fog va meg szû nik, ál lam i ve ze tõi szol gá la ti jog vi szo -
nyá nak meg szû né se ese tén rá a Hszt. 64.  § (2) be kez dé sét
al kal maz ni kell.
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(11) A hi va tá sos ál lo mány tag ját, aki nek köz pon ti tisz ti
címe e tör vény ha tály ba lé pé sé vel meg szûnt, a tör vény ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 15 na pon be lül a be osz tá sá nak, ve ze -
tõi ki ne ve zé sé nek, a szol gá lat tel je sí té se he lyé nek meg -
fele lõen be kell so rol ni, il let mé nyét meg kell ál la pí ta ni az -
zal, hogy az il let mé nye nem le het ke ve sebb, mint a tör vény 
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ré szé re meg ál la pí tott köz -
pon ti tisz ti alap il let mény és köz pon ti tisz ti il let mény pót lék 
össze ge. Ha a köz pon ti tiszt alap il let mé nyét a mun kál ta tói
jog kör gya kor ló ja szak mai mun ká ja alap ján el té rí tet te,
e mun kál ta tói in téz ke dés 2007. de cem ber 31-ével ha tá lyát
vesz ti, azon ban a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja is mé tel -
ten in téz ked het az el té rí tés rõl a 101.  § (4) be kez dé se alap -
ján, az zal, hogy az el té rí tés alap já ul szol gá ló il let mé nyen a 
köz pon ti tisz ti alap il let ményt kell ér te ni, és ez az in téz ke -
dés a tárgy év re vo nat ko zik.

(12) A hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony fel men tés sel tör -
té nõ meg szün te té se he lyett ren del ke zé si ál lo mány ba he -
lye zett köz pon ti tiszt hi va tá sos szol gá la ti jog vi szo nya
e tör vény ha tály ba lé pé sé vel meg szû nik. Ré szé re azon ban
a köz pon ti tisz ti alap il let mény hat havi össze gét, valamint
egyéb já ran dó sá gát, to váb bá az elõ írt iga zo lá so kat leg ké -
sõbb a szol gá la ti jog vi szony meg szû né sét kö ve tõ har ma -
dik mun ka na pon ki kell fi zet ni, illetve ki kell adni.

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

2007. évi LXXX.
tör vény

a menedékjogról*

Az Or szág gyû lés a ha zá ju kat el hagy ni kény sze rü lõk
em ber i jo ga i nak és alap ve tõ sza bad sá ga i nak vé del mé re,

 figyelemmel a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi kö te le -
zett sé ge i re, valamint a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is -
mert alap el ve i re,

az Euró pai Unió me ne kült po li ti ká ja,  valamint a sza bad -
sá gon, a biz ton sá gon és a jog ér vé nye sü lé sén ala pu ló tér -
ség lét re ho zá sá hoz fû zõ dõ ér dek szem elõtt tar tá sá val,

tisz te let ben tart va a nem ze ti mig rá ci ós  hagyományokat
és a nem zet kö zi kö zös ség be fo ga dó szel le mi sé gét,

el is mer ve és tá mo gat va a vé de lem ben része sülõk se gí -
té sé ben részt vál la ló tár sa dal mi szer ve ze tek  tevékeny -
ségét,

az Alkot mány 65.  §-ában fog lal tak vég re haj tá sa érde -
kében
a me ne dék jog ról a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A tör vény hatálya

1.  § (1) E tör vény sza bá lyoz za a Ma gyar Köz tár sa ság
 által nyúj tott me ne dék jog tar tal mát, a me ne kült ként, ol tal -
ma zott ként, valamint me ne dé kes ként tör té nõ el is me rés
(a továb biak ban együtt: el is me rés) fel té te le it, to váb bá az
el is me rés re, illetve annak vissza vo ná sá ra irá nyuló el já rást.

(2) E tör vény ren del ke zé se it arra a kül föl di re kell al kal -
maz ni, aki el is me rés irán ti ké rel met nyúj tott be, vagy me -
ne dék jo got él vez.

Értelmezõ rendelkezések

2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) kül föl di: a nem ma gyar ál lam pol gár és a hon ta lan;
b) hon ta lan: akit sa ját joga sze rint egyet len ál lam sem

is mer el ál lam pol gá rá nak;
c) me ne dék jog: jog cím a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén 

való tar tóz ko dás ra, egy ide jû vé de lem a vissza kül dés, a ki -
uta sí tás és a ki ada tás ellen;

d) ki egé szí tõ vé de lem: az ol tal ma zot tat meg il le tõ jo gok 
és az õt ter he lõ kö te le zett sé gek összes sé ge;

e) ide ig le nes vé de lem: a me ne dé kest meg il le tõ jo gok és 
az õt ter he lõ kö te le zett sé gek összes sé ge;

f) kí sé rõ nél kü li kis ko rú: az a ti zen nyol ca dik élet évét
be nem töl tött kül föl di, aki jog sza bály vagy szo kás alap ján
fel ügye le té ért fe le lõs nagy ko rú sze mély kí sé re te nél kül
 lépett a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re, vagy a be lé pést
köve tõen ma radt fel ügye let nél kül, mind ad dig, amíg ilyen
sze mély fel ügye le te alá nem ke rül;

g) szár ma zá si or szág: az ál lam pol gár ság, illetve hon ta -
lan sze mély ese tén a szo ká sos tar tóz ko dá si hely sze rin ti
or szág vagy or szá gok;

h) biz ton sá gos szár ma zá si or szág: az az or szág, amely
sze re pel az Euró pai Unió Ta ná csá nak a biz ton sá gos szár -
ma zá si or szág nak te kin ten dõ har ma dik or szá gok ról  szóló
mi ni mum lis tá ján, illetve a Kor mány ren de le té ben nem ze ti
szin ten biz ton sá gos nak nyil vá ní tott szár ma zá si or szá gok
lis tá ján, vagy ezen lis tá kon lévõ or szá gok egy rész e; a
szár ma zá si or szág nak bár me lyik lis tán való sze rep lé se az
el is me rést kérõ sze mély te kin te té ben meg dönt he tõ vé lel -
met ál lít fel, amely sze rint eb ben az or szág ban, ille tõ leg az
or szág egy ré szé ben ál ta lá ban és kö vet ke ze te sen nem
 tapasztalható ül döz te tés, nem al kal maz nak kín zást, sem
ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mó dot vagy
bün te tést, és amely or szág ezen jo gok és sza bad sá gok
meg sér té se ellen ha té kony jog or vos la ti rend szert biz to sí t;

i) biz ton sá gos har ma dik or szág: a ké rel me zõ vonat -
kozásában az az ál lam, ahol a ké rel me zõ a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le té re ér ke zé sét meg elõ zõ en tar tóz ko dott vagy
annak te rü le tén át uta zott, és le he tõ sé ge volt arra, hogy
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 menekültkénti el is me rés vagy ki egé szí tõ vé de lem irán ti
ké rel met nyújt son be, fel té ve, hogy a me ne kült ügyi ha tó -
ság meg gyõ zõ dött ar ról, hogy az adott or szág ban

ia) a ké rel me zõ éle tét és sza bad sá gát nem fe nye ge ti
 veszély faji vagy val lá si ok ból, nem ze ti ho va tar to zá sa,
 valamely tár sa dal mi cso port hoz tar to zá sa vagy po li ti kai
meg gyõ zõ dé se  miatt, illetve nincs ki té ve sú lyos sé re lem
ve szé lyé nek,

ib) a Gen fi Egyez ménnyel össz hang ban tisz te let ben
tart ják a vissza kül dés ti lal má nak el vét,

ic) el is me rik és al kal maz zák a nem zet kö zi jog azon
sza bá lyát, amely sze rint a ké rel me zõ olyan or szág terüle -
tére nem uta sít ha tó ki, ahol ha lál bün te tés nek, kín zás nak,
ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód nak vagy
bün te tés nek len ne ki té ve, és

id) biz to sí tott a Gen fi Egyez ménnyel össz hang ban álló
vé de lem;

j) csa lád tag: a kül föl di
ja) há zas tár sa,
jb) kis ko rú gyer mek e (ide ért ve az örök be fo ga dott és

a ne velt gyer me ket is),
jc) szü lõ je, ha az el is me ré sét kérõ kis ko rú;
k) kü lön le ges bá nás mó dot igény lõ sze mély: olyan ki -

szol gál ta tott sze mély – kü lö nö sen a kis ko rú, a kí sé rõ nél -
kü li kis ko rú, az idõs, a fo gya ték kal élõ sze mély, a vá ran -
dós nõ, a kis ko rú gyer me ket egye dül ne ve lõ szü lõ,
valamint a kín zást, nemi erõ sza kot vagy a pszi chi kai, fi zi -
kai vagy sze xu á lis erõ szak más sú lyos for má ját el szen ve -
dett sze mély –, aki egyé ni hely ze té re te kin tet tel sa já tos
szük ség le tek kel ren del ke zik.

Alapelvek

3.  § (1) E tör vény ren del ke zé se it a me ne kül tek hely ze té -
re vo nat ko zó 1951. évi jú li us hó 28. nap ján el fo ga dott
egyez ménnyel, valamint a me ne kül tek hely ze té re vo nat -
ko zó an az 1967. évi ja nu ár hó 31. nap ján lét re jött jegy zõ -
könyv vel (a továb biak ban: Gen fi Egyez mény), valamint
az em ber i jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl
 szóló, Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt Egyez ménnyel 
össz hang ban kell al kal maz ni.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ál tal me ne kült ként, ol tal ma -
zott ként, valamint me ne dé kes ként el is mert sze mély me ne -
dék jo got él vez.

4.  § (1) E tör vény ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa so rán
a gyer mek min de nek fe let t álló ér de ké nek és jo ga i nak
figye lembe véte lével kell el jár ni.

(2) E tör vény ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa so rán a csa -
lád egy sé gé nek el vét szem elõtt kell tar ta ni.

(3) E tör vény ren del ke zé se it a kü lön le ges bá nás mó dot
igény lõ sze mé lyek vo nat ko zá sá ban a hely ze tük bõl fa ka dó
sa já tos szük ség le te ik figye lembe véte lével kell al kal maz ni.

II. Fejezet

AZ ELISMERÉSÉT KÉRÕ SZEMÉLY JOGÁLLÁSA

5.  § (1) Az el is me ré sét kérõ jo go sult
a) az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint a

Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz ko dás ra,
valamint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz ko -
dás ra jo go sí tó – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – en -
ge dély re;

b) az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint el lá tás ra, tá mo ga tás ra és szál lás ra;

c) az el is me rés irán ti ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott
egy éven be lül a be fo ga dó ál lo más te rü le tén, azt köve tõen
a kül föl di ek re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint tör -
ténõ mun ka vég zés re;

d) a me ne kült ügyi el já rás idõ tar ta ma alatt az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze te Me ne kült ügyi Fõ biz tos sá gá val,
 illetve más nem zet kö zi vagy tár sa dal mi szer ve zet tel való
kap cso lat fel vé te lé re és fenn tar tá sá ra.

(2) Az el is me ré sét kérõ kö te les
a) a me ne kült ügyi ha tó ság gal együtt mû köd ni, így kü -

lö nö sen: fel tár ni a me ne kü lé sé nek kö rül mé nye it, sze mé -
lyes ada ta it kö zöl ni és sze mély azo nos sá gá nak tisz tá zá sát
elõ se gí te ni, ok má nya it át ad ni;

b) nyi lat koz ni va gyo ná ról, jö ve del mé rõl;
c) a me ne kült ügyi ha tó ság ál tal szá má ra ki je lölt szál -

lás he lyen – az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint –
élet vi tel sze rû en tar tóz kod ni és a ki je lölt szál lás he lyen
a tar tóz ko dás ra irány adó ma ga tar tá si sza bá lyo kat meg tar -
ta ni;

d) jog sza bály vagy az egész ség ügyi ha tó ság el ren de lé -
se alap ján ma gát egész ség ügyi szû rés nek, gyógy ke ze lés -
nek, jog sza bály ban kö te le zõ en elõ írt, valamint az egész -
ség ügyi ha tó ság ál tal meg be te ge dé si ve szély ese tén el ren -
delt, hi ány zó vé dõ ol tá sok pót lá sá nak alá vet ni;

e) a be fo ga dó ál lo má son való fog lal koz ta tás ki vé te lé -
vel a mun ka vál la lás tól tar tóz kod ni.

III. Fejezet

A MENEKÜLT

6.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság me ne kült ként is me ri el
azt a kül föl dit, aki faji, illetve val lá si okok, nem ze ti ho va -
tar to zá sa, meg ha tá ro zott tár sa dal mi cso port hoz tar to zá sa,
po li ti kai meg gyõ zõ dé se  miatti ül döz te té se vagy az ül dö -
zés tõl való meg ala po zott fé lel me  miatt szár ma zá si or szá -
gán kí vül tar tóz ko dik, és nem tud ja, vagy az ül dö zés tõl
való fé lel mé ben nem kí ván ja a szár ma zá si or szá ga vé del -
mét igény be ven ni.

(2) Az ül dö zés tõl való meg ala po zott fé le lem ala pul hat
olyan ese mé nye ken is, ame lyek azt köve tõen kö vet kez tek
be, hogy a kül föl di a szár ma zá si or szá gát el hagy ta, vagy a
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kül föl di olyan te vé keny sé gén, ame lyet a szár ma zá si or szá -
ga el ha gyá sát köve tõen fej tett ki.

(3) Az is mé telt ké rel met be nyúj tó ké rel me zõ nem is -
mer he tõ el me ne kült ként, amennyi ben az ül döz te tés ve -
szé lye olyan kö rül mé nye ken ala pul, ame lye ket a szár ma -
zá si or szág el ha gyá sát köve tõen a ké rel me zõ maga idé zett
elõ, és a ké re lem el uta sí tá sa nem üt kö zik a Gen fi Egyez -
mény be.

A menekültkénti elismerés feltételei

7.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság – a 8.  § (1) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – me ne kült ként is me ri el azt a kül föl -
dit, aki iga zol ja vagy va ló szí nû sí ti, hogy rá néz ve a Gen fi
Egyez mény 1. cik ké vel össz hang ban a 6.  § (1) be kez dés -
ben fog lalt fel té te lek fenn áll nak.

(2) A csa lád egy sé gé nek biz to sí tá sa cél já ból – a 8.  §
(1) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – ké rel mé re me ne kült -
ként kell el is mer ni az (1) be kez dés alap ján me ne kült ként
el is mert kül föl di csa lád tag ját is.

(3) Ha a me ne kült ként el is mert kül föl di nek a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén gyer mek e szü le tik, ké rel mé re a
gyer me ket me ne kült ként kell el is mer ni.

(4) Az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs
 miniszter (a továb biak ban: mi nisz ter) a me ne kült kén ti
 elismerés fel té te lei fenn ál lá sá nak hi á nyá ban ki vé te les
mél tá nyos ság ból me ne kült ként is mer he ti el azt a kül föl dit, 
aki nek az el is me ré sét hu ma ni tá ri us ok in do kol ja, fel té ve,
hogy a kül föl di me ne kült kén ti el is me ré sét ki zá ró ok nem
áll fenn.

(5) A mi nisz ter me ne kült ként is mer he ti el azt az Egye -
sült Nem ze tek Szer ve ze te Me ne kült ügyi Fõ biz tos sá ga
 által me ne kült ként el is mert kül föl dit, aki re néz ve a me ne -
kült ügyi ha tó ság a Gen fi Egyez mény al kal maz ha tó sá gát
meg ál la pí tot ta. Az e be kez dés alap ján el is mert me ne kül tek 
szá ma éven te száz fõt nem ha lad hat meg.

A menekültkénti elismerést kizáró okok

8.  § (1) Nem le het me ne kült ként el is mer ni azt a kül föl -
dit, aki re néz ve a Gen fi Egyez mény 1. cikk D., E. vagy
F. pont já ban sze rep lõ ki zá ró okok va la me lyi ke fenn áll.

(2) A Gen fi Egyez mény 1. cikk F. pont b) al pont já nak
al kal ma zá sa so rán sú lyos, nem po li ti kai bûn cse lek mény -
nek mi nõ sül az a cse lek mény, amely nek el kö ve té sé nél
– fi gye lem mel az összes kö rül mény re, így a bûn cse lek -
mény ál tal el ér ni kí vánt cél ra, a bûn cse lek mény in dí té ká ra, 
az el kö ve tés mód já ra, a fel hasz nált vagy fel hasz nál ni
 kívánt esz köz re – a bûn cse lek mény köztör vényi jel le ge
túl nyo mó a po li ti kai jel leg hez ké pest, és amely re a ma gyar
jog öt évi vagy azt meg ha la dó sza bad ság vesz tés bün te tés
ki sza bá sát ren de li.

Me ne kül tek biz ton sá gos szár ma zá si or szá gok ból
és biz ton sá gos har ma dik országokból

9.  § (1) Ha a me ne kült kén ti el is me ré sét kérõ szár ma zá si
or szá ga sze re pel a biz ton sá gos szár ma zá si or szá gok euró -
pai uni ós vagy nem ze ti lis tá ján, az el is me ré sét ké rõ nek
kell bi zo nyí ta nia, hogy az el is me ré sét kérõ vo nat ko zá sá -
ban szár ma zá si or szá ga nem fe le l meg a biz ton sá gos szár -
ma zá si or szá gok ra meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(2) Ha az el is me ré sét kérõ a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
té re ér ke zé sét meg elõ zõ en biz ton sá gos har ma dik or szág
te rü le tén tar tóz ko dott vagy át uta zott, az el is me ré sét ké rõ -
nek kell bi zo nyí ta nia, hogy eb ben az or szág ban nem volt
le he tõ sé ge ha té kony vé de lem re a 2.  § i) pont já ban fog lal -
tak ér tel mé ben.

A menekült jogállása

10.  § (1) A me ne kül tet, ha tör vény vagy kor mány ren de -
let ki fe je zet ten el té rõ en nem ren del ke zik – a (2) és (3) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –, a ma gyar ál lam pol gár jo gai
il le tik meg, és kö te le zett sé gei ter he lik.

(2) A me ne kült

a) a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek 
vá lasz tá sa, valamint a he lyi nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés ki vé te lé vel nem ren del ke zik vá lasz tó jog gal;

b) nem tölt het be olyan mun ka kört, illetve fel adat kört,
to váb bá nem vi sel het olyan tiszt sé get, amely nek el lá tá sát
jog sza bály ma gyar ál lam pol gár ság hoz köti.

(3) A me ne kült jo go sult

a) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mély azo no -
sí tó iga zol vány ra és a Gen fi Egyez mény ben fog lalt két -
nyel vû úti ok mány ra;

b) az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint el lá tás ra, tá mo ga tás ra és szál lás ra.

(4) A me ne kült kö te les

a) a me ne kült ügyi ha tó ság gal együtt mû köd ni;

b) jog sza bály vagy az egész ség ügyi ha tó ság el ren de lé -
se alap ján ma gát egész ség ügyi szû rés nek, gyógy ke ze lés -
nek, jog sza bály ban kö te le zõ en elõ írt, valamint az egész -
ség ügyi ha tó ság ál tal meg be te ge dé si ve szély ese tén el ren -
delt, hi ány zó vé dõ ol tá sok pót lá sá nak alá vet ni;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság jog sza bá lya it meg tar ta ni.

A menekült jogállás megszûnése

11.  § (1) A me ne kült jog ál lás meg szû nik, ha

a) a me ne kült ma gyar ál lam pol gár sá got sze rez;

b) a me ne kült kén ti el is me rést a me ne kült ügyi ha tó ság
vissza von ja.
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(2) A me ne kült kén ti el is me rést vissza kell von ni, ha
a me ne kült

a) szár ma zá si or szá ga vé del mét ön kén te sen is mét
igény be ve szi;

b) az el vesz tett ál lam pol gár sá gát ön kén te sen vissza -
sze rez te;

c) új ál lam pol gár sá got szer zett, és él ve zi az új ál lam -
pol gár sá ga sze rin ti or szág vé del mét;

d) ön kén te sen vissza te le pült abba az or szág ba, ame lyet 
el ha gyott, vagy ame lyen kí vül tar tóz ko dott az ül dö zés tõl
való fé lel mé ben;

e) me ne kült kén ti el is me ré sé nek alap já ul szol gá ló kö -
rül mé nyek meg szûn tek;

f) a me ne kült jog ál lás ról írás ban le mond;
g) el is me ré sé re a 8.  § (1) be kez dés ben fog lalt ki zá ró ok

fenn ál lá sa el le né re ke rült sor, vagy vele szem ben ilyen
 kizáró ok áll fenn;

h) el is me ré sé nek fel té te lei már az el is me rõ ha tá ro zat
meg ho za ta la kor sem áll tak fenn;

i) a me ne kült ügyi el já rás so rán lé nye ges tényt vagy té -
nye ket el hall ga tott, vagy ilyen tény re vagy té nyek re vo nat -
ko zó va lót lan nyi lat ko za tot tett, illetve ha mis vagy ha mi sí -
tott do ku men tu mo kat hasz nált fel, fel té ve, hogy ez a me -
ne kült kén ti el is me ré sét ér dem ben be fo lyá sol ta.

(3) A me ne kült ügyi ha tó ság az el is me rést vissza von ja, ha
a me ne kül tet bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá ban olyan bûn cse -
lek mény el kö ve té se  miatt íté li el, amely re a tör vény  ötévi
vagy azt meg ha la dó sza bad ság vesz tés bün te tést ren del.

(4) A (2) be kez dés e) pont ja nem al kal maz ha tó arra a
me ne kült re, aki ko ráb bi ül döz te té sé bõl fa ka dó ala pos okot 
tud fel hoz ni szár ma zá si or szá ga vé del mé nek el uta sí tá sá ra.

IV. Fejezet

AZ OLTALMAZOTT

12.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ol tal ma zott ként ki egé -
szí tõ vé de lem ben ré sze sí ti azt a kül föl dit, aki nem fe le l
meg a me ne kült kén ti el is me rés fel té te le i nek, de fenn áll
 annak a ve szé lye, hogy szár ma zá si or szá gá ba tör té nõ
vissza té ré se ese tén õt sú lyos sé re lem érné, és nem tud ja,
vagy az e ve szély tõl való fé lel mé ben nem kí ván ja a szár -
ma zá si or szá ga vé del mét igény be ven ni.

(2) A sú lyos sé re lem tõl vagy a sé re lem ve szé lyé tõl való
fé le lem ala pul hat olyan ese mé nye ken is, ame lyek azt
köve tõen kö vet kez tek be, hogy a kül föl di a szár ma zá si
 országát el hagy ta, vagy a kül föl di olyan te vé keny sé gén,
ame lyet a szár ma zá si or szá ga el ha gyá sát köve tõen
 fejtett ki.

Az oltalmazottkénti elismerés feltételei

13.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság – a 15.  §-ban fog lalt
ki vé tel lel – ol tal ma zott ként is me ri el azt a kül föl dit, aki

iga zol ja vagy va ló szí nû sí ti, hogy rá néz ve a 12.  § (1) be -
kez dés ben fog lalt fel té te lek fenn áll nak.

(2) A csa lád egy sé gé nek biz to sí tá sa cél já ból – a
15.  §-ban fog lalt ki vé tel lel – ké rel mé re ol tal ma zott ként
kell el is mer ni az (1) be kez dés alap ján ol tal ma zott ként el is -
mert kül föl di csa lád tag ját is, ha

a) az el is me rés iránt kö zös ké rel met nyúj tot tak be, vagy
b) a csa lád tag az el is me rés irán ti ké rel met az ol tal ma -

zott ként el is mert kül föl di hoz zá já ru lá sá val, az õt ol tal ma -
zott ként el is me rõ ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt nyúj tot ta be.

(3) Ha az ol tal ma zott ként el is mert kül föl di nek a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le tén gyer mek e szü le tik, ké rel mé re a
gyer me ket ol tal ma zott ként kell el is mer ni.

14.  § A me ne kült ügyi ha tó ság az ol tal ma zott kén ti el is -
me rés fel té te le i nek fenn ál lá sát az el is me rést köve tõen leg -
alább öt éven te fe lül vizs gál ja.

Az oltalmazottkénti elismerést kizáró okok

15.  § Nem le het ol tal ma zott ként el is mer ni azt a kül föl dit,
a) aki rõl meg ala po zot tan fel té te lez he tõ, hogy
aa) nem zet kö zi do ku men tu mok ban meg ha tá ro zott

béke el le ni, há bo rús vagy em be ri es ség el le ni bûn cse lek -
ményt kö ve tett el;

ab) olyan bûn cse lek ményt kö ve tett el, amely re a ma -
gyar jog öt évi vagy azt meg ha la dó sza bad ság vesz tés bün -
te tés ki sza bá sát ren de li;

ac) az Egye sült Nem ze tek cél ja i ba és el ve i be üt kö zõ
bûn cse lek ményt kö ve tett el;

b) aki nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz -
ko dá sa a nem zet biz ton sá got sér ti.

Oltalmazottak biztonságos származási országokból
és biztonságos harmadik országokból

16.  § (1) Ha az el is me ré sét kérõ szár ma zá si or szá ga sze -
re pel a biz ton sá gos szár ma zá si or szá gok euró pai uni ós
vagy nem ze ti lis tá ján, az el is me ré sét ké rõ nek kell bi zo nyí -
ta nia, hogy az el is me ré sét kérõ vo nat ko zá sá ban szárma -
zási or szá ga nem fe le l meg a biz ton sá gos szár ma zá si
 országokra meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(2) Ha az el is me ré sét kérõ a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
té re ér ke zé sét meg elõ zõ en biz ton sá gos har ma dik or szág
te rü le tén tar tóz ko dott vagy át uta zott, az el is me ré sét ké rõ -
nek kell bi zo nyí ta nia, hogy eb ben az or szág ban nem volt
le he tõ sé ge ha té kony vé de lem re a 2.  § i) pont já ban fog lal -
tak ér tel mé ben.

Az oltalmazott jogállása

17.  § (1) Az ol tal ma zot tat – a (2)–(3) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel –, ha tör vény vagy kor mány ren de let ki fe je -
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zet ten el té rõ en nem ren del ke zik, a me ne kült jo gai il le tik
meg, és kö te le zett sé gei ter he lik.

(2) Az ol tal ma zott – a 10.  § (3) be kez dés a) pont já tól el -
té rõ en – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott úti ok mány ra
jo go sult.

(3) Az ol tal ma zott nem ren del ke zik vá lasz tó jog gal.

Az oltalmazotti jogállás megszûnése

18.  § (1) Az ol tal ma zot ti jog ál lás meg szû nik, ha
a) az ol tal ma zott ma gyar ál lam pol gár sá got sze rez;
b) az ol tal ma zot tat a me ne kült ügyi ha tó ság me ne kült -

ként is me ri el;
c) az ol tal ma zott kén ti el is me rést a me ne kült ügyi ha tó -

ság vissza von ja.

(2) Az ol tal ma zott kén ti el is me rést vissza kell von ni, ha
az ol tal ma zott

a) a szár ma zá si or szá ga vé del mét ön kén te sen is mét
igény be ve szi;

b) az el vesz tett ál lam pol gár sá gát ön kén te sen vissza -
sze rez te;

c) új ál lam pol gár sá got szer zett, és él ve zi az új ál lam -
pol gár sá ga sze rin ti or szág vé del mét;

d) ön kén te sen vissza te le pült abba az or szág ba, ame lyet 
el ha gyott, vagy ame lyen kí vül tar tóz ko dott a sú lyos sé re -
lem tõl vagy e sé re lem ve szé lyé tõl való fé lel mé ben;

e) ol tal ma zott kén ti el is me ré sé nek alap já ul szol gá ló
 körülmények meg szûn tek;

f) az ol tal ma zot ti jog ál lás ról írás ban le mond;
g) el is me ré sé re a 15.  §-ban fog lalt ki zá ró ok fenn ál lá sa

el le né re ke rült sor, vagy vele szem ben ilyen ki zá ró ok áll
fenn;

h) el is me ré sé nek fel té te lei már az el is me rõ ha tá ro zat
meg ho za ta la kor sem áll tak fenn;

i) a me ne kült ügyi el já rás so rán lé nye ges tényt vagy
 tényeket el hall ga tott, vagy ilyen tény re vagy té nyek re vo -
nat ko zó va lót lan nyi lat ko za tot tett, illetve ha mis vagy ha -
mi sí tott do ku men tu mo kat hasz nált fel, fel té ve, hogy ez az
ol tal ma zott kén ti el is me ré sét ér dem ben be fo lyá sol ta.

(3) A (2) be kez dés e) pont ja nem al kal maz ha tó arra az
ol tal ma zott ra, aki az õt ért ko ráb bi sú lyos sé re lem bõl fa ka -
dó ala pos okot tud fel hoz ni szár ma zá si or szá ga vé del mé -
nek el uta sí tá sá ra.

V. Fejezet

A MENEDÉKES

19.  § A Ma gyar Köz tár sa ság me ne dé kes ként ide ig le nes
vé de lem ben ré sze sí ti azt a kül föl dit, aki a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le té re tö me ge sen me ne kü lõk olyan cso port já ba
tar to zik, ame lyet

a) az Euró pai Unió Ta ná csa – a la kó he lyü ket el hagy ni
kény sze rült sze mé lyek tö me ges be áram lá sa ese tén nyúj -
tan dó át me ne ti vé de lem mi ni mum kö ve tel mé nye i rõl,
valamint a tag ál la mok e sze mé lyek be fo ga dá sa és a be fo -
ga dás kö vet kez mé nye i nek vi se lé se te kin te té ben tett erõ fe -
szí té sei kö zöt ti egyen súly elõ moz dí tá sá ra irá nyuló in téz -
ke dé sek rõl  szóló, 2001. jú li us 20-i, 2001/55/EK ta ná csi
irány elv ben (a továb biak ban: 2001/55/EK irány elv) meg -
ha tá ro zott el já rás sze rint – ide ig le nes vé de lem re jo go sult -
ként el is mert, vagy

b) az Or szág gyû lés ide ig le nes vé de lem re jo go sult ként
is mert el, mi vel a cso port ba tar to zó sze mé lyek ha zá juk ból
fegy ve res konf lik tus, pol gár há bo rú vagy et ni kai össze csa -
pás, illetve az em ber i jo gok ál ta lá nos, mód sze res vagy dur -
va meg sér té se – így kü lö nö sen kín zás, ke gyet len, em ber te -
len vagy meg alá zó bá nás mód –  miatt el me ne kül ni kény -
sze rül tek.

A menedékeskénti elismerés feltételei

20.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság – a 21.  § (1) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – me ne dé kes ként is me ri el azt a kül -
föl dit, aki iga zol ja vagy va ló szí nû sí ti, hogy rá néz ve a
19.  § a) vagy b) pont já ban fog lalt fel té tel fenn áll.

(2) A csa lád egy sé gé nek biz to sí tá sa cél já ból – a 21.  §
(1) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – ké rel mé re me ne dé kes -
ként kell el is mer ni az (1) be kez dés alap ján me ne dé kes ként 
el is mert kül föl di azon csa lád tag ját is, akit az Euró pai Unió
más tag ál la ma ré sze sít ide ig le nes vé de lem ben, fel té ve,
hogy az el is me rés sel a me ne dé kes ként el is mert kül föl di
egyet ért.

A menedékeskénti elismerést kizáró okok

21.  § (1) Nem le het me ne dé kes ként el is mer ni azt a kül -
föl dit,

a) aki rõl meg ala po zot tan fel té te lez he tõ, hogy

aa) nem zet kö zi do ku men tu mok ban meg ha tá ro zott
béke el le ni, há bo rús vagy em be ri es ség el le ni bûn cse lek -
ményt kö ve tett el;

ab) a me ne dé kes kén ti el is me rés irán ti ké re lem be nyúj -
tá sát meg elõ zõ en, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül
sú lyos, nem po li ti kai bûn cse lek ményt kö ve tett el;

ac) az Egye sült Nem ze tek cél ja i ba és el ve i be üt kö zõ
bûn cse lek ményt kö ve tett el;

b) aki nek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz -
ko dá sa nem zet biz ton sá gi ér de ket sért;

c) aki rõl jog erõs bí rói íté let meg ál la pí tot ta, hogy olyan
bûn cse lek ményt kö ve tett el, amely re a ma gyar jog öt évi
vagy azt meg ha la dó sza bad ság vesz tés bün te tés ki sza bá sát
ren de li.
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(2) Az (1) be kez dés a) pont ab) al pont ja al kal ma zá sa
 során sú lyos, nem po li ti kai bûn cse lek mény nek mi nõ sül az
a cse lek mény, amely nek el kö ve té sé nél – fi gye lem mel az
összes kö rül mény re, így a bûn cse lek mény ál tal el ér ni
 kívánt cél ra, a bûn cse lek mény in dí té ká ra, az el kö ve tés
mód já ra, a fel hasz nált vagy fel hasz nál ni kí vánt esz köz -
re – a bûn cse lek mény köztör vényi jel le ge túl nyo mó a po li -
ti kai jel leg hez ké pest, és amely re a ma gyar jog öt évi vagy
azt meg ha la dó sza bad ság vesz tés bün te tés ki sza bá sát ren -
de li.

A menedékes jogállása

22.  § (1) A me ne dé kes jo go sult
a) sze mély azo nos sá gát iga zo ló ok mány ra;
b) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, egy sze ri ki uta -

zás ra és vissza té rés re jo go sí tó úti ok mány ra, ha szár ma zá si 
or szá ga ér vé nyes úti ok má nyá val nem ren del ke zik;

c) az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint el lá tás ra, tá mo ga tás ra és szál lás ra;

d) a kül föl di ek re vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rin -
ti mun ka vég zés re.

(2) A me ne dé kes kö te les
a) szál lás he lyét, valamint annak meg vál to zá sát a me -

ne kült ügyi ha tó ság nak be je len te ni;
b) a me ne kült ügyi ha tó ság gal együtt mû köd ni;
c) jog sza bály vagy az egész ség ügyi ha tó ság el ren de lé -

se alap ján ma gát egész ség ügyi szû rés nek, gyógy ke ze lés -
nek, jog sza bály ban kö te le zõ en elõ írt, valamint az egész -
ség ügyi ha tó ság ál tal meg be te ge dé si ve szély ese tén el ren -
delt, hi ány zó vé dõ ol tá sok pót lá sá nak alá vet ni;

d) a Ma gyar Köz tár sa ság jog sza bá lya it meg tar ta ni.

Az ideiglenes védelem tartama

23.  § (1) A 19.  § a) pont ján ala pu ló ide ig le nes vé de lem
idõ tar ta ma egy év.

(2) Amennyi ben az Euró pai Unió Ta ná csa az ide ig le nes
vé de lem re jo go sult ként tör té nõ el is me rés – (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott idõ tar tam le jár tát kö ve tõ – fenn tar tá sá -
ról ha tá roz, az ide ig le nes vé de lem a ta ná csi ha tá ro zat ban
fog lalt idõ tar tam mal meg hosszab bo dik.

24.  § (1) A 19.  § b) pont ján ala pu ló ide ig le nes vé de lem
az Or szág gyû lés ha tá ro za tá ban fog lalt idõ tar tam le jár tá ig
vagy tény be kö vet kez té ig áll fenn.

(2) Amennyi ben az Or szág gyû lés az ide ig le nes vé de -
lem re jo go sult ként tör té nõ el is me rés – (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott idõ tar tam le jár tát vagy tény be kö vet kez tét
kö ve tõ – fenn tar tá sá ról ha tá roz, az ide ig le nes vé de lem az
Or szág gyû lés ha tá ro za tá ban fog lalt idõ tar tam mal meg -
hosszab bo dik.

A me ne dé kes jog ál lás meg szû né se

25.  § (1) A me ne dé kes jog ál lás meg szû nik, ha
a) az ide ig le nes vé de lem idõ tar ta ma le jár, vagy – a

19.  § b) pont ján ala pu ló el is me rés ese tén – az Or szág gyû -
lés ál tal meg je lölt tény be kö vet ke zik;

b) az Euró pai Unió Ta ná csa a 19.  § a) pont ja sze rin ti
 elismerést vissza von ja;

c) a me ne dé kes Ma gyar or szá gon le te le pe dett jog ál lást
sze rez;

d) a me ne dé kest a me ne kült ügyi ha tó ság me ne kült ként
vagy ol tal ma zott ként is me ri el;

e) a me ne dé kes kén ti el is me rést a me ne kült ügyi ha tó -
ság vissza von ja.

(2) A me ne dé kes kén ti el is me rést vissza kell von ni, ha
a) a me ne dé kes ként el is mert kül föl dit – be le egye zé sé -

vel – a 2001/55/EK irány el vet al kal ma zó más ál lam ré sze -
sí ti ide ig le nes vé de lem ben;

b) az el is me rés re a 21.  § (1) be kez dés ben fog lalt ki zá ró
ok fenn ál lá sa el le né re ke rült sor, vagy a me ne dé kes sel
szem ben ilyen ki zá ró ok áll fenn;

c) a me ne dé kes jog ál lá sá ról írás ban le mond;
d) az el is me rés fel té te lei már az el is me rõ ha tá ro zat

meg ho za ta la kor sem áll tak fenn.

VI. Fejezet

A BEFOGADÁSI FELTÉTELEK,
A MENEKÜLT, AZ OLTALMAZOTT, VALAMINT
A MENEDÉKES ELLÁTÁSA ÉS TÁMOGATÁSA

A befogadási feltételek

26.  § A be fo ga dá si fel té te lek ma guk ba fog lal ják a be fo -
ga dás anya gi fel té te le it, valamint az el is me ré sét kérõ moz -
gás sza bad sá gá val, egész ség ügyi és szo ciá lis el lá tá sá val,
valamint ok ta tá sá val kap cso la tos va la mennyi, tör vény ben
és kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott jo go sult sá got és
 intézkedést.

A befogadás anyagi feltételei

27.  § Amennyi ben tör vény vagy kor mány ren de let más -
ként nem ren del ke zik, az el is me ré sét kérõ az el is me rés
irán ti ké re lem be nyúj tá sát köve tõen a me ne kült ügyi el já -
rás jog erõs le zá rá sá ig az e tör vény ben és kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott el lá tás ra, tá mo ga tás ra és szál lás ra jo go -
sult (a továb biak ban: be fo ga dás anya gi fel té te lei).

28.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság biz to sít ja az el is me ré -
sét kérõ szá má ra az egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ és
alap szük ség le te it ki elé gí tõ be fo ga dás anya gi fel té te le it.

(2) A be fo ga dás anya gi fel té te le it a fog va tar tott el is me -
ré sét kérõ ré szé re is biz to sí ta ni kell.
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29.  § (1) Az el is me ré sét kérõ – rá szo rult sá ga ese tén –
 térítésmentesen jo go sult a be fo ga dás anya gi fel té te le i re,
valamint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el lá tás ra és
tá mo ga tás ra.

(2) A kü lön le ges bá nás mó dot igény lõ sze mély az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zot tak mel lett – rá szo rult sá ga ese -
tén – té rí tés men te sen jo go sult a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott, sa já tos szük ség le te it ki elé gí tõ egész ség ügyi
 ellátásra is.

A befogadási feltételek megvonása és megtagadása

30.  § (1) Az el is me ré sét kérõ szá má ra biz to sí tott be fo -
ga dá si fel té te lek – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – meg von ha tók, illetve meg ta gad ha tók, ha az el is me ré -
sét kérõ

a) az együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét is mé tel ten vagy
sú lyo san meg sze gi;

b) a szá má ra ki je lölt szál lás he lyet a me ne kült ügyi ha tó -
ság en ge dé lye nél kül hu szon négy órát meg ha la dó idõ tar -
tam ra el hagy ja;

c) a ki je lölt szál lás he lyen irány adó ma ga tar tá si sza bá -
lyo kat is mé tel ten vagy sú lyo san meg sze gi;

d) a szá má ra ki je lölt szál lás hely rõl is me ret len hely re
tá vo zott, és az el tá vo zás tól szá mít va ti zen öt nap el telt;

e) a be fo ga dás anya gi fel té te le i re való jo go sult ság
meg szer zé se ér de ké ben va gyo ná ra, illetve jö ve del mé re
vo nat ko zó an va lót lan nyi lat ko za tot tesz, vagy a nyilat -
kozattételt meg ta gad ja;

f) olyan, sú lyo san erõ sza kos ma ga tar tást ta nú sít, amely
 miatt vele szem ben bün te tõ el já rás vagy sza bály sér té si
 eljárás in dul;

g) is mé tel ten, vál to zat lan tény be li ala pon nyújt be el is -
me rés irán ti ké rel met.

(2) A kü lön le ges bá nás mó dot igény lõ sze mé lyek ré szé -
re biz to sí tott be fo ga dá si fel té te lek nem von ha tók meg és
nem ta gad ha tók meg.

(3) A sür gõs sé gi egész ség ügyi el lá tást a be fo ga dá si fel -
té te lek (1) be kez dés ben fog lalt meg vo ná sa, illetve meg -
tagadása ese té ben is biz to sí ta ni kell.

(4) A be fo ga dá si fel té te lek meg vo ná sá ról, illetve meg -
ta ga dá sá ról a me ne kült ügyi ha tó ság vég zés sel dönt. A
meg vo nás nak, illetve meg ta ga dás nak arány ban kell áll nia
az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség sze gés sel.

(5) A me ne kült ügyi ha tó ság a be fo ga dá si fel té te lek
meg vo ná sá ra, illetve meg ta ga dá sá ra vo nat ko zó dön té se
meg ho za ta lát köve tõen a meg vo nás, illetve a meg ta ga dás
fenn tar tá sá nak szük sé ges sé gét az el is me ré sét kérõ ké rel -
mé re vagy hi va tal ból rend sze re sen fe lül vizs gál ja.

(6) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság az (1) be kez dés a), b),
 illetve d) pont ja alap ján a be fo ga dá si fel té te le ket meg von -
ta, illetve meg ta gad ta, és az el is me ré sét kérõ az együtt mû -
kö dé si kö te le zett sé gé nek ele get tesz, illetve a me ne kült -

ügyi ha tó ság nál utóbb je lent ke zik, to váb bá, ha a me ne -
kült ügyi ha tó ság az (5) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat so -
rán meg ál la pít ja, hogy a meg vo nás, illetve meg ta ga dás
fenn tar tá sa nem szük sé ges, a be fo ga dás egyes vagy va la -
mennyi fel té te lé nek vissza ál lí tá sá ról, illetve meg íté lé sé rõl
vég zés sel dönt.

(7) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság az (1) be kez dés e) pont ja 
alap ján a be fo ga dá si fel té te le ket meg von ta, és be bi zo nyo -
so dik, hogy az el is me ré sét kérõ ren del ke zett a be fo ga dás
anya gi fel té te le i nek fe de ze té vel, a me ne kült ügyi ha tó ság a 
meg vo nás ról ho zott vég zés ben el ren del he ti a jo go su lat la -
nul igény be vett be fo ga dás anya gi fel té te lei költ sé ge i nek
vissza té rí té sét.

31.  § A be fo ga dá si fel té te lek meg vo ná sá ról, illetve
meg ta ga dá sá ról, to váb bá a be fo ga dás egyes vagy va la -
mennyi fel té te lé nek vissza ál lí tá sá ról, illetve meg íté lé sé rõl
ren del ke zõ vég zés sel szem ben ön ál ló jog or vos lat nak
nincs he lye, a vég zés a me ne kült kén ti vagy ol tal ma zott -
kén ti el is me rés, illetve a me ne dé kes kén ti el is me rés irán ti
ké rel met el bí rá ló, a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül el uta -
sí tó, to váb bá az el já rást meg szün te tõ dön tés sel szem be ni
jog or vos lat ban tá mad ha tó meg.

A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes
ellátása és támogatása

32.  § (1) A me ne kült és az ol tal ma zott az alap ve tõ lét fel -
té te le i nek meg te rem té sé hez – kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ide ig – az el is me ré sét ké rõ vel azo nos fel té te lek
mel lett jo go sult a be fo ga dás anya gi fel té te le i re, valamint
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el lá tás ra és tá mo ga -
tás ra.

(2) A me ne dé kes – rá szo rult sá ga ese tén – té rí tés men te -
sen jo go sult a be fo ga dás anya gi fel té te le i re, valamint a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el lá tás ra és tá mo ga tás ra.

(3) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el lá tás és
 támogatás, valamint a be fo ga dás anya gi fel té te lei meg von -
ha tók, illetve meg ta gad ha tók, ha a me ne kült, az ol tal ma -
zott vagy a me ne dé kes

a) a be fo ga dó ál lo má son irány adó ma ga tar tá si sza bá -
lyo kat is mé tel ten vagy sú lyo san meg sze gi;

b) olyan, sú lyo san erõ sza kos ma ga tar tást ta nú sít,
amely  miatt vele szem ben bün te tõ el já rás vagy sza bály sér -
té si el já rás in dul;

c) a be fo ga dás anya gi fel té te le i re, illetve a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott el lá tás ra vagy tá mo ga tás ra való
jo go sult ság meg szer zé se ér de ké ben va gyo ná ra, illetve
 jövedelmére vo nat ko zó an va lót lan nyi lat ko za tot tesz,
vagy a nyi lat ko zat té telt meg ta gad ja.

(4) A 30.  § (2)–(4) és (7) be kez dés ben fog lal ta kat
a (3) be kez dés alap ján ho zott dön té sek re is meg fele lõen
 alkalmazni kell.

6094 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/83. szám



(5) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság a (3) be kez dés alap ján a
be fo ga dás anya gi fel té te le it, illetve a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott el lá tást vagy tá mo ga tást meg von ta vagy
meg ta gad ta, az er rõl ren del ke zõ vég zés sel szem ben bí ró -
sá gi fe lül vizs gá lat nak van he lye.

(6) A fe lül vizs gá la ti ké rel met a vég zés köz lé sé tõl szá -
mí tott há rom na pon be lül a me ne kült ügyi ha tó ság nál kell
be nyúj ta ni. A me ne kült ügyi ha tó ság a fe lül vizs gá la ti
 kérelmet az ügy ira ta i val és el len ké rel mé vel együtt ha la -
dék ta la nul meg kül di a bí ró ság nak. A fe lül vizs gá la ti ké re -
lem be nyúj tá sá nak a me ne kült ügyi ha tó ság vég zé sé nek
vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya van.

(7) A fe lül vizs gá la ti ké re lem rõl a Fõ vá ro si Bí ró ság – a
fe lül vizs gá la ti ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na -
pon be lül – nem pe res el já rás ban, a ren del ke zés re álló ira -
tok alap ján dönt. Az el já rás ban szük ség ese tén sze mé lyes
meg hall ga tás nak van he lye.

(8) A bí ró ság a me ne kült ügyi ha tó ság ha tá ro za tát meg -
vál toz tat hat ja. A bí ró ság el já rást be fe je zõ dön té sé vel
szem ben jog or vos lat nak nincs he lye.

(9) A me ne kült, az ol tal ma zott és a me ne dé kes a tár sa -
dal mi be il lesz ke dé sé hez kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott elõ-in teg rá ci ós el lá tás ra és tá mo ga tás ra jo go sult.

(10) A me ne kült, az ol tal ma zott és a me ne dé kes, ha
szár ma zá si or szá gá ba kí ván vissza tér ni, vagy más olyan
or szág ba te le pül ne, amely haj lan dó be fo gad ni, az uta zás
költ sé ge i nek rész ben vagy egész ben tör té nõ fe de zé sé hez
tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ.

VII. Fejezet

A MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI

A menekültügyi eljárás célja

33.  § A me ne kült ügyi el já rás annak meg ál la pí tá sá ra irá -
nyul, hogy e tör vény alap ján fenn áll nak-e az el is me ré sét
kérõ kül föl di me ne kült ként, ol tal ma zott ként vagy me ne -
dé kes ként tör té nõ el is me ré sé nek fel té te lei.

Költségviselés

34.  § A me ne kült ügyi ha tó sá gi és a bí ró sá gi el já rás a ké -
re lem elsõ al ka lom mal tör té nõ be nyúj tá sa ese tén tár gyi
költ ség men tes.

Az elismerés iránti kérelem benyújtása

35.  § (1) A me ne kült ügyi el já rás a me ne kült ügyi ha tó -
ság nál be nyúj tott el is me rés irán ti ké re lem re in dul.

(2) Az el is me ré sét kérõ a me ne kült ügyi el já rás ban sze -
mé lye sen jár el.

(3) A me ne kült ügyi el já rás ban a kor lá to zott cselekvõ -
képességgel ren del ke zõ sze mélyt is meg il le ti az el já rá si
ké pes ség.

(4) Az el is me rés irán ti ké re lem elõ ter jesz tésekor az el is -
me ré sét ké rõ nek a me ne kült ügyi ha tó ság elõtt sze mé lye -
sen meg kell je len nie.

(5) Ha a cse lek võ kép te len sze mély sze mé lye sen kí ván
el is me rés irán ti ké rel met elõ ter jesz te ni, a me ne kült ügyi
ha tó ság kö te les a me ne kült ügyi el já rás ba a cselekvõkép -
telen sze mély he lyett a tör vényes kép vi se lõ jét be von ni,
en nek hi á nyá ban ügy gond nok ki ren de lé sét kér ni.

(6) Ha az el is me ré sét kérõ kí sé rõ nél kü li kis ko rú, a me -
ne kült ügyi ha tó ság ha la dék ta la nul in téz ke dik a kis ko rú
kép vi se le tét el lá tó ügy gond nok ki ren de lé se iránt.

(7) A kí sé rõ nél kü li kis ko rú ügyé ben a me ne kült ügyi
 eljárást so ron kí vül kell le foly tat ni.

(8) Csa lád ta gok kö zös ké rel me zé se ese tén az el is me rés
irán ti ké rel met az el já rá si ké pes ség gel ren del ke zõ el is me -
ré sét kérõ a csa lád tag ja i ra is ki ter je dõ en nyújt ja be.

(9) Az el is me rés irán ti kö zös ké re lem a cse lek võ ké pes
vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes csa lád tag ra ak kor ter jed 
ki, ha a kö zös ké rel me zés hez elõ ze tesen vagy leg ké sõbb
sze mé lyes meg hall ga tá sa kor írás ban hoz zá já rul. Az el is -
me rés irán ti kö zös ké re lem a cse lek võ kép te len csa lád tag ra 
a tör vényes kép vi se lõ vagy az ügy gond nok írás be li hoz zá -
já ru lá sá val ter jed ki.

Az elismerését kérõ eljárási jogai és kötelezettségei

36.  § (1) Az el is me ré sét kérõ a me ne kült ügyi el já rás ban
szó ban és írás ban hasz nál hat ja az anya nyel vét vagy azt a
nyel vet, ame lyet meg ért.

(2) A ha tá ro za tot az el is me ré sét ké rõ vel az anya nyel vén
vagy az ál ta la ér tett más nyel ven szó ban kell kö zöl ni.
A ha tá ro zat szó be li köz lé sé vel egy ide jû leg a ha tá ro za tot
a ké rel me zõ vel írás ban is kö zöl ni kell.

(3) A vég zést az el is me ré sét ké rõ vel írás ban kell kö zöl ni.

(4) A me ne kült ügyi ha tó ság a dön tés köz lé sé rõl – ha
e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – annak meg ho za ta lát
kö ve tõ há rom na pon be lül kö te les gon dos kod ni.

(5) A hir det mény út ján kö zölt dön tést a hir det mény ki -
füg gesz té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon kell kö zölt nek te kin -
te ni. A hir det mény nem tar tal maz hat ja az ügy tár gyát, az
el is me ré sét kérõ sze mé lyes ada tai kö zül pe dig ki zá ró lag
csa lá di és utó ne ve tün tet he tõ fel.

(6) A me ne kült ügyi ha tó ság tol má csot – a tol máccsal
kö tött szer zõ dés alap ján – ki ren de lõ vég zés nél kül is
igény be ve het.
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(7) A me ne kült ügyi el já rás ban a tol má cso lá si költ sé get,
to váb bá a jel tol má cso lás költ sé ge it a me ne kült ügyi ha tó -
ság vi se li.

37.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság kö te les az el is me ré sét
ké rõt el já rá si jo ga i ról, kö te le zett sé ge i rõl, to váb bá a kö te le -
zett ség meg sze gé sé nek jog kö vet kez mé nye i rõl – az anya -
nyel vén vagy az ál ta la ér tett más nyel ven – a ké re lem be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg írás ban tá jé koz tat ni.

(2) A tá jé koz ta tást és annak tu do má sul vé te lét jegy zõ -
könyv ben kell rög zí te ni.

(3) Az el is me ré sét ké rõ nek le he tõ sé get kell biz to sí ta ni
arra, hogy sa ját költ sé gén, illetve rá szo rult sá ga ese tén – a
jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló tör vény ben fog lal tak sze -
rint – díj men te sen jogi se gít sé get ve gyen igény be, vagy el -
fo gad ja va la mely jog vé de lem mel fog lal ko zó be jegy zett
tár sa dal mi szer ve zet in gye nes jogi se gít sé gét.

(4) Az el is me ré sét kérõ ál tal meg bí zott, jogi se gít sé get
nyúj tó sze mély

a) je len le het az el is me ré sét kérõ sze mé lyes meg hall ga -
tá sán;

b) a me ne kült ügyi el já rás so rán ke let ke zett ira tok ba
 betekinthet, azok ról má so la tot ké szít het;

c) az el is me ré sét ké rõ vel való kap cso lat tar tás ér de ké -
ben az el is me ré sét kérõ el he lye zé sé re szol gá ló in téz mény
te rü le té re, ha pe dig az el is me ré sét ké rõt fog va tart ják,
a fog va tar tás he lyé re be lép het.

38.  § Az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Me ne kült ügyi
Fõ biz tos sá gá nak kép vi se lõ je a me ne kült ügyi el já rás ban
részt ve het. En nek ke re té ben

a) az el is me ré sét kérõ be le egye zé sé vel
aa) je len le het az el is me ré sét kérõ sze mé lyes meg hall -

ga tá sán;
ab) be te kint het a me ne kült ügyi el já rás so rán ke let ke -

zett ira tok ba, azok ról má so la tot ké szít het;
ac) a me ne kült ügyi el já rás me ne té rõl és a meg ho zott

ha tá ro za tok ról – ide ért ve a bí ró sá gi ha tá ro za to kat is – a
me ne kült ügyi ha tó ság tá jé koz tat ja;

b) az el is me rés irán ti ké re lem mel kap cso la tos vé le mé -
nyét a me ne kült ügyi el já rás bár mely sza ka szá ban elõ ad -
hat ja;

c) az el is me ré sét kérõ el he lye zé sé re szol gá ló in téz mé -
nyek te rü le té re, fog va tar tás ese tén pe dig a fog va tar tás he -
lyé re be lép het.

39.  § Az el is me ré sét kérõ a me ne kült ügyi el já rás so rán
kö te les tûr ni

a) cso mag já nak, ru há za tá nak, jár mû vé nek át vizs gá lá sát;
b) arc kép má sá nak, to váb bá – a ti zen ne gye dik élet évét

be töl tött kül föl di ese té ben – ujj nyo ma tá nak rög zí té sét.

A bizonyítás szabályai

40.  § Az el is me rés irán ti ké re lem re vo nat ko zó dön tés az
el is me ré sét kérõ egyé ni hely ze té nek ér té ke lé sén ala pul.

41.  § (1) A me ne kült ügyi el já rás so rán annak iga zo lá sa
vagy va ló szí nû sí té se ér de ké ben, hogy az el is me ré sét ké rõ -
re néz ve a me ne kült kén ti, ol tal ma zott kén ti vagy me ne dé -
kes kén ti el is me rés fel té te lei fenn áll nak, kü lö nö sen az
aláb bi bi zo nyí tá si esz kö zök hasz nál ha tók fel:

a) az el is me ré sét kérõ ál tal fel tárt, me ne kü lés re okot
adó té nyek és kö rül mé nyek, valamint az eze ket alá tá masz -
tó ira tok;

b) az el is me ré sét kérõ ál tal ren del ke zés re bo csá tott úti
ok mány vagy egyéb olyan ok mány, amely bõl sze mély azo -
nos sá gá ra, illetve ál lam pol gár sá gá ra kö vet kez tet ni le het;

c) az el is me ré sét kérõ szár ma zá si or szá gá ra vo nat ko zó
va la mennyi re le váns és idõ sze rû in for má ció, ide ért ve a
szár ma zá si or szág jog sza bá lyi vagy egyéb, a jog ala nyok ra
néz ve kö te le zõ ren del ke zé se it, valamint azok al kal ma zá si
mód ját is.

(2) A me ne kült ügyi ha tó ság és szük ség ese tén a bí ró ság
kö te les be sze rez ni a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló or szág -
in for má ció szol gál ta tá sá ért fe le lõs szerv je len té sét.

(3) A me ne kült ügyi ha tó ság az el is me ré sét kérõ ál tal be -
nyúj tott, kül föl dön ki ál lí tott köz ok ira tot, illetve a kül föl di
bí ró ság, köz igaz ga tá si szerv, köz jegy zõ vagy egyéb köz hi -
te les ség gel fel ru há zott sze mély ál tal hi te le sí tett ma gán ok -
ira tot bi zo nyí tó ere jû ok irat ként a ki ál lí tás he lye sze rin ti
ál lam ban mû kö dõ ma gyar kül kép vi se le ti ha tó ság dip lo má -
ci ai fe lül hi te le sí té se vagy egyéb fe lül hi te le sí tés hi á nyá ban
is el fo gad hat ja.

(4) A nem ma gyar nyel ven ki ál lí tott ok irat ma gyar nyel -
vû hi te les for dí tás nél kül is el fo gad ha tó.

42.  § (1) Ma gyar ha tó ság, illetve bí ró ság nem lép het
kap cso lat ba

a) az el is me ré sét kérõ szár ma zá si or szá gá val,
b) olyan or szág gal, amely rõl fel té te lez he tõ, hogy in for -

má ci ót to váb bít a szár ma zá si or szág ba,
c) olyan sze méllyel vagy szer ve zet tel, aki rõl vagy

amely rõl fel té te lez he tõ, hogy az el is me ré sét ké rõt ül döz te,
ül döz né vagy in for má ci ót to váb bí ta na az el is me ré sét kérõ
ül dö zõ i nek,
ha a kap cso lat fel vé tel ered mé nye ként az ül dö zõk tu do -
mást sze rez né nek ar ról, hogy az el is me ré sét kérõ el is me rés 
irán ti ké rel met nyúj tott be, vagy a kap cso lat fel vé tel kö vet -
kez té ben az el is me ré sét kérõ, illetve va la mely csa lád tag ja
tes ti ép sé gét vagy az el is me ré sét kérõ szár ma zá si or szá gá -
ban élõ csa lád tag já nak sza bad sá gát vagy biz ton sá gát
 veszély fe nye get né.

(2) Az (1) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha ugyan az a ké -
rel me zõ azt köve tõen nyújt be ké rel met, hogy két ko ráb bi
ké rel me tár gyá ban jog erõs el uta sí tó, illetve meg szün te tõ
dön tés szü le tett, és a me ne kült ügyi ha tó ság a vissza kül dés
ti lal má nak fenn ál lá sát nem ál la pí tot ta meg.

43.  § (1) Az el is me ré sét kérõ sze mé lyes meg hall ga tá sa
– ha e tör vény ki vé telt nem tesz – a me ne kült ügyi el já rás -
ban kö te le zõ.
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(2) A me ne kült ügyi ha tó ság a sze mé lyes meghallga -
tástól el te kint het, ha az el is me ré sét kérõ nincs meg hall gat -
ha tó ál la pot ban.

(3) Az el já rá si ké pes ség gel ren del ke zõ csa lád tag gal
együtt ér ke zõ, ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött el is -
me ré sét ké rõt ak kor le het meg hall gat ni, ha sze mé lyes
meg hall ga tá sa a tény ál lás tisz tá zá sa ér de ké ben nél kü löz -
he tet len.

(4) Az el is me rés irán ti ké re lem el uta sí tá sá ra nem ke rül -
het sor ki zá ró lag azon az ala pon, hogy a me ne kült ügyi
 hatóság az el is me ré sét ké rõt nem hall gat ta meg.

44.  § (1) Amennyi ben a ma gát kis ko rú nak val ló el is me -
ré sét kérõ kis ko rú sá gát il le tõ en két ség me rül fel, élet ko ra
meg ál la pí tá sa cél já ból or vos szak ér tõi vizs gá lat kez de mé -
nyez he tõ. A vizs gá lat ki zá ró lag az el is me ré sét kérõ, ha
 pedig az el is me ré sét kérõ nyi lat ko zat té tel re kép te len ál la -
pot ban van, tör vényes kép vi se lõ je vagy ügy gond no ka
hoz zá já ru lá sá val vé gez he tõ el.

(2) Az el is me rés irán ti ké re lem el uta sí tá sá ra nem ke rül -
het sor ki zá ró lag azon az ala pon, hogy az el is me ré sét kérõ,
a tör vényes kép vi se lõ vagy az ügy gond nok nem adta hoz -
zá já ru lá sát a vizs gá lat el vég zé sé hez.

(3) Ha az el is me ré sét kérõ, a tör vényes kép vi se lõ vagy
az ügy gond nok a kis ko rú ság meg ál la pí tá sá ra irá nyuló
szak ér tõi vizs gá lat hoz nem já rul hoz zá, az el is me ré sét
 kérõre néz ve a kis ko rú ak ra vo nat ko zó ren del ke zé sek – a
tör vényes kép vi se lõ be vo ná sá ra, illetve az ügy gond nok
 kirendelésére vo nat ko zó ren del ke zé sek ki vé te lé vel – nem
al kal maz ha tók.

A visszaküldés tilalmának vizsgálata

45.  § (1) A vissza kül dés ti lal ma fenn áll, ha az el is me ré -
sét kérõ szár ma zá si or szá gá ban faji, illetve val lá si okok,
nem ze ti ho va tar to zá sa, meg ha tá ro zott tár sa dal mi cso port -
hoz tar to zá sa, avagy po li ti kai meg gyõ zõ dé se  miatt ül döz -
te tés ve szé lyé nek vagy ha lál bün te tés nek, kín zás nak,
 kegyetlen, em ber te len vagy meg alá zó bá nás mód nak vagy
bün te tés nek len ne ki té ve, és nincs olyan biz ton sá gos har -
ma dik or szág, amely be fo gad ja.

(2) A kí sé rõ nél kü li kis ko rú ese té ben a vissza kül dés
 tilalma ak kor is fenn áll, ha a csa lád egye sí té se, illetve az
ál lam i vagy más in téz mé nyi gon dos ko dás sem a szárma -
zási or szá gá ban, sem az õt be fo ga dó más ál lam ban nem
biz to sí tott.

(3) A me ne kült ügyi ha tó ság az el is me rés irán ti ké re lem
el uta sí tá sá ra, valamint az el is me rés vissza vo ná sá ra vo nat -
ko zó dön té sé ben meg ál la pít ja a vissza kül dés ti lal má nak
fenn ál lá sát vagy fenn nem ál lá sát.

(4) Az (1) vagy a (2) be kez dés sze rin ti ti la lom fenn ál lá -
sa ese tén a me ne kült ügyi ha tó ság ja vas la tá ra az ide gen ren -
dé sze ti ha tó ság a kül föl dit be fo ga dott ként is me ri el.

(5) Az (1) és a (2) be kez dés sze rin ti ti la lom fenn nem
 állása ese tén a me ne kült ügyi ha tó ság az el is me rés irán ti
ké rel met el uta sí tó dön té sé ben ren del ke zik a kül föl di
 humanitárius cél ból ki adott tar tóz ko dá si en ge dé lyé nek
vissza vo ná sá ról, és kö te le zi a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
té nek el ha gyá sá ra.

(6) Az (1) és a (2) be kez dés sze rin ti ti la lom fenn nem
 állása ese tén a me ne kült ügyi ha tó ság az el is me rés vissza -
vo ná sá ra vo nat ko zó dön té sé ben ren del ke zik a kül föl di
Ma gyar Köz tár sa ság ál tal ki adott úti ok má nyá nak, to váb -
bá sze mély azo no sí tó iga zol vá nyá nak, valamint sze mé lyi
azo no sí tót és lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vá nyá nak
vagy sze mély azo nos sá gát iga zo ló ok má nyá nak el vé te lé -
rõl, egy ide jû leg kö te le zi a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té -
nek el ha gyá sá ra.

(7) Az or szág el ha gyá sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség tel -
je sí té sé re leg alább tíz, leg fel jebb har minc na pos ha tár idõt
kell biz to sí ta ni.

(8) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek el ha gyá sá ra
 vonatkozó kö te le zést mel lõz ni kell, ha a kül föl di

a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén más jog cí men tar -
tóz ko dás ra jo go sult;

b) a dön tés ho za tal idõ pont já ban olyan ál la pot ban van,
hogy az or szág el ha gyá si kö te le zett ség vég re haj tá sa egész -
sé gé nek sú lyos, vissza for dít ha tat lan vagy ma ra dan dó rom -
lá sát, illetve élet ve szé lyes ál la po tát idéz né elõ, és mind ezt
igaz ság ügyi or vos szak ér tõi vé le mény iga zol ja.

(9) A kül föl dit kö te lez ni kell a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le té nek el ha gyá sá ra, ha a (8) be kez dés b) pont sze rin ti
ve szé lyez te tett ál la po ta meg szûnt.

Kizárt eljárások

46.  § A me ne kült ügyi el já rás ban nincs he lye

a) fel leb be zés nek, új ra fel vé te li el já rás nak és mél tá -
nyos sá gi el já rás nak;

b) az el já rás ké re lem re tör té nõ fel füg gesz té sé nek;

c) elekt ro ni kus ügy in té zés nek.

VIII. Fejezet

A MENEKÜLTKÉNTI VAGY OLTALMAZOTTKÉNTI
ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS

Az elõ ze tes vizsgálati eljárás

47.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság a me ne kült kén ti vagy
ol tal ma zott kén ti el is me rés irán ti ké rel met (e fe je zet ben
a továb biak ban: ké re lem) a be nyúj tá sát köve tõen elõ ze tes
vizs gá lat nak veti alá.
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(2) Az elõ ze tes vizs gá la ti el já rást ti zen öt na pon be lül
kell le foly tat ni. Az ügy in té zé si ha tár idõ nem hosszab bít -
ha tó meg.

48.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság a me ne kült kén ti vagy
ol tal ma zott kén ti el is me ré sét kérõ kül föl dit (e fe je zet ben
a továb biak ban: ké rel me zõ) az elõ ze tes vizs gá la ti el já rást
le zá ró dön tés vagy a 49.  § (4) be kez dés alap ján a ké rel me -
zõ át adá sá ról ho zott vég zés jog erõ re emel ke dé sé ig be fo -
ga dó ál lo má son he lye zi el, ki vé ve, ha a ké rel me zõ sze mé -
lyi sza bad sá got kor lá to zó in téz ke dés vagy bün te tés ha tá -
lya alatt áll.

(2) A ké rel me zõ a be fo ga dó ál lo más ról csak kü lö nö sen
in do kolt eset ben, a me ne kült ügyi ha tó ság en ge dé lyé vel
 távozhat el, fel té ve, hogy tá vol lé te az el já rá si cse lek mé -
nyek le foly ta tá sát nem aka dá lyoz za.

49.  § (1) Az elõ ze tes vizs gá la ti el já rás so rán a me ne kült -
ügyi ha tó ság meg vizs gál ja, hogy fenn áll nak-e az egy har -
ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a tag ál la mok egyi ké ben
be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem meg vizs gá lá sá ért
fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó fel té te lek és
el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2003. feb ru ár
18-i 343/2003/EK ta ná csi ren de let, valamint a va la mely
har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a tag ál la mok egyi ké -
ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem megvizsgálá -
sáért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó fel té te -
lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
343/2003/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza bá -
lya i nak meg állapításáról  szóló, 2003. szep tem ber 2-i
1560/2003/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban együtt:
dub li ni ren de le tek) al kal ma zá sá nak fel té te lei.

(2) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a ké -
re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs, a dub li ni ren de le te ket
 alkalmazó ál lam (a továb biak ban: tag ál lam) meghatáro -
zására és a ké rel me zõ át adás-át vé te lé re irá nyuló el já rás
(a továb biak ban: dub li ni el já rás) le foly ta tá sá nak van
 helye, a dub li ni el já rás be fe je zé sé ig az elõ ze tes vizs gá la ti
el já rást fel füg gesz ti.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti el já rást fel füg gesz tõ vég zés -
sel szem ben jog or vos lat nak nincs he lye.

(4) Ha a dub li ni el já rás so rán meg ke re sett tag ál lam a ké -
rel me zõ át vé te lé re és a ké re lem vizs gá la tá ra kö te les, a me -
ne kült ügyi ha tó ság a ké rel me zõ át adá sá ról vég zés sel dönt.

(5) A me ne kült ügyi ha tó ság az át adás ról ho zott vég zés -
ben ren del ke zik ar ról, hogy a kül föl di az át adás vég re haj -
tá sá ig, de leg fel jebb 72 órá ig a szá má ra ki je lölt tar tóz ko -
dá si he lyet az át adás vég re haj tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké -
ben nem hagy hat ja el.

(6) Az át adás ról ren del ke zõ vég zés sel szem ben bí ró sá gi 
fe lül vizs gá lat nak van he lye.

(7) A fe lül vizs gá la ti ké rel met a vég zés köz lé sé tõl szá -
mí tott há rom na pon be lül a me ne kült ügyi ha tó ság nál kell
be nyúj ta ni. A me ne kült ügyi ha tó ság a fe lül vizs gá la ti ké -
rel met az ügy ira ta i val és el len ké rel mé vel együtt ha la dék -
ta la nul meg kül di a bí ró ság nak.

(8) A fe lül vizs gá la ti ké re lem rõl a Fõ vá ro si Bí ró ság – a
fe lül vizs gá la ti ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na -
pon be lül – nem pe res el já rás ban, a ren del ke zés re álló ira -
tok alap ján dönt. Az el já rás ban sze mé lyes meg hall ga tás -
nak nincs he lye. A bí ró ság el já rást be fe je zõ dön té sé vel
szem ben jog or vos lat nak nincs he lye.

(9) A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat so rán az át adás ról ren del -
ke zõ vég zés vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sé re irá nyuló ké -
re lem nek a vég zés vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.

50.  § (1) Ha a dub li ni el já rás a ké rel me zõ át adá sá val
 zárul, az elõ ze tes vizs gá la ti el já rást a ké rel me zõ át adá sá -
nak idõ pont já ban meg kell szün tet ni.

(2) Az el já rást meg szün te tõ vég zés sel szem ben jog or -
vos lat nak nincs he lye.

(3) Ha a ké rel me zõt és a ké re lem vizs gá la tát a meg ke re -
sett tag ál lam nem ve szi át, az elõ ze tes vizs gá la ti el já rást
– az 51.  §-ban fog lal tak sze rint – foly tat ni kell.

51.  § (1) Ha a dub li ni ren de le tek al kal ma zá sá nak fel té -
te lei nem áll nak fenn, a me ne kült ügyi ha tó ság dönt a ké re -
lem el fo gad ha tó sá ga kér dé sé ben.

(2) El fo gad ha tat lan a ké re lem, ha
a) a ké rel me zõ az Euró pai Unió va la mely tag ál la má nak 

ál lam pol gá ra;
b) a ké rel me zõt más tag ál lam me ne kült ként is mer te el;
c) a ké rel me zõt va la mely har ma dik or szág me ne kült -

ként is mer te el, fel té ve, hogy ez a vé de lem a ké re lem el bí -
rá lá sa kor is fenn áll, és a szó ban for gó har ma dik or szág a
ké rel me zõt vissza fo gad ja;

d) a jog erõs el uta sí tó dön tést köve tõen ugyan az a sze -
mély azo nos tény be li ala pon nyújt be ké rel met.

52.  § (1) Az elõ ze tes vizs gá la ti el já rás meg szû nik, ha
a ké rel me zõ meg hal.

(2) A me ne kült ügyi ha tó ság az elõ ze tes vizs gá la ti el já -
rást meg szün te ti, ha a ké rel me zõ

a) ké rel mét írás ban vissza von ja;
b) a nyi lat ko zat té telt meg ta gad ja, és ezzel a ké re lem

 elfogadhatóságának el bí rá lá sát meg aka dá lyoz za;
c) a sze mé lyes meg hall ga tá son írás be li fel szó lí tás ra

nem je le nik meg, és tá vol ma ra dá sát meg fele lõen nem iga -
zol ja;

d) is me ret len hely re tá vo zott.

(3) A me ne kült ügyi ha tó ság az elõ ze tes vizs gá la ti el já -
rást meg szün te tõ vég zé sé ben ren del ke zik a kül föl di hu ma -
ni tá ri us cél ból ki adott tar tóz ko dá si en ge dé lyé nek vissza -
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vo ná sá ról, és kö te le zi a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té nek
el ha gyá sá ra. Az or szág el ha gyá sá ra vo nat ko zó kö te le zett -
ség tel je sí té sé re leg alább tíz, leg fel jebb har minc na pos ha -
tár idõt kell biz to sí ta ni. A meg szün te tõ vég zés köz lé sé rõl a
me ne kült ügyi ha tó ság ha la dék ta la nul gon dos ko dik.

(4) Az elõ ze tes vizs gá la ti el já rást meg szün te tõ vég zés -
sel szem ben jog or vos lat nak nincs he lye, a ké rel me zõ
azon ban – a meg szün te tõ vég zés köz lé sé tõl szá mí tott há -
rom na pon be lül – az elõ ze tes vizs gá la ti el já rás foly ta tá sát
kér he ti a me ne kült ügyi ha tó ság nál. Az elõ ze tes vizs gá la ti
el já rás foly ta tá sa irán ti ké re lem elõ ter jesz tésére ren del ke -
zés re álló ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt iga zo lá si ké re lem
be nyúj tá sá nak nincs he lye.

(5) Az elõ ze tes vizs gá la ti el já rást meg szün te tõ vég zés
jog erõs sé vá lik, ha a kül föl di a vég zés köz lé sé tõl szá mí tott
há rom na pon be lül az el já rás foly ta tá sát nem kéri.

(6) Az el ké sett ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül eluta -
sító vég zés sel szem ben jog or vos lat nak nincs he lye.

(7) A me ne kült ügyi ha tó ság az elõ ze tes vizs gá la ti el já -
rást a ha tár idõ ben be nyúj tott ké re lem alap ján kö te les foly -
tat ni.

(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az elõ ze -
tes vizs gá la ti el já rás ügy in té zé si ha tár ide je a meg szün te tõ
vég zés meg ho za ta lá nak idõ pont já ban meg sza kad. Az ügy -
in té zé si ha tár idõ az elõ ze tes vizs gá la ti el já rás foly ta tá sa
ese tén nem kez dõ dik újra.

53.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság a ké rel met ér de mi
vizs gá lat nél kül el uta sít ja, ha

a) az 51.  § (2) be kez dés ben fog lalt va la mely fel té tel
fenn ál lá sát ál la pít ja meg, vagy

b) az 52.  § (7) be kez dés alap ján foly ta tott elõ ze tes vizs -
gá la ti el já rás ban az 52.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
meg szün te té si ok me rül fel.

(2) A ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sí tó vég zés -
sel szem ben bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak van he lye.

(3) A fe lül vizs gá la ti ké rel met a vég zés köz lé sé tõl szá -
mí tott há rom na pon be lül a me ne kült ügyi ha tó ság nál kell
be nyúj ta ni. A me ne kült ügyi ha tó ság a fe lül vizs gá la ti
 kérelmet az ügy ira ta i val és el len ké rel mé vel együtt ha la -
dék ta la nul meg kül di a bí ró ság nak. A fe lül vizs gá la ti ké re -
lem be nyúj tá sá nak a me ne kült ügyi ha tó ság vég zé sé nek
vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá lya van.

(4) A fe lül vizs gá la ti ké re lem rõl a Fõ vá ro si Bí ró ság – a
fe lül vizs gá la ti ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na -
pon be lül – nem pe res el já rás ban, a ren del ke zés re álló ira -
tok alap ján dönt. Az el já rás ban szük ség ese tén sze mé lyes
meg hall ga tás nak van he lye.

(5) A bí ró ság a me ne kült ügyi ha tó ság ha tá ro za tát meg -
vál toz tat hat ja. A bí ró ság el já rást be fe je zõ dön té sé vel
szem ben jog or vos lat nak nincs he lye.

54.  § Ha ugyan az a ké rel me zõ azt köve tõen nyújt be ké -
rel met, hogy két ko ráb bi ké rel me tár gyá ban jog erõs el uta -
sí tó, illetve meg szün te tõ dön tés szü le tett, és a me ne kült -
ügyi ha tó ság a vissza kül dés ti lal má nak fenn ál lá sát nem
 állapította meg,

a) a ké re lem be nyúj tá sá nak nincs ha lasz tó ha tá lya

aa) az or szág el ha gyá si kö te le zett ség tel je sí té sé re;

ab) az or szág el ha gyá si kö te le zett ség nem tel je sí té se
ese tén a ki uta sí tás vég re haj tá sá ra;

ac) a kül föl di ki ada tá si el já rás ban tör té nõ át adá sá ra;

b) a kül föl dit nem il le tik meg az 5.  § (1) be kez dés
a)–c) pont já ban fog lalt jo go sult sá gok.

55.  § (1) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság a ké re lem el fo gad -
ha tó sá gát ál la pít ja meg, a ké rel met ér de mi el já rás ra utal ja.

(2) Az ér de mi el já rás ra uta ló vég zés sel szem ben jog or -
vos lat nak nincs he lye.

(3) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság a ké rel met ér de mi el já -
rás ra utal ja, és a ké rel me zõ ide gen ren dé sze ti õri zet ben
van, a me ne kült ügyi ha tó ság kez de mé nye zé sé re az ide -
gen ren dé sze ti ha tó ság az õri ze tet meg szün te ti.

Az érdemi eljárás

56.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság a ké rel met ér de mi el -
já rás ra uta ló vég zés ben a ké rel me zõ ré szé re szál lás hely -
ként – ké rel mé re – ma gán szál lás he lyet, en nek hi á nyá ban
be fo ga dó ál lo mást vagy szer zõ dés alap ján fenn tar tott más
szál lás he lyet je löl ki.

(2) A ké rel me zõ az ér de mi el já rás alatt kö te les a szá má -
ra ki je lölt szál lás he lyen élet vi tel sze rû en tar tóz kod ni.

(3) Az ér de mi el já rást az ér de mi el já rás ra uta ló vég zés
meg ho za ta lá tól szá mí tott hat van na pon be lül kell le foly -
tat ni.

57.  § (1) Az ér de mi el já rás ban a Nem zet biz ton sá gi
 Hivatal szak ha tó ság ként vesz részt.

(2) A szak ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je negy -
ven öt nap, amely nem hosszab bít ha tó meg.

(3) A szak ha tó sá gi el já rás idõ tar ta ma az ér de mi el já rás
ügy in té zé si ha tár ide jé be be szá mít.

58.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság az ér de mi el já rás
 során meg vizs gál ja, hogy

a) fenn áll nak-e a ké rel me zõ me ne kült kén ti el is me ré sé -
nek fel té te lei, to váb bá

b) nem áll-e fenn a ké rel me zõ me ne kült kén ti el is me ré -
sét ki zá ró ok.

(2) Ha a me ne kült kén ti el is me rés irán ti ké re lem az el is -
me rés fel té te lei fenn ál lá sá nak hi á nya vagy ki zá ró ok fenn -
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ál lá sa  miatt alap ta lan, a me ne kült ügyi ha tó ság meg vizs -
gál ja, hogy

a) fenn áll nak-e a ké rel me zõ ol tal ma zott kén ti el is me ré -
sé nek fel té te lei, to váb bá

b) nem áll-e fenn a ké rel me zõ ol tal ma zott kén ti el is me -
ré sét ki zá ró ok.

(3) Alap ta lan a ké re lem, ha

a) a me ne kült kén ti el is me rés fel té te lei nem áll nak fenn, 
vagy a me ne kült kén ti el is me rés a 8.  § (1) be kez dés alap ján
ki zárt, és

b) az ol tal ma zott kén ti el is me rés fel té te lei nem áll nak
fenn, vagy az ol tal ma zott kén ti el is me rés a 15.  § alap ján
 kizárt.

59.  § (1) A me ne kült kén ti, illetve az ol tal ma zott kén ti
 elismerés fel té te lei fenn ál lá sá nak hi á nyá ra utal kü lö nö sen, 
ha a ké rel me zõ

a) szár ma zá si or szá ga biz ton sá gos szár ma zá si or szág -
nak te kint he tõ;

b) olyan or szág ból ér ke zett, amely rá néz ve bizton -
ságos har ma dik or szág nak mi nõ sül;

c) nem tár ja fel a me ne kü lés re okot adó té nye ket és kö -
rül mé nye ket, vagy az ezek re vo nat ko zó nyi lat ko za ta olyan 
mér ték ben össze füg gés te len vagy el lent mon dá sos, hogy
ab ból nem le het arra kö vet kez tet ni, hogy õt ül dö zés vagy
sú lyos sé re lem érte vagy ezek ve szé lye áll fenn;

d) a sze mély azo no sí tó ada ta i ra, illetve az ál lam pol gár -
sá gá ra vo nat ko zó an szán dé ko san ha mis ada tot kö zöl;

e) sze mély azo nos sá gá nak iga zo lá sá ra, illetve a be uta -
zás hoz szán dé ko san ha mis vagy meg ha mi sí tott ok mányt
hasz nál fel, és az ok mány va lót lan tar tal má hoz ragasz -
kodik;

f) úti ok má nyát vagy sze mély azo nos sá gá nak meg ál la -
pí tá sá ra al kal mas más ok má nyát a me ne kült ügyi ha tó ság
elõl el rej ti, meg sem mi sí ti, illetve a sze mély azo nos sá gá nak 
meg ál la pí tá sá ra irá nyuló el já rá si cse lek mé nye ket szán dé -
ko san aka dá lyoz za;

g) lé nye ges in for má ci ók el hall ga tá sá val, illetve do ku -
men tu mok vissza tar tá sá val a me ne kült ügyi ha tó ság fél re -
ve ze té sét kí sér li meg;

h) ki zá ró lag azért nyújt be ké rel met, hogy kés lel tes se
a ki uta sí tá sát el ren de lõ ha tá ro zat vég re haj tá sát.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja nem al kal maz ha tó, ha
 orvosszakértõi vé le mény meg ál la pít ja, hogy a nyi lat ko zat
össze füg gés te len és el lent mon dá sos vol tát a ké rel me zõ
egész sé gi vagy pszi chés ál la po tá ból ere dõ ok in do kol ja.

60.  § (1) Az el is me rés fel té te le i nek vizs gá la ta so rán ül -
dö zés nek kell te kin te ni azo kat a cse lek mé nye ket, ame lyek
jel le gük nél, is mét lõ dé sük nél vagy össze adó dó ha tá suk nál
fog va olyan mér ték ben sú lyo sak, hogy az alap ve tõ em ber i
jo go kat – így kü lö nö sen az élet hez való jo got, a kín zás

 tilalmát, a rab szol ga ság vagy szol ga ság ti lal mát, a bün te tés 
tör vényi ren del ke zés hez kö tött sé gét – sú lyo san sér tik.

(2) Az ül dö zés kü lö nö sen a kö vet ke zõ cse lek mé nyek
for má já ban je len het meg:

a) pszi chi kai vagy fi zi kai erõ szak al kal ma zá sa, ide ért -
ve a sze xu á lis erõ sza kot is;

b) az érin tett sze mély nemi ho va tar to zá sa  miatt el kö ve -
tett cse lek mé nyek;

c) az érin tett sze mély gyer mek ko rá val össze füg gés ben
el kö ve tett cse lek mé nyek;

d) olyan jog sza bá lyi ren del ke zé sek vagy ha tó sá gi in -
téz ke dé sek, ame lyek ön ma guk ban hát rá nyo san meg kü lön -
böz te tõ jel le gû ek, vagy ame lye ket hát rá nyo san meg kü lön -
böz te tõ mó don al kal maz nak;

e) a bün te tõ el já rás so rán al kal ma zott arány ta lan ság
vagy hát rá nyos meg kü lön böz te tés, ide ért ve az arány ta la -
nul sú lyos vagy hát rá nyo san meg kü lön böz te tõ jel le gû
bün te tést is;

f) a bí ró sá gi jog vé de lem meg ta ga dá sa, amennyi ben
mind ez arány ta la nul sú lyos vagy hát rá nyo san meg kü lön -
böz te tõ jel le gû ered ménnyel jár;

g) konf lik tus hely zet ben tör té nõ ka to nai szol gá lat meg -
ta ga dás  miatt ki lá tás ba he lye zett bün te tés, fel té ve, hogy
a ka to nai szol gá lat tel je sí té se bûn cse lek ményt vagy a me -
ne kült kén ti vagy ol tal ma zott kén ti el is me rést ki zá ró okok
közé tar to zó cse lek ményt va ló sí ta na meg.

61.  § Az el is me rés fel té te le i nek vizs gá la ta so rán sú lyos
sé re lem nek te kin ten dõ

a) a ha lál bün te tés sel fe nye ge tés;
b) a kín zás, ke gyet len, em ber te len vagy meg alá zó bá -

nás mód vagy bün te tés al kal ma zá sa;
c) a pol gá ri sze mély éle té nek vagy tes ti ép sé gé nek sú -

lyos fe nye ge tett sé ge, amely nem zet kö zi vagy bel sõ fegy -
ve res konf lik tus so rán al kal ma zott meg kü lön böz te tés nél -
kü li erõ szak kö vet kez mé nye.

62.  § Az ül döz te tés, illetve a sú lyos sé re lem hát te ré ben
áll hat

a) az az ál lam, ahon nan a ké rel me zõ me ne kül ni kény -
sze rült;

b) az a) pont sze rin ti ál la mot vagy annak je len tõs ré szét 
el len õr zé se alatt tar tó párt vagy szer ve zet;

c) az a) vagy b) pont ban fog lal tak tól füg get len sze mély
vagy szer ve zet, fel té ve, hogy az a) pont sze rin ti ál lam és
a b) pont sze rin ti párt vagy szer ve zet nem tud vagy nem
 kíván az ül dö zés sel, illetve a sú lyos sé re lem mel szem ben
vé del met nyúj ta ni.

63.  § (1) Az ül döz te tés sel vagy sú lyos sé re lem mel
szem be ni vé de lem ak kor te kint he tõ biz to sí tott nak, ha
 abban az ál lam ban, ahon nan a ké rel me zõ me ne kül ni kény -
sze rül, ha té kony esz kö zök áll nak ren del ke zés re az ül döz -
te tés, illetve a sú lyos sé re lem meg aka dá lyo zá sá ra,
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valamint az ül döz te tést meg va ló sí tó vagy sú lyos sé rel met
elõ idé zõ cse lek mé nyek el kö ve tõ i nek meg bün te té sé re, és
a ké rel me zõ ezt a vé del met igény be ve he ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vé de lem ak kor is biz to sí -
tott nak te kint he tõ, ha ab ban az ál lam ban, ahon nan a ké rel -
me zõ me ne kül ni kény sze rül, az or szág egy ré szé ben nem
áll fenn az ül döz te tés tõl való meg ala po zott fé le lem kö ve -
tel mé nye, illetve a sú lyos sé re lem tény le ges ve szé lye, és
a ké rel me zõ tõl éssze rû en el vár ha tó, hogy az érin tett or -
szág rész ben ma rad jon.

64.  § (1) A 6.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ül dö zé si
okok vizs gá la ta so rán

a) a faj fo gal ma ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen a bõr szín,
szár ma zás, illetve meg ha tá ro zott et ni kai cso port hoz való
tar to zás szem pont ja it;

b) a val lás fo gal ma ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen a te is -
ta, nem te is ta és ate is ta meg gyõ zõ dé se ket, a ma gán jel le gû, 
illetve nyil vá nos val lá si szer tar tá so kon – akár egye dül,
akár má sok kal – való rész vé telt, illetve az ilyen szer tar tá -
so kon tör té nõ rész vé tel tõl való tar tóz ko dást, to váb bá más
val lá sos jel le gû te vé keny sé get vagy vé le mény nyil vá ní tást, 
bár mi lyen val lá sos hi ten ala pu ló, illetve e hit ál tal meg -
követelt sze mé lyes vagy kö zös sé gi ma ga tar tás for mát;

c) a nem ze ti ho va tar to zás fo gal ma nem kor lá to zó dik az 
ál lam pol gár ság ra vagy annak hi á nyá ra, ha nem ma gá ban
fog lal ja kü lö nö sen az olyan cso port hoz való tar to zást is,
ame lyet annak kul tu rá lis, et ni kai, illetve nyel vi iden ti tá sa,
kö zös föld raj zi vagy po li ti kai szár ma zá sa, illetve egy má -
sik ál lam la kos sá gá hoz fû zõ dõ vi szo nya ha tá roz meg;

d) va la mely cso port kü lö nö sen ak kor mi nõ sül meg -
határozott tár sa dal mi cso port nak, ha:

da) a cso port tag jai olyan ve lük szü le tett jel lem zõ tu laj -
don ság gal vagy meg nem vál toz tat ha tó kö zös hát tér rel
ren del kez nek, vagy olyan kö zös meg gyõ zõ dé sük, illetve
jel lem zõ tu laj don sá ga ik van nak, ame lyek olyannyi ra alap -
ve tõ ek az ön azo nos ság, illetve a lel ki is me ret sza bad sá ga
szem pont já ból, hogy az érin tett sze mé lye ket nem le het
ezek fel adá sá ra kény sze rí te ni, vagy

db) a cso port az érin tett or szág ban egy ér tel mû en el kü -
lö nít he tõ iden ti tás sal ren del ke zik, mi vel a cso por tot az azt
kö rül ve võ tár sa da lom kü lön bö zõ ként ke ze li;

e) a po li ti kai vé le mény fo gal ma kü lö nö sen azt fog lal ja
ma gá ban, hogy a ké rel me zõ egy olyan ügy ben, amely a ké -
rel me zõ ül dö zõ jé vel, annak po li ti ká já val vagy el já rá sá val
kap cso la tos, meg ha tá ro zott vé le ményt vagy meg gyõ zõ -
dést kép vi sel, füg get le nül at tól, hogy a ké rel me zõ az adott
vé le mény vagy meg gyõ zõ dés alap ján cse le ke dett-e.

(2) A szár ma zá si or szág kö rül mé nye i tõl füg gõ en meg -
ha tá ro zott tár sa dal mi cso port nak mi nõ sül het az olyan cso -
port is, amely be tar to zók kö zös jel lem zõ je a sze xu á lis irá -
nyult sá gon vagy a nemi ho va tar to zá son ala pul.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá ban a sze xu á lis irá nyult -
ság nem fog lal ja ma gá ban a ma gyar jog sze rint bûn cse lek -
mény nek mi nõ sü lõ, az el kö ve tõ sze xu á lis irá nyult sá gá val
össze füg gõ cse lek mé nye ket.

(4) Annak ér té ke lé se kor, hogy a ké rel me zõ ül döz te tés -
tõl való fé lel me meg ala po zott-e, nincs je len tõ sé ge annak,
hogy a ké rel me zõ tény le ge sen ren del ke zik-e az ül dö zés
alap já ul szol gá ló faji, val lá si, tár sa dal mi vagy po li ti kai jel -
lem zõk kel, illetve nem ze ti ho va tar to zás sal, ha ül dö zõ je
úgy te kin ti, hogy e jel lem zõk kel ren del ke zik.

65.  § A ké rel me zõ me ne kült kén ti el is me ré sé nek fel té te -
lei ak kor áll nak fenn, ha a 6.  § (1) be kez dés sze rin ti ül dö -
zé si okok és a 60.  § ér tel mé ben ül dö zés nek mi nõ sü lõ cse -
lek mé nyek kö zött össze füg gés ál la pít ha tó meg.

66.  § (1) Az ér de mi el já rás meg szû nik, ha a ké rel me zõ
meg hal.

(2) A me ne kült ügyi ha tó ság az ér de mi el já rást meg -
szün te ti, ha

a) az 52.  § (2) be kez dés a), c) vagy d) pont já ban fog lalt
fel té tel fenn áll;

b) a ké rel me zõ a nyi lat ko zat té telt meg ta gad ja, és ezzel
a ké re lem ér de mi el bí rá lá sát meg aka dá lyoz za;

c) az 51.  § (2) be kez dés alap ján a ké re lem ér de mi vizs -
gá lat nél kü li el uta sí tá sá nak lett vol na he lye, az el uta sí tá si
ok azon ban az ér de mi el já rás meg in dí tá sát köve tõen ju tott
a me ne kült ügyi ha tó ság tu do má sá ra.

(3) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság az ér de mi el já rást
a (2) be kez dés a) vagy b) pont ja alap ján szün te ti meg,
a továb biak ban az 52.  § (3)–(8) be kez dés ben fog lal ta kat
kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) Ha az ér de mi el já rás (3) be kez dés sze rin ti foly ta tá sa
so rán a (2) be kez dés a) vagy b) pont já ban fog lalt meg szün -
te té si ok me rül fel, a me ne kült ügyi ha tó ság a ké rel met
 elutasítja.

(5) Az ér de mi el já rást a (2) be kez dés c) pont ja alap ján
meg szün te tõ vég zés sel szem ben – az 53.  § (2)–(5) be kez -
dés ben fog lal tak nak meg fele lõen – bí ró sá gi fe lül vizs gá lat -
nak van he lye.

67.  § (1) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság meg ál la pít ja a
 kérelem alap ta lan sá gát, a ké rel met el uta sít ja.

(2) A me ne kült ügyi ha tó ság a ké re lem nek helyt adó ha -
tá ro zat köz lé sé vel egy ide jû leg a me ne kült ként vagy ol tal -
ma zott ként el is mert kül föl dit – az anya nyel vén vagy az
 általa ér tett más nyel ven – írás ban tá jé koz tat ja a jo ga i ról és 
kö te le zett sé ge i rõl.

68.  § (1) A ké rel met el uta sí tó ha tá ro zat tal szem ben bí ró -
sá gi fe lül vizs gá lat nak van he lye.
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(2) A ke re set le ve let a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott
 tizenöt na pon be lül a me ne kült ügyi ha tó ság nál kell be -
nyúj ta ni. A me ne kült ügyi ha tó ság a ke re set le ve let az ügy
ira ta i val és el len ké rel mé vel együtt ha la dék ta la nul meg kül -
di a bí ró ság nak. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a me ne kült -
ügyi ha tó ság ha tá ro za tá nak vég re haj tá sá ra – az 54.  §-ban
fog lalt eset ki vé te lé vel – ha lasz tó ha tá lya van.

(3) A ke re set rõl a Fõ vá ro si Bí ró ság – a ke re set le vél
 beérkezésétõl szá mí tott hat van na pon be lül – pe res el já rás -
ban dönt.

(4) A bí ró sá gi el já rás ban a ké rel me zõ sze mé lyes meg -
hall ga tá sa kö te le zõ. A sze mé lyes meg hall ga tást a bí ró ság
mel lõ zi, ha

a) a ké rel me zõ a szál lás he lyé rõl nem idéz he tõ,
b) a ké rel me zõ is me ret len hely re tá vo zott, vagy
c) az is mé telt ké re lem a ko ráb bi val azo nos tény be li ala -

pon nyug szik.

(5) A bí ró ság a me ne kült ügyi ha tó ság ha tá ro za tát meg -
vál toz tat hat ja. A bí ró ság el já rást be fe je zõ dön té sé vel
szem ben jog or vos lat nak nincs he lye.

(6) A me ne kült ügyi ha tó ság 67.  § (2) be kez dés sze rin ti
tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge ak kor is fenn áll, ha a bí ró ság
a me ne kült ügyi ha tó ság ha tá ro za tát meg vál toz tat ja, és a
ké rel me zõt me ne kült ként vagy ol tal ma zott ként el is me ri.

Menekültkénti elismerés kivételes méltányosságból

69.  § (1) A ki vé te les mél tá nyos ság ból tör té nõ me ne kült -
kén ti el is me rés so rán a mi nisz ter hi va tal ból jár el.

(2) A mi nisz ter ha tá ro za tá val szem ben jog or vos lat nak
nincs he lye.

Dublini eljárás

70.  § (1) Ha az ér de mi el já rás so rán a dub li ni el já rás le -
foly ta tá sá nak fel té te lei áll nak fenn, a 49.  § (2)–(9),
valamint az 50.  § (1)–(2) be kez dés ben fog lal ta kat kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Ha a ké rel me zõt és a ké re lem vizs gá la tát a meg ke re -
sett tag ál lam nem ve szi át, az ér de mi el já rást foly tat ni kell.

A menedékes kérelmére vonatkozó szabályok

71.  § (1) Ha a me ne dé kes az ide ig le nes vé de lem le jár tát
meg elõ zõ en me ne kült kén ti vagy ol tal ma zott kén ti el is me -
rés irán ti ké rel met nyújt be, me ne dé kes jog ál lá sa a ké re lem 
el bí rá lá sa alatt, to váb bá a ké re lem el uta sí tá sa ese tén – az
ide ig le nes vé de lem le jár tá ig – fenn ma rad, fel té ve, hogy
me ne dé kes kén ti el is me ré se vissza vo ná sá ra nem ke rül sor.

(2) Az (1) be kez dés alap ján be nyúj tott ké rel met ak kor is 
el kell bí rál ni, ha az ide ig le nes vé de lem a me ne kült kén ti
vagy ol tal ma zott kén ti el is me rés re irá nyuló el já rás idõ tar -
ta ma alatt meg szû nik. Eb ben az eset ben a ké rel me zõt az
5.  § sze rin ti jo gok il le tik meg, és kö te le zett sé gek ter he lik.

Repülõtéri eljárás

72.  § (1) Ha a kül föl di a ké rel mét a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le té re tör té nõ be lép te tés elõtt, a nem zet kö zi lé gi for gal -
mi ha tár át ke lõ he lyen nyújt ja be, e fe je zet ren del ke zé se it
az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A ké rel me zõt a re pü lõ té ri el já rás so rán nem il le tik
meg az 5.  § (1) be kez dés a) és c) pont já ban fog lalt jo go -
sult sá gok.

(3) A me ne kült ügyi ha tó ság a ké rel me zõt a re pü lõ tér
tran zit te rü le tén ta lál ha tó szál lás he lyen he lye zi el.

(4) A re pü lõ té ri el já rás ban az elõ ze tes vizs gá la ti el já rást 
nyolc na pon be lül le kell foly tat ni. Az elõ ze tes vizs gá la ti
el já rás so rán ho zott dön tés köz lé sé rõl a me ne kült ügyi ha -
tó ság ha la dék ta la nul gon dos ko dik.

(5) A ké rel me zõt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re be
kell lép tet ni, ha

a) az elõ ze tes vizs gá la ti el já rás ér de mi el já rás ra uta ló
vég zés sel zá rul, vagy

b) a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott nyolc nap el telt.

(6) A re pü lõ té ri el já rás sza bá lyai nem al kal maz ha tók,
ha a ké rel met kü lön le ges bá nás mó dot igény lõ sze mély
nyújt ja be.

A menekültkénti és az oltalmazottkénti
elismerés visszavonása

73.  § (1) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság a me ne kült kén ti
vagy az ol tal ma zott kén ti el is me rés fel té te lei fenn ál lá sá nak 
fe lül vizs gá la ta so rán azt ál la pít ja meg, hogy az el is me rés
vissza vo ná sá nak van he lye, er rõl a me ne kül tet vagy az
 oltalmazottat írás ban, az anya nyel vén vagy az ál ta la ér tett
más nyel ven tá jé koz tat ja.

(2) A me ne kült ügyi ha tó ság a tá jé koz ta tás sal egy ide jû -
leg – ha tár idõ tû zé sé vel – fel hív ja a me ne kül tet vagy az
 oltalmazottat, hogy je löl je meg azo kat az oko kat, ame lyek
iga zol ják vagy va ló szí nû sí tik a me ne kült kén ti vagy ol tal -
ma zott kén ti el is me rés fel té te le i nek fenn ál lá sát, illetve azt,
hogy az el is me rést ki zá ró ok nem áll fenn.

(3) A me ne kül tet vagy az ol tal ma zot tat a me ne kült ügyi
ha tó ság sze mé lye sen meg hall gat ja. A sze mé lyes meg hall -
ga tást a me ne kült ügyi ha tó ság mel lõ zi, ha a kül föl di

a) a la kó he lyé rõl nem idéz he tõ,
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b) is me ret len hely re tá vo zott, vagy

c) a sze mé lyes meg hall ga tá son írás be li fel szó lí tás ra
nem je le nik meg, és tá vol ma ra dá sát meg fele lõen nem iga -
zol ja.

74.  § (1) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság meg ál la pít ja, hogy
az el is me rés vissza vo ná sá ra okot adó kö rül mény nem áll
fenn, az el já rást meg szün te ti. Az el já rást meg szün te tõ vég -
zés sel szem ben jog or vos lat nak nincs he lye.

(2) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság me ne kült ese té ben a
11.  § (2) be kez dés ben, ol tal ma zott ese té ben a 18.  § (2) be -
kez dés ben fog lalt va la mely ok fenn ál lá sát ál la pít ja meg, a
me ne kült kén ti, illetve az ol tal ma zott kén ti el is me rést
vissza von ja.

75.  § (1) A me ne kült kén ti vagy ol tal ma zott kén ti el is me -
rést vissza vo nó ha tá ro zat tal szem ben – a jog ál lás ról tör -
ténõ le mon dá son ala pu ló vissza vo nás ese tét ki vé ve – bí ró -
sá gi fe lül vizs gá lat nak van he lye.

(2) A ke re set le ve let a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott
 tizenöt na pon be lül a me ne kült ügyi ha tó ság nál kell be -
nyúj ta ni. A me ne kült ügyi ha tó ság a ke re set le ve let az ügy
ira ta i val és el len ké rel mé vel együtt ha la dék ta la nul meg kül -
di a bí ró ság nak. A ke re set le vél be nyúj tá sá nak a me ne kült -
ügyi ha tó ság ha tá ro za tá nak vég re haj tá sá ra ha lasz tó ha tá -
lya van.

(3) A ke re set rõl a Fõ vá ro si Bí ró ság – a ke re set le vél be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül – pe res el já rás -
ban dönt.

(4) A bí ró sá gi el já rás ban a ké rel me zõ sze mé lyes meg -
hall ga tá sa kö te le zõ. A sze mé lyes meg hall ga tást a bí ró ság
mel lõ zi, ha a kül föl di

a) a la kó he lyé rõl nem idéz he tõ, vagy

b) is me ret len hely re tá vo zott.

(5) A bí ró ság el já rást be fe je zõ dön té sé vel szem ben jog -
or vos lat nak nincs he lye.

IX. Fejezet

A MENEDÉKESKÉNTI ELISMERÉSRE IRÁNYULÓ
ELJÁRÁS

76.  § (1) Az Or szág gyû lés – a Kor mány elõ ter jesz tése
alap ján – a 19.  § b) pont ja sze rin ti ide ig le nes vé de lem re
 jogosultként tör té nõ el is me rés rõl ha tá ro za tot hoz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat tar tal maz za azt az
idõ tar ta mot, amely nek le jár tá val, illetve annak a tény nek
a meg je lö lé sét, amely nek be kö vet kez té vel az ide ig le nes
vé de lem meg szû nik.

(3) A me ne dé kes kén ti el is me rés re irá nyuló el já rás ban
a me ne kült ügyi ha tó ság nak és a bí ró ság nak a 41.  § (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott je len tést nem kell be sze rez nie.

(4) Az ide ig le nes vé de lem – 24.  § (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott idõ tar tam le jár tát vagy tény be kö vet kez tét kö -
ve tõ – fenn tar tá sá ról ho zott ha tá ro zat ra az (1)–(3) be kez -
dés ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

77.  § (1) A me ne dé kes kén ti el is me ré sét ké rõ nek (e fe je -
zet ben a továb biak ban: ké rel me zõ) azt kell iga zol nia vagy
va ló szí nû sí te nie, hogy a 19.  § a) vagy b) pont ja sze rint
 védelemre jo go sult tö me ge sen me ne kü lõ sze mé lyek cso -
port já ba tar to zik.

(2) Alap ta lan a me ne dé kes kén ti el is me rés irán ti ké re -
lem (e fe je zet ben a továb biak ban: ké re lem), ha a kérel -
mezõ

a) nem iga zol ja vagy va ló szí nû sí ti, hogy a 19.  § a) vagy 
b) pont ja sze rint vé de lem re jo go sult cso port tag ja, vagy

b) me ne dé kes kén ti el is me ré se a 21.  § alap ján ki zárt.

(3) A kül föl di me ne dé kes kén ti el is me ré sé re irá nyuló
 eljárást negy ven öt na pon be lül kell le foly tat ni. Az ügy in -
té zé si ha tár idõ nem hosszab bít ha tó meg.

78.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság a me ne dé kes kén ti
 elismerésre irá nyuló el já rás so rán kö te les be sze rez ni a
Nem zet biz ton sá gi Hi va tal szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sát.

(2) A Nem zet biz ton sá gi Hi va tal kö te les a me ne kült ügyi
ha tó ság meg ke re sé sé nek har minc na pon be lül ele get ten ni. 
A szak ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si ha tár ide je nem hosz -
szabbítható meg.

(3) A szak ha tó sá gi el já rás idõ tar ta ma az ügy in té zé si ha -
tár idõ be be szá mít.

79.  § (1) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság a ké re lem alap ta -
lan sá gát ál la pít ja meg, a ké rel met el uta sít ja.

(2) A me ne kült ügyi ha tó ság ké rel met el uta sí tó ha tá ro -
za tá val szem be ni jog or vos lat ra a 68.  §-ban fog lal ta kat kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(3) A me ne kült ügyi ha tó ság a ké re lem nek helyt adó ha -
tá ro zat köz lé sé vel egy ide jû leg a me ne dé kes ként el is mert
kül föl dit – az anya nyel vén vagy az ál ta la ér tett más nyel -
ven – írás ban tá jé koz tat ja a jo ga i ról és kö te le zett sé ge i rõl.

A menedékeskénti elismerés visszavonása

80.  § (1) Ha a me ne kült ügyi ha tó ság a 25.  § (2) be kez -
dés ben fog lalt va la mely ok fenn ál lá sát ál la pít ja meg, a me -
ne dé kes kén ti el is me rést vissza von ja.

(2) A me ne dé kes kén ti el is me rést vissza vo nó ha tá ro zat -
tal szem ben – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – 
a 75.  §-ban fog lal tak sze rint van he lye jog or vos lat nak.
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(3) Ha a me ne dé kes kén ti el is me rés vissza vo ná sá ra a
25.  § (2) be kez dés a) pont ja alap ján ke rült sor, az el is me -
rést vissza vo nó ha tá ro zat tal szem ben jog or vos lat nak nincs 
he lye.

X. Fejezet

ADATKEZELÉS

81.  § A me ne kült ügyi ha tó ság a me ne kült, az ol tal ma -
zott, a me ne dé kes, valamint az el is me ré sét kérõ (a továb -
biak ban együtt: e tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mély) sze -
mé lyes ada ta it, a tar tóz ko dá suk kal és az õket meg il le tõ
 ellátással és tá mo ga tás sal össze füg gõ ada to kat, to váb bá az 
azok ban be kö vet ke zett vál to zá so kat

a) a me ne kült, az ol tal ma zott, illetve a me ne dé kes jog -
ál lás fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sa és az ah hoz fû zõ dõ jo go -
sult sá gok biz to sí tá sa,

b) az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meghatá -
rozott el lá tás ra és tá mo ga tás ra való jo go sult ság megálla -
pítása,

c) sze mély azo no sí tás,
d) a pár hu za mos el já rá sok meg aka dá lyo zá sa, valamint
e) a ké re lem több szö ri be nyúj tá sá nak meg ál la pí tá sa

cél já ból a me ne kült ügyi nyil ván tar tás ban ke ze li.

82.  § E fe je zet al kal ma zá sá ban ter mé sze tes sze mély azo -
no sí tó ada tok az e tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mély
 következõ ada tai:

a) csa lá di és utó ne ve vagy -ne vei;
b) szü le té si csa lá di és utó ne ve vagy -ne vei;
c) elõ zõ csa lá di és utó ne ve vagy -ne vei;
d) ál ne ve vagy ál ne vei;
e) szü le té si he lye és ide je;
f) neme;
g) any ja szü le té si csa lá di és utó ne ve vagy -ne vei;
h) je len le gi és ko ráb bi ál lam pol gár sá ga, ál lam pol gár -

sá gai vagy hon ta lan stá tu sza;
i) me ne kült vagy ol tal ma zott ese tén sze mé lyi azono -

sítója.

83.  § (1) A me ne kült ügyi nyil ván tar tás az e tör vény ha -
tá lya alá tar to zó sze mély kö vet ke zõ ada ta it tar tal maz za:

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it;
b) arc kép má sát;
c) a ti zen négy éven fe lü li ujj nyo ma tát;
d) ha az el is me ré sét kérõ kí sé rõ nél kü li kis ko rú, en nek

té nyét;
e) ha az el is me ré sét kérõ dub li ni el já rás alap ján ke rült

át vé tel re, az át vé tel té nyét és idõ pont ját;
f) a me ne kült kén ti vagy ol tal ma zott kén ti, valamint a

me ne dé kes kén ti el is me rés irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak,

valamint a be nyúj tott ké re lem vissza vo ná sá nak té nyét és
idõ pont ját;

g) a me ne kült kén ti, ol tal ma zott kén ti vagy me ne dé kes -
kén ti el is me rés té nyét és idõ pont ját, a ha tá ro za tot hozó
 hatóság vagy bí ró ság meg ne ve zé sét, to váb bá azt, hogy a
ha tá ro zat ha tá lya hány sze mély re ter jed ki;

h) az el is me rés irán ti ké re lem el uta sí tá sá nak, a me ne -
kült ügyi el já rás meg szün te té sé nek, valamint az el is me rés
vissza vo ná sá nak té nyét, okát és idõ pont ját, az or szág el ha -
gyá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek ha tár ide jét, a döntés -
hozó ha tó ság vagy bí ró ság meg ne ve zé sét, to váb bá azt,
hogy a dön tés ha tá lya hány sze mély re ter jed ki;

i) az el is me ré sét kérõ dub li ni el já rás alap ján tör té nõ át -
adá sá nak té nyét és okát, az át adás ról ren del ke zõ vég zés
meg ho za ta lá nak, valamint az el is me ré sét kérõ át adá sá nak
idõ pont ját, to váb bá azt, hogy a vég zés ha tá lya hány sze -
mély re ter jed ki;

j) csa lá di ál la po tát, fog lal ko zá sát, is ko lai vég zett sé gét;

k) la kó he lyét, tar tóz ko dá si he lyét, szál lás he lyét;

l) a szár ma zá si or szá ga ne vét;

m) a faji vagy nem ze ti ho va tar to zá sá ra, meg ha tá ro zott
tár sa dal mi cso port hoz tar to zá sá ra, illetve val lá si, po li ti kai
meg gyõ zõ dé sé re vo nat ko zó ada tok kö zül azt, amely re
 kérelmének in do ko lá sá ban hi vat ko zott;

n) a sze mély azo nos sá gát iga zo ló és úti ok má nya i nak
ada ta it (az ok mány azo no sí tó je lét és szá mát, ér vé nyes sé gi
ide jét, a ki ál lí tás idõ pont ját, a ki ál lí tó ha tó ság ne vét, a ki ál -
lí tás he lyét);

o) a vele együtt ér ke zõ csa lád ta gok ter mé sze tes sze -
mély azo no sí tó ada ta it és ma gyar or szá gi tar tóz ko dá suk
jog cí mét;

p) jö ve del mi, va gyo ni hely ze té re vo nat ko zó olyan ada -
to kat, ame lye ket nyi lat ko za ta, az ál ta la szol gál ta tott irat
vagy az adó ha tó ság, illetve a tár sa da lom biz to sí tá si fel ada -
to kat el lá tó szerv adat szol gál ta tá sa tar tal ma zott.

(2) A me ne kült ügyi ha tó ság

a) az (1) be kez dés a)–o) pont já ban meg ha tá ro zott ada -
to kat a ké re lem el uta sí tá sá tól, az el já rás meg szün te té sé tõl
vagy az el is me rés meg szû né sé tõl,

b) az (1) be kez dés p) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat 
az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
 ellátásra, illetve tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg szû né -
sé tõl, illetve a vissza té rí ten dõ tá mo ga tás tel je sí té sé tõl
vagy a kö ve te lés el évü lé sé tõl

szá mí tott öt évig ke ze li.

(3) Az ujj nyo mat rög zí té sé nek és tá ro lá sá nak cél ja az
 elismerését kérõ azo no sí tá sa és a ké re lem több szö ri be -
nyúj tá sá nak meg ál la pí tá sa. Az el já ró ha tó ság a rög zí tett
ujj nyo ma tot az el is me ré sét kérõ iga zolt, en nek hi á nyá ban
az ál ta la kö zölt ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i nak,
ál lam pol gár sá gá nak, to váb bá a ki je lölt szál lás he lyé nek
meg je lö lé sé vel ha la dék ta la nul to váb bít ja a (4) be kez dés
sze rin ti adat fel dol go zó szerv nek.
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(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat kör te kin te té -
ben adat fel dol go zó a mi nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro -
zott szerv. Az ada tok nak az Eu ro dac köz pon ti egy sé gé hez
tör té nõ to váb bí tá sá ért, az ada tok fo ga dá sá ért, illetve azok
össze ha son lí tá sá ért az adat ke ze lõ fe le l.

(5) Az e tör vény alap ján ki adott ok má nyok a me ne kült -
ügyi nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok kö zül azo kat tar tal -
maz zák, ame lyek a jo go sult sze mély azo nos sá gá nak meg -
ál la pí tá sá hoz, valamint az ok mány ál tal biz to sí tott jo go -
sult ság fenn ál lá sá nak iga zo lá sá hoz szük sé ge sek.

84.  § (1) A be fo ga dó ál lo más – az ál lo má son el he lye zett
sze mé lyek jo go sult sá ga i nak biz to sí tá sa, valamint az e tör -
vény ben és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el lá tás ra
és tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa cél já ból –
nyil ván tar tást ve zet

a) a be fo ga dó ál lo má son el he lye zet tek ter mé sze tes sze -
mély azo no sí tó ada ta i ról, valamint

b) a be fo ga dó ál lo más ál tal nyúj tott el lá tás, illetve
 támogatás mér té ké rõl és idõ tar ta má ról.

(2) A be fo ga dó ál lo má son el he lye zett sze mély ada ta it
a be fo ga dó ál lo más vég le ges el ha gyá sát kö ve tõ egy évig
kell ke zel ni.

85.  § (1) A me ne kült, az ol tal ma zott, illetve a me ne dé -
kes la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye vagy szál lás he lye sze rint 
ille té kes jegy zõ – az e tör vény ben és kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott, ha tás kö ré be tar to zó el lá tás ra, illetve tá mo -
ga tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa cél já ból – nyil ván -
tar tást ve zet a ha tás kö ré be tar to zó tá mo ga tás ra jo go sult
sze mély

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i ról;

b) la kó he lyé rõl, tar tóz ko dá si he lyé rõl vagy szállás -
helyérõl;

c) a fo lyó sí tott tá mo ga tás össze gé rõl;

d) a fo lyó sí tás idõ pont já ról, vissza té rí ten dõ tá mo ga tás
ese tén a tör lesz té si ha tár idõ rõl.

(2) A tá mo ga tást fo lyó sí tó szer vek ke zel he tik a jegy zõ
ha tás kö ré be tar to zó tá mo ga tás ra jo go sult sze méllyel
 közös ház tar tás ban élõ csa lád ta gok ke re se ti és va gyo ni
 viszonyaira vo nat ko zó ada to kat, amennyi ben a tá mo ga tás
fel té te le i nek fenn ál lá sa ezek alap ján ál la pít ha tó meg.

(3) A tá mo ga tást fo lyó sí tó szer vek kö te le sek ada tot
szol gál tat ni a me ne kült ügyi ha tó ság, valamint a (2) be kez -
dés sze rin ti ada tok igény lé sé re tör vény ben fel jo go sí tott
szer vek ré szé re.

(4) A jegy zõ és a tá mo ga tást fo lyó sí tó szer vek az
(1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada to kat a tá mo ga tás -
ra való jo go sult ság, illetve a vissza fi ze té si kö te le zett ség
fenn ál lá sá ig ke zel he tik.

86.  § A me ne kült ügyi ha tó ság jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel ada tai el lá tá sa cél já ból – tör vény ben meg ha tá ro -
zott adat kör ben – ada to kat igé nyel het

a) a bûn tet te sek, a kény szer in téz ke dés, illetve a bün te -
tõ el já rás alatt ál lók nyil ván tar tá sá ból;

b) a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás ból;
c) a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ból;
d) nem zet kö zi szer zõ dés, euró pai kö zös sé gi jogi ak tus

vagy vi szo nos ság alap ján kül föl di bûn ül dö zõ, ide gen ren -
dé sze ti és me ne kült ügyi szer vek tõl, illetve nem zet kö zi
szer ve ze tek tõl.

87.  § (1) Az e fe je zet ben meg ha tá ro zott nyilvántar -
tásokból jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa
cél já ból – tör vény ben meg ha tá ro zott adat kör ben –

a) a bí ró ság,
b) az ügyész ség,
c) a nyo mo zó ha tó ság,
d) a nem zet biz ton sá gi szol gá lat,
e) az ide gen ren dé sze ti ha tó ság,
f) az adó- és vám ha tó ság,
g) a me ne kült ügyi el já rás ban köz re mû kö dõ szakha -

tóság,
h) az ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró ha tó ság,
i) a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás sal kap cso la -

tos ügyek ben el já ró ha tó ság,
j) a mun ka ügyi ha tó ság,
k) a mun ka vé del mi ha tó ság,
l) az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv,
m) az anya köny ve zést vég zõ ha tó ság,
n) a gyám ha tó ság, és
o) a jog sza bály, illetve szer zõ dés alap ján tá mo ga tást

fo lyó sí tó szer vek
igé nyel het nek ada tot.

(2) A me ne kült ügyi ha tó ság a me ne kült ként vagy ol tal -
ma zott ként tör té nõ el is me rés rõl – az érin tett ter mé sze tes
sze mély azo no sí tó ada ta i nak köz lé sé vel – tá jé koz tat ja
a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tást ke ze lõ köz pon ti
szer vet a nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé tel, illetve sze mély -
azo no sí tó iga zol vánnyal, valamint sze mé lyi azo no sí tót és
lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vánnyal tör té nõ el lá tás
cél já ból.

(3) Az e tör vény alap ján ke zelt ada tok sta tisz ti kai cél ra
fel hasz nál ha tók, és az azo kat tar tal ma zó nyil ván tar tá sok -
ból sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don sta tisz ti kai
cél ra ada tok szol gál tat ha tók.

(4) A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ré szé re sta tisz ti kai
célú adat ke ze lés ér de ké ben sze mély azo no sí tás ra al kal mas
mó don is át ad ha tók

a) a 83.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ada -
tok kö zül az e tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mély csa lá di
és utó ne ve vagy -ne vei, szü le té si csa lá di és utó ne ve vagy
-ne vei, elõ zõ csa lá di és utó ne ve vagy -ne vei, szü le té si
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 helye és ide je, neme, any ja szü le té si csa lá di és utó ne ve
vagy -ne vei, a je len le gi és ko ráb bi ál lam pol gár sá gá ra vagy 
hon ta lan stá tu szá ra vo nat ko zó ada tok, to váb bá

b) a 83.  § (1) be kez dés f), valamint j)–l) pont já ban meg -
ha tá ro zott ada tok.

(5) A 83.  § (1) be kez dés m) pont já ban meg ha tá ro zott
adat csak a nyo mo zó ha tó ság és az ügyész ség, to váb bá tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint a bí ró ság és a nem zet biz -
ton sá gi szol gá lat ré szé re ad ha tó át.

88.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság kül föl di ál lam és nem -
zet kö zi szer ve zet ré szé re ada tot szol gál tat

a) a me ne kült ügy te rü le tén al kal ma zan dó jog sza bá -
lyok ról és gya kor lat ról;

b) az e tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek ér ke zé sé -
nek és ál lam pol gár ság sze rin ti meg osz lá sá nak havi ala ku -
lá sá ról;

c) az el is me rés irán ti ké rel mek ál ta lá nos ten den ci á i ról.

(2) A mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló or szág in for má ció
szol gál ta tá sá ért fe le lõs szerv kül föl di ál lam és nem zet kö zi
szer ve zet ré szé re ada tot szol gál tat az e tör vény ha tá lya alá
tar to zó sze mély szár ma zá si or szá ga vagy a ko ráb bi tar tóz -
ko dá si he lye sze rin ti or szág hely ze té rõl.

(3) A me ne kült ügyi ha tó ság az (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti ada to kat az Euró pai Unió Bi zott sá ga ál tal ki je lölt
szerv és az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Me ne kült ügyi
Fõ biz tos sá ga ré szé re is át ad ja.

89.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság nem zet kö zi szer zõ dés 
vagy vi szo nos ság alap ján – az e tör vény ha tá lya alá tar to zó 
sze mély szár ma zá si or szá ga ki vé te lé vel – kül föl di ál lam
szer ve i nek, illetve az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te
 Menekültügyi Fõ biz tos sá gá nak ké rel mé re, to váb bá a me -
ne kült ügyi el já rás át adá sa ke re té ben kö zöl min den olyan
in for má ci ót, amely szük sé ges az el is me rés irán ti ké re lem
el bí rá lá sá hoz, fel té ve, hogy az adat igény lõ nél a sze mé lyes
ada tok vé del me biz to sí tott.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti in for má ció tar tal maz hat ja

a) az e tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mély ter mé sze tes
sze mély azo no sí tó ada ta it;

b) a sze mély azo nos sá gát iga zo ló és úti ok má nyok ada -
ta it (az ok mány azo no sí tó je lét és szá mát, ér vé nyes sé gi
ide jét, a ki ál lí tás idõ pont ját, a ki ál lí tó ha tó ság ne vét, a ki ál -
lí tás he lyét);

c) az el is me ré sét kérõ sze mély azo nos sá gá nak meg ál la -
pí tá sá hoz szük sé ges más ada to kat;

d) a tar tóz ko dá si en ge dély re vagy ví zum ra vo nat ko zó
ada to kat;

e) az el is me rés irán ti ké re lem, valamint a ko ráb bi el is -
me rés irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak he lyét és idõ pont ját,
az el já rás ál lá sát, illetve a ké re lem tár gyá ban ho zott dön tés 
tar tal mát;

f) a bün te tõ el já rás so rán ke let ke zett ada to kat.

(3) Azo kat az in do ko kat, ame lyek re az e tör vény ha tá lya 
alá tar to zó sze mély el is me rés irán ti ké rel me alá tá masz tá -
sa ként hi vat ko zott – az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta -
tás so rán – csak az érin tett írás be li hoz zá já ru lá sá val le het
kö zöl ni.

(4) Az (1) be kez dés ben fel ha tal ma zott szer vek ki vé te lé -
vel kül föl di szerv vagy sze mély ré szé re sze mé lyes adat
csak az érin tett írás be li hoz zá já ru lá sa alap ján ad ha tó át. Az 
érin tet tet a fel hasz ná lás cél já ról elõ ze tesen tá jé koz tat ni
kell.

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptetõ és hatályon kívül helyezõ
rendelkezések

90.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 94.  §-a 2007. jú li us 2-án lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény,

b) a szer ve zett bû nö zés, valamint az az zal össze füg gõ
egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az eh hez
kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény 36.  §-a és 58.  §-a,

c) a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XXXVIII. tör vény,

d) az euró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, valamint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
44–56.  §-a, az azt meg elõ zõ „HETEDIK FEJEZET” fe je -
zet cím és az „A me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX.
tör vény mó do sí tá sá ról” cím, to váb bá a 147.  § (1) be kez dés 
f) pont ja, 147.  § (2) be kez dés d) pont ja és 147.  § (3) be kez -
dé se,

e) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény 93.  §-a, valamint

f) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és 
tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény 113.  §-a.

Átmeneti rendelkezések

91.  § (1) E tör vény ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor
fo lya mat ban lévõ me ne kült ügyi el já rás ban nem le het
 alkalmazni.
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(2) Ahol e tör vény a ké re lem is mé telt be nyúj tá sá hoz
jog kö vet kez ményt fûz, a meg elõ zõ ké rel mek szá má nak
meg ál la pí tá sa kor az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj -
tott ké rel me ket is figye lembe kell ven ni.

92.  § (1) A me ne kült ügyi ha tó ság a kül föl di ek be uta zá -
sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény alap ján humanitá -
rius cél ból tar tóz ko dá si en ge déllyel el lá tott be fo ga dot tak
jog ál lá sát az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ti zen nyolc
hó na pon be lül fe lül vizs gál ja.

(2) A fe lül vizs gá lat so rán a me ne kült ügyi ha tó ság a me -
ne kült kén ti vagy ol tal ma zott kén ti el is me rés re irá nyuló
 eljárást hi va tal ból foly tat ja le.

Felhatalmazó rendelkezések

93.  § (1) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren -
de let ben

a) ál la pít sa meg a me ne kült ügyi el já rás rész le tes sza bá -
lya it;

b) ál la pít sa meg a me ne kült ügyi el já rás kül föl di me ne -
kült ügyi ha tó ság ré szé re tör té nõ át adá sá ra, illetve a me ne -
kült ügyi el já rás át vé te lé re vo nat ko zó rész le tes szabá -
lyokat;

c) ha tá roz za meg az el is me ré sét ké rõt, valamint a me -
ne kül tet, az ol tal ma zot tat és a me ne dé kest meg il le tõ el lá tá -
sok és tá mo ga tá sok faj tá it, igény be vé te lük fel té te le it;

d) ál la pít sa meg az el lá tá sok és tá mo ga tá sok igény be -
vé te le költ sé ge i nek meg té rí té sé re irány adó sza bá lyo kat;

e) ha tá roz za meg az el is me ré sét kérõ, a me ne kült, az
 oltalmazott és a me ne dé kes ok má nya i nak kö rét;

f) ha tá roz za meg az el is me ré sét kérõ, a me ne kült, az
 oltalmazott és a me ne dé kes ok má nya i nak for má ját és azok 
adat tar tal mát;

g) ál la pít sa meg a me ne kült, az ol tal ma zott és a me ne -
dé kes úti ok má nya ki adá sá nak rész le tes el já rá si szabá -
lyait;

h) je löl je ki az or szág in for má ció szol gál ta tá sá ért fe le -
lõs szer vet;

i) ál la pít sa meg a ha za té rés és a har ma dik or szág ban
tör té nõ le te le pe dés uta zá si költ sé ge i nek biz to sí tá sá hoz
nyújt ha tó tá mo ga tás fel té te le it.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal nem ze ti
szin ten biz ton sá gos nak nyil vá ní tott szár ma zá si or szá gok
lis tá ját.

(3) A mi nisz ter fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let -
ben

a) ha tá roz za meg a me ne kült ügy szer ve ze ti rend sze ré -
nek fel épí té sét, fel ada ta it és mû kö dé si rend jét;

b) je löl je ki a me ne kült ügyi nyil ván tar tás, valamint a
83.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat kör te kin te té ben
az adat fel dol go zás ra jo go sult szer vet.

Mó do su ló ren del ke zé sek

94.  § (1) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kt.) 110.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„110.  § (1) A nem ma gyar ál lam pol gár kis ko rú ak kor
vá lik óvo dai el lá tás ra jo go sult tá, illetve ak kor tan kö te les
Ma gyar or szá gon, ha

a) me ne dék jo got kérõ, me ne kült, me ne dé kes,

b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gát Magyar -
országon gya ko rol ja,

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zik, és be -
ván do rolt vagy le te le pe dett jog ál lá sú, illetve a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge -
déllyel ren del ke zik.

(2) A fel té te lek meg lé tét a ta nu ló ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mény be tör té nõ fel vé te lé nél iga zol ni kell.

(3) Ha a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén való tar tóz ko dás
ide je

a) az egy évet nem ha lad ja meg, a szü lõ ké ré sé re,

b) az egy évet meg ha lad ja, e tör vény ere jé nél fog va
 válik a gyer mek tan kö te les sé.

(4) A nem ma gyar ál lam pol gár mind ad dig, amed dig
meg fe lel az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek,
az óvo dai ne ve lést, és – amennyi ben tan kö te les sé vá lik –
az is ko lai ne ve lést és ok ta tást, a kol lé gi u mi ne ve lést, a pe -
da gó gi ai szak szol gá la to kat a tan kö te le zett ség fenn ál lá sa,
to váb bá a tan kö te le zett ség ide je alatt meg kez dett és a tan -
kö te le zett ség meg szû né se után foly ta tott ta nul má nyok
alatt a ma gyar ál lam pol gá rok kal azo nos fel té te lek kel
 veheti igény be.

(5) Az (1) be kez dés a) pont já ban fel so rol tak az el is me -
rés irán ti ké re lem be nyúj tá sá tól kez dõ dõ en gya ko rol hat ják 
a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go kat, illetve kö te le sek 
meg kez de ni a tan kö te le zett ség tel je sí té sét.

(6) A (4) be kez dés ben sza bá lyo zott jog az (1) be kez dés
b), c) pont já ban meg ha tá ro zot tak alap ján ak kor gya ko rol -
ha tó, ha a szü lõ há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás ra
jo go sí tó en ge déllyel ren del ke zik és ke re sõ te vé keny sé get
foly tat. E ren del ke zé se ket az érin tett há zas tár sa és gyer -
mek e te kin te té ben is al kal maz ni kell.

(7) Az a nem ma gyar ál lam pol gár, aki az ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter meg hí vó le ve lé vel ren del ke zik, a meg hí vó le -
vél ben meg ha tá ro zott el lá tást a ma gyar ál lam pol gá rok kal
azo nos fel té te lek sze rint ve he ti igény be.

(8) Az a nem ma gyar ál lam pol gár, aki nem tar to zik az
(1)–(7) be kez dés ben fog lal tak ha tá lya alá – ha nem zet kö zi
szer zõ dés vagy jog sza bály más kép pen nem ren del ke zik –
az óvo dai, is ko lai és kol lé gi u mi el lá tá sért, to váb bá a pe da -
gó gi ai szak szol gá lat igény be vé te lé ért dí jat fi zet. A díj nem 
ha lad hat ja meg a szak mai fel adat ra jutó fo lyó ki adá sok
egy ta nu ló ra jutó há nya dát. A köz ok ta tá si in téz mény ve ze -
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tõ je a dí jat a fenn tar tó ál tal meg ha tá ro zott sza bá lyok alap -
ján csök kent he ti, illetve el en ged he ti.

(9) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak óvo dai ne ve lé -
sé hez, is ko lai ne ve lé sé hez és ok ta tá sá hoz az ok ta tá sért
 felelõs mi nisz ter pe da gó gi ai rend sze re ket (ok ta tá si prog -
ra mo kat) ad ki.”

(2) A Kt. 122/A.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:
[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„c) a Ta nács 2003/9/EK irány elve (2003. ja nu ár 27.)

a me ne dék ké rõk be fo ga dá sa mi ni mum sza bá lya i nak meg -
ál la pí tá sá ról, 10. cikk (1)–(2) be kez dés.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

95.  § (1) E tör vény a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok -
nak tör té nõ rész le ges meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Kö zös sé gek be ván dor lá sért fe le lõs
 minisztereinek 1992. no vem ber 30-i ál lás fog la lá sa a nyil -
ván va ló an alap ta lan me ne dék jo gi ké rel mek rõl;

b) az Euró pai Kö zös sé gek be ván dor lá sért fe le lõs
 minisztereinek 1992. no vem ber 30-i ál lás fog la lá sa a har -
ma dik be fo ga dó or szá gok ra vo nat ko zó kér dé sek össze -
han golt meg kö ze lí té sé rõl;

c) az Euró pai Kö zös sé gek be ván dor lá sért fe le lõs
 minisztereinek Lon don ban, 1992. no vem ber 30-án és
 december 1-jén meg ho zott ál lás fog la lá sai azok ról az
 országokról, ame lyek ben az ül döz te tés nek nincs ko moly
ve szé lye;

d) a Ta nács 1995. jú ni us 20-i ál lás fog la lá sa a me ne -
kült ügyi el já rá sok mi ni má lis ga ran ci á i ról;

e) a Ta nács 1997. jú ni us 26-i ál lás fog la lá sa a har ma dik
ál lam ból szár ma zó kí sé rõ nél kü li kis ko rú ak ról;

f) a Ta nács 1995. szep tem ber 25-i ál lás fog la lá sa az
 ideiglenes vé de lem ben ré sze sü lõ sze mé lyek be lé pé sé vel
és tar tóz ko dá sá val kap cso la tos kö te le zett ség megosztá -
sáról;

g) a Ta nács 1996. már ci us 4-i kö zös ál lás pont ja, ame -
lyet az Euró pai Uni ó ról  szóló szer zõ dés K.3. cik ke alap ján
fo ga dott el a me ne kül tek jog ál lá sá ról  szóló, 1951. jú li us
28-i Gen fi Egyez mény 1. cik ké ben sze rep lõ „me ne kült”
fo ga lom meg ha tá ro zá sá nak össze han golt al kal ma zá sá ról;

h) a Ta nács 2001/55/EK irány elve (2001. jú li us 20.)
a la kó he lyü ket el hagy ni kény sze rült sze mé lyek tö me ges
be áram lá sa ese tén nyúj tan dó át me ne ti vé de lem mi ni mum
kö ve tel mé nye i rõl, valamint a tag ál la mok e sze mé lyek
 befogadása és a be fo ga dás kö vet kez mé nye i nek vi se lé se
te kin te té ben tett erõ fe szí té sei kö zöt ti egyen súly elõ moz dí -
tá sá ra irá nyuló in téz ke dé sek rõl 2. cikk a) és e)–f) pont jai,
3–4. cikk, 7–11. cikk, 13. cikk, 15. cikk, 17–20. cikk,
22–23. cikk, 26. cikk (4) be kez dés, 27–29. cikk, e tör vény
vég re haj tá si ren de le te i vel együt te sen;

i) a Ta nács 2003/9/EK irány elve (2003. ja nu ár 27.)
a me ne dék ké rõk be fo ga dá sa mi ni mum sza bá lya i nak meg -
ál la pí tá sá ról 2. cikk d)–e), h)–j) pont jai, 3–5. cikk,

7–8. cikk, 10–11. cikk, 13–22. cikk, e tör vény vég re haj tá si 
ren de le te i vel együt te sen;

j) a Ta nács 2004/83/EK irány elve (2004. áp ri lis 29.)
a har ma dik or szá gok ál lam pol gá ra i nak, illetve a hon ta lan
sze mé lyek nek me ne kült ként vagy a más ok ból nem zet kö zi 
vé de lem re jo go sult ként való el is me ré sé nek fel té te le i rõl
és az e stá tu szok tar tal má ra vo nat ko zó mi ni mum sza bá -
lyok ról 2. cikk c), e), h), i), k) pont ja, 4–7. cikk, 9–33. cikk, 
e tör vény vég re haj tá si ren de le te i vel együt te sen;

k) a Ta nács 2005/85/EK irány elve (2005. de cem ber 1.)
a me ne kült stá tusz meg adá sá ra és vissza vo ná sá ra vonat -
kozó tag ál la mi el já rá sok mi ni mum sza bá lya i ról 3. cikk,
6–12. cikk, 15–28. cikk, 32. cikk, 34. cikk (3) be kez dés
a) pont, 35. cikk, 37–39. cikk, e tör vény vég re haj tá si ren -
de le te i vel együt te sen.

(2) E tör vény a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg:

a) a Ta nács 343/2003/EK (2003. feb ru ár 18.) ren de le te
az egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a tag ál la mok
egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem meg vizs -
gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó fel -
té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

b) a Ta nács 2725/2000/EK (2000. de cem ber 11.) ren -
de le te a dub li ni egyez mény ha té kony al kal ma zá sa ér de ké -
ben az ujj le nyo ma tok össze ha son lí tá sá ra irá nyuló „Eu ro -
dac” lét re ho zá sá ról.

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

2007. évi LXXXI.
törvény

a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény
módosításáról*

1. § A szö vet ke ze tek rõl szóló 2006. évi X. tör vé ny
112. § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2007. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti]
„c) a szö vet ke ze tek rõl szóló 1992. évi I. tör vé ny ha -

tály ba lé pé sé rõl és az át me ne ti sza bá lyok ról szóló 1992.
évi II. tör vé ny 1–2. §-ai, a 8–12. §-ai, a 28–58. §-ai és a
60–64. §-ai az zal, hogy a ha tály ban ma ra dó ren del ke zé se -
ket 2008. jú ni us 30-áig a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott -
sá gok ról szóló 1993. évi II. tör vény be kell épí te ni.”

2. § E tör vé ny 2007. jú ni us 30-án lép ha tály ba.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2007. évi LXXXII.
tör vény

egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl*

I. Fejezet

Egyes jogforrások deregulációja

1.  § (1) Az 1989. ok tó ber 23. elõtt al ko tott tör vények és
tör vényerejû ren de le tek – a mel lék let ben meg je lölt tör -
vények és tör vényerejû ren de le tek, va la mint az Al kot -
mány meg al ko tá sá ra és mó do sí tá sá ra irá nyu ló ren del ke -
zést tar tal ma zó tör vények ki vé te lé vel – ha tá lyu kat vesz tik.

(2) Az 1989. ok tó ber 23. elõtt a ma gyar fe le lõs minisz -
térium, az ide ig le nes nem ze ti kor mány, va la mint a Mi nisz -
ter ta nács, to váb bá e szer vek tag jai ál tal al ko tott ren de le tek
– az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kor mány ren -
de let ben meg je lölt ren de le tek ki vé te lé vel – ha tá lyu kat
vesz tik.

(3) Ha tá lyu kat vesz tik az ál lam tit ká ri ren del ke zé sek,
jegy ban ki ren del ke zé sek, bank fel ügye le ti ren del ke zé sek,
szab vá nyok és ár meg ál la pí tá sok, to váb bá az Or szág gyû -
lés, a Mi nisz ter ta nács és a Kor mány ál tal al ko tott irány el -
vek és elvi ál lás fog la lá sok.

(4) A ma gyar ál lam jog ha tó sá ga alap ján 1989. ok tó -
ber 23. elõtt al ko tott va la mennyi, az (1)–(3) be kez dés ha tá -
lya alá nem tar to zó nor ma tív jogi ak tus ha tá lyát vesz ti.

II. Fejezet

Egyes tör vények, tör vényerejû rendeletek,
 illetve azok egyes rendelkezéseinek deregulációja

2.  § Ha tá lyát vesz ti

1. a ke res ke del mi tör vényrõl  szóló 1875. évi XXXVII.
tör vény ELSÕ RÉSZE,

2. már ci us ti zen ötö di ké nek nem ze ti ün nep pé nyil vá ní -
tá sá ról  szóló 1927. évi XXXI. tör vény 2.  §-ában az
„és élet be lé pé sé vel az 1898. évi V. tör vénycikknek áp ri lis
hó 11-ikét nem ze ti ün nep pé nyil vá ní tó ren del ke zé se ha tá -
lyát vesz ti” szö veg rész,

3. a pénz ha mi sí tás el nyo má sá ról  szóló nem zet kö zi
egyez mény be cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1933. évi
XI. tör vény 3–5.  §-a,

4. a Du nán való ha jó zás rend jé nek sza bá lyo zá sa tár -
gyá ban Belg rád ban 1948. évi au gusz tus hó 18. nap ján kelt
nem zet kö zi Egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1949. évi 
XIII. tör vény 3.  § elsõ mon da ta,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. jú ni us 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

5. a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 
ha tály ba lép te té sé rõl, vég re haj tá sá ról  szóló 1952. évi
22. tör vényerejû ren de let 2.  §-a és 2.  §-t meg elõ zõ al cí me,
3.  § má so dik és har ma dik mon da ta, 5.  §-a, 7.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 8.  §-a és 8.  §-t meg elõ zõ al cí me, 9.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 21–27.  §-a, 29–33.  §-a,

6. a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény 111.  § (1) be kez dés má so dik mon -
data,

7. a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé se és vég re haj tá sa, va la -
mint a sze mé lyi jog egyes kér dé se i nek sza bá lyo zá sa tár -
gyá ban címû 1952. évi 23. tör vényerejû ren de let 2.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 3.  §-t meg elõ zõ al cí me, 4.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 5.  §-t meg elõ zõ al cí me, 7.  §-a és 7.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 8.  §-t meg elõ zõ al cí me, 9.  §-t meg elõ zõ al cí me,
10.  §-t meg elõ zõ al cí me, 13.  §-t meg elõ zõ al cí me, 15.  §-t
meg elõ zõ al cí me, II. FEJEZETE, 43.  §-t meg elõ zõ al cí me, 
44.  §-t meg elõ zõ al cí me, 46.  §-t meg elõ zõ al cí me, 51.  §-a,
53.  §-a, 59.  §-a, 61–62.  §-a, 70.  §-a és 70.  §-t meg elõ zõ
 alcíme,

8. a pol gá ri per rend tar tás egyes ren del ke zé se i nek mó -
do sí tá sá ról  szóló 1957. évi VIII. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl 
és vég re haj tá sá ról  szóló 1958. évi 5. tör vényerejû ren de let
2–3.  §-a, 4.  § (1)–(3) be kez dé se, 5–11.  §-a, 15.  §-a és
15.  §-t meg elõ zõ al cí me, 16.  §-a, 22.  §-t meg elõ zõ al cí me,
24.  § (1) be kez dé se, 24.  §-t meg elõ zõ al cím elsõ mon da ta,
25.  §-a és 25.  §-t meg elõ zõ al cí me,

9. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Nép köz tár sa -
ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Bu ka rest ben 1958. évi ok tó ber hó 7. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi 19. tör vényerejû
ren de let 4.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

10. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Len gyel Nép köz tár -
sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban, Bu da pes ten, 1959. évi már ci us hó 6. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1960. évi 5. tör vényerejû
ren de let 3.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

11. a Köl csö nös Gaz da sá gi Se gít ség Ta ná csá nak
XII. ülés sza kán, Szó fi á ban 1959. de cem ber 14-én alá írt,
a zár szol gá lat, va la mint a nö vé nyek kár te võk tõl és be teg -
sé gek tõl való vé del me te rén tör té nõ együtt mû kö dés rõl
 szóló nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1962. évi 3. tör vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

12. az ipar i tu laj don ol tal má ra lé te sült uni ós egyez mé -
nyek Lon don ban az 1934. évi jú ni us hó 2. nap ján fe lül -
vizs gált szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi 17. tör -
vényerejû ren de let 4.  § (2) be kez dé se,

13. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár sa -
ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Szó fi á ban, az 1966. évi má jus hó 16. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 6. tör vényerejû
ren de let 3.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

2007/83. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6109



14. az ipar i tu laj don ol tal má ra lé te sült uni ós egyez mé -
nyek Lissza bon ban az 1958. évi ok tó ber 31. nap ján és Niz -
zá ban az 1957. évi jú ni us 15. nap ján fe lül vizs gált, il let ve
lét re ho zott szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi
7. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

15. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött Bu da pes ten 1967. szep -
tem ber 7-én alá írt Ba rát sá gi, Együtt mû kö dé si és Köl -
csönös Se gít ség nyúj tá si Szer zõ dés tör vénybe ik ta tá sá ról
 szóló 1967. évi VI. tör vény 3.  § (3) be kez dé se,

16. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Sváj ci Ál lam szö vet -
ség kö zött a me net rend sze rû lé gi köz le ke dés tár gyá ban
 Budapesten, 1967. évi jú li us hó 19. nap ján alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 34. tör vényerejû ren -
de let 3.  § (2) be kez dé se,

17. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a köl csö nös jog se gély rõl
 szóló, Belg rád ban, az 1968. évi már ci us hó 7. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 1. tör vényerejû
ren de let 3.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

18. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten 1968. jú ni us 14-én
alá írt Ba rát sá gi, Együtt mû kö dé si és Köl csö nös Se gít ség -
nyúj tá si Szer zõ dés tör vénybe ik ta tá sá ról  szóló 1969. évi
I. tör vény 3.  § (3) be kez dé se,

19. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten 1971. no vem ber 26-án alá írt kon -
zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 14. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

20. a pol gá ri per rend tar tás mó do sí tá sá ról  szóló 1972.
évi 26. tör vényerejû ren de let 2–3.  §-a, 6–7.  §-a, 9.  §-a,
10.  §-a, 12–18.  §-a, 21–24.  §-a, 26.  §-a, 29–43.  §-a,
46–47.  §-a, 49–53.  §-a, 56–58.  §-a, 60.  §-a, 62.  §-a, 64.  §
(1) be kez dé sé ben az „ ; egy ide jû leg ha tá lyu kat vesz tik
– a Pp. 25.  §-ának (2) be kez dé se, 32/A.  §-a, 38. és 39.  §-a,
40.  §-ának (4) be kez dé se, 130.  §-a (3) be kez dé sé nek utol -
só mon da ta, 231.  §-ának b) pont ja, 159.  §-a (1) be kez dé sé -
nek, to váb bá 265.  §-ának a 2–2/A.  §-ban meg je lölt, il le tõ -
leg a ke re set in dí tás ra egyéb ként jo go sult szer vek re vo nat -
ko zó ren del ke zé se; – a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény ha tály ba lép te té sé rõl és vég re haj tá sá -
ról  szóló 1952. évi 22. tör vényerejû ren de let 4.  §-ának
(1) be kez dé se, 6.  §-a, va la mint mó do sí tott 17–20.  §-a;
– a pol gá ri per rend tar tás mó do sí tá sá ról  szóló 1954. évi
VI. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló
1954. évi 18. tör vényerejû ren de let még ha tály ban levõ
ren del ke zé sei; – a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló, az 1961.
évi 9. tvr.-rel mó do sí tott 1955. évi 21. tvr. 3.  §-ának
b) pont ja; – a pol gá ri per rend tar tás egyes ren del ke zé se i nek 
mó do sí tá sá ról  szóló 1957. évi VIII. tör vény ha tály ba lé pé -
sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 1958. évi 5. tör vényerejû
ren de let 20., 22. és 23.  §-a; – a saj tó val kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 26/1959. (V. 1.) Korm. ren de let
13–23.  §-a; – az 1957. évi 58. tör vényerejû ren de let vég re -

haj tá sá ról  szóló 11/1957. (IX. 29.) IM ren de let; – a pol gá ri
per rend tar tás mó do sí tá sá ról  szóló 1957. évi VIII. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról, va la mint a pol -
gári és a bün te tõ el já rás te rén szük sé ges egyéb ren del ke zé -
sek rõl  szóló 1/1958. (II. 16.) IM ren de let 2., 4. és
12–13.  §-a; – az ál lam, va la mint az ál la mi, szö vet ke ze ti és
tár sa dal mi szer ve ze tek egy más kö zöt ti pe re i ben a pol gá ri
per rend tar tás sza bá lya i nak al kal ma zá sá ról  szóló 4/1961.
(XII. 12.) IM ren de let; – a 11/1957. (IX. 29.) IM ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 3/1964. (VII. 19.) IM ren de let; – a bí -
ró ság elé tar to zó mun ka ügyi vi ták el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 4/1967. (XII. 27.) IM ren de let; – a termelõszövet -
kezetek mû kö dé sé vel és jog vi tá i val kap cso la tos egyes
igaz ság ügyi el já rá si sza bá lyok ról  szóló 5/1967. (XII. 27.)
IM ren de let és – a gaz da sá gi bír ság ki sza bá sa iránt in dí tott
el já rás ról  szóló 4/1968. (III. 25.) IM ren de let” szö veg rész,

21. a dip lo má ci ai vagy egyéb men tes ség ese té ben
szük sé ges el já rás ról  szóló 1973. évi 7. tör vényerejû ren de -
let 6.  § (2) be kez dé se,

22. a má so dik vi lág há bo rú ál tal érin tett ipar i tu laj don -
jo gok fenn tar tá sa, il le tõ leg vissza ál lí tá sa tár gyá ban
 Neuchtelben az 1947. évi feb ru ár hó 8. nap ján alá írt Nem -
zet kö zi Meg ál la po dás, va la mint az ah hoz tar to zó Zá ró -
jegy zõ könyv és Pót-zá ró jegy zõ könyv be cik ke lye zé sé rõl
 szóló 1947. évi XXVII. tör vény 6.  § (2) be kez dé se,

23. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köz tár sa ság
kö zött Ró má ban, 1969. ok tó ber 16-án alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1975. évi 10. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

24. az Egye te mes Pos ta egye sü let Alap ok má nya pót -
jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1975. évi 13. tör -
vényerejû ren de let 4.  § (1) be kez dé sé ben az „egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti – az Ot ta wá ban, 1957. ok tó ber 3-án alá írt
Egye te mes Pos ta egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1960. évi 
19. tör vényerejû ren de let; – az Egye te mes Pos ta egye sü let
1964. jú li us hó 10. nap ján Bécs ben alá írt és az 1967. évi
26. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett Alap ok má nyá nak
Ál ta lá nos Sza bály za ta és en nek Zá ró jegy zõ köny ve” szö -
veg rész,

25. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya
 között a kis ha tár for ga lom sza bá lyo zá sá ról kö tött, Bu da -
pes ten, az 1975. évi no vem ber hó 5-én alá írt egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 19. tör vényerejû ren de let
3.  § (2) be kez dé se,

26. a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren -
de let 24.  § (2) be kez dé se,

27. a Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá sá ról és egy sé ges 
szö ve gé rõl  szóló 1977. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl
és vég re haj tá sá ról  szóló 1978. évi 2. tör vényerejû ren de let
23.  § (1) be kez dé se, 24.  § (1)–(3) be kez dé se, 25.  §
(1)–(4) be kez dé se,
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28. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé -
nek a kül gaz da sá gi kap cso la tok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról
 szóló 1978. évi 8. tör vényerejû ren de let 8.  §-t meg elõ zõ
„[A Ptk. 209.  §-ához]” al cí me, Má so dik rész II. cím I. fe je -
ze te, 40.  § (2) be kez dé se,

29. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nö vény vé del mi együtt -
mû kö dés rõl Bu da pes ten, 1976. évi áp ri lis hó 5. nap ján
 aláírt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 9. tör -
vényerejû ren de let 3.  § (3) be kez dé se,

30. a Genf ben, 1966. feb ru ár 15-én kelt „A bel ví zi ha -
jók kö bö zé sé rõl”  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1978. évi 19. tör vényerejû ren de let 4.  § (1) be kez dés má -
so dik mon da ta,

31. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya
 között vám kér dé sek ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl és köl -
csö nös se gít ség nyúj tás ról Belg rád ban az 1978. évi már -
cius 29. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1979. évi 8. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

32. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 1979. évi
5. tör vényerejû ren de let 2.  § (1) be kez dé se,

33. a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let 9/A.  §-t meg elõ -
zõ al cí me, 9/B.  §-t meg elõ zõ al cí me, 13/A.  §-t meg elõ zõ
al cí me, II. RÉSZ III. fe je ze te és IV/A. fe je ze te, 76.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 126.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti – a sza bad ság vesz tés bün te tés vég -
re haj tá sá ról és az elõ ze tes le tar tóz ta tás fo ga na to sí tá sá ról
 szóló 1966. évi 21. tör vényerejû ren de let, – a szabálysér -
tésekrõl  szóló 1968. évi I. tör vény 73.  §-a, – a sza bad ság -
vesz tés bõl sza ba dult sze mé lyek utó gon do zá sá ról  szóló
1975. évi 20. tör vényerejû ren de let” szö veg rész,

34. a nem zet kö zi ma gán jog ról  szóló 1979. évi 13. tör -
vényerejû ren de let 75.  § (4) be kez dé se,

35. az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és
a név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let
42.  § (3) be kez dé se,

36. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Sváj ci Ál lam szö vet -
ség kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re a jö ve de lem- és
a va gyon adók te rü le tén Bu da pes ten, az 1981. évi áp ri lis hó 
9. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi
23. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

37. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kép vi se lõ há zá -
nak Szö vet sé gi Vég re haj tó Ta ná csa kö zött Hé ví zen, az
1981. évi már ci us hó 14. nap ján alá írt ál lat-egész ség ügyi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 24. tör vényerejû 
ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

38. a jog ta ná cso si te vé keny ség rõl  szóló 1983. évi
3. tör vényerejû ren de let 8.  §-t meg elõ zõ al cí me, 9.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 12.  §-t meg elõ zõ al cí me, 17.  §-t meg -

elõzõ al cí me, 22.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; egy ide jû leg
a jog ta ná cso sok ról  szóló 17/1971. (IV. 28.) Korm. ren de -
let a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

39. a köz úti ke res ke del mi jár mû vek ide ig le nes be ho za -
ta lá ra vo nat ko zó 1956. évi gen fi vám egyez mény módo -
sított szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 9. tör -
vényerejû ren de let 3.  § má so dik mon da ta,

40. a Bern ben az 1980. évi má jus hó 9. nap ján kelt
Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) ki -
hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 2. tör vényerejû ren de let 3.  §
(1) be kez dé sé ben az „ ; egy ide jû leg a vas úti sze mély- és
poggyász fu va ro zá si nem zet kö zi egyez mény pót egyez mé -
nyé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1974. évi 16. tör vényerejû
ren de let, a Bern ben az 1970. évi feb ru ár hó 7. nap ján kelt
vas úti áru fu va ro zá si, va la mint sze mély- és poggyász fu va -
ro zá si nem zet kö zi egyez mé nyek és pót jegy zõ könyv ki hir -
de té sé rõl  szóló 1975. évi 9. tör vényerejû ren de let, és ez
utób bi vég re haj tá sá ról  szóló 21/1975. (VII. 4.) MT ren de -
let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

41. a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény 22.  § (1) be -
kez dé se, 23.  §-a,

42. a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény
63–64.  §-a az azo kat meg elõ zõ al cím mel együtt,

43. a kon zu li kap cso la tok ról Bécs ben, 1963. áp ri lis
24-én el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 
13. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

44. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a lis -
ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü -
lé sé re a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü le tén Bu da pes -
ten, 1985. ok tó ber 17. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1988. évi 6. tör vényerejû ren de let 3.  § (2) be -
kez dé se,

45. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a köz hasz ná la tú
gép já ró mû vál la la tok ról  szóló 1930. évi XVI. tör vénycikk
és az utak ról  szóló 1962. évi 21. tör vényerejû ren de let
 hatályát vesz ti” szö veg rész,

46. a kül föl di ek ma gyar or szá gi be fek te té se i rõl  szóló
1988. évi XXIV. tör vény 45.  §-ában az „ ; egy ide jû leg az
1016/1985. (III. 20.) MT ha tá ro zat 11.  §-ának c) pont ja
e tör vény 5.  §-ának meg fele lõen mó do sul” szö veg rész,

47. az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény
26–27.  §-a, va la mint 28.  § (2) be kez dé se,

48. a ta ka rék be tét rõl  szóló 1989. évi 2. tör vényerejû
ren de let 16.  § (2) be kez dé se,

49. a gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény
17–18.  §-a, 19.  § (2) be kez dé se,

50. a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972. évi
V. tör vény (Ütv.) mó do sí tá sá ról  szóló 1989. évi XLVI. tör -
vény,

51. a Bün te tõ Tör vény könyv mó do sí tá sá ról  szóló
1989. évi LIV. tör vény,
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52. a bün te té sek és in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1989. évi LVI. tör vény,

53. az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 59.  §-a,

54. a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény 13.  §-a,

55. a Pol gá ri Tör vény könyv egyes ren del ke zé se i nek
mó do sí tá sá ról  szóló 1990. évi I. tör vény,

56. a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az
egy há zak ról  szóló 1990. évi IV. tör vény 23.  §-a, 24.  §
(4) be kez dé se,

57. az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
16.  § (2) be kez dé se,

58. a Kos suth-díj ról és a Szé che nyi-díj ról  szóló 1990.
évi XII. tör vény 8.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; ez zel egy ide -
jû leg a Ma gyar Nép köz tár sa ság Ál la mi Díja, a Kossuth-
 díj, a Ma gyar Nép köz tár sa ság Ki vá ló Mû vé sze és a
 Magyar Nép köz tár sa ság Ér de mes Mû vé sze ki tün te tõ
 címek ado má nyo zá sá ról  szóló 1963. évi 36. tör vényerejû
ren de let nek, va la mint az ezt mó do sí tó 1985. évi 12. tör -
vényerejû ren de let nek az Ál la mi- és Kos suth-díj ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sei ha tá lyu kat vesz tik” szö veg rész,

59. a csa lád jo gi tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1990. évi
XV. tör vény,

60. az egyes tör vények és tör vényerejû ren de le tek ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl és mó do sí tá sá ról  szóló 1990. évi
XXII. tör vény,

61. a kín zás és más ke gyet len, em ber te len vagy meg -
alá zó bün te té sek vagy bá nás mó dok el le ni nem zet kö zi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 3. tör vényerejû
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1990. évi LIX. tör vény,

62. az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ -
ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI.
tör vény 11.  §-ában az „ , és ez zel egy ide jû leg az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk tisz te let dí já nak, költ ség té rí té sé nek és
ked vez mé nye i nek ide ig le nes sza bá lya i ról  szóló 42/1990.
(V. 18.) OGY ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

63. a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény 115.  § (2) be kez dé se,

64. az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. 
tör vény 22.  § (2)–(4) be kez dé se,

65. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
98.  §-a,

66. a kül föl di ek ma gyar or szá gi be fek te té se i rõl  szóló
1988. évi XXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1990. évi
XCVIII. tör vény,

67. a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény
47.  §-ában a „ , egy ide jû leg a la kos ság bor for gal mi adó já -
ról és a te le pü lés fej lesz té si hoz zá já ru lás ról  szóló, az e tör -
vény füg ge lé ke A. pont ré szé ben fel so rolt jog sza bá lyok

ha tá lyu kat vesz tik” szö veg rész, 48.  §-a, va la mint Függe -
léke,

68. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek 
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,
57/B.  §-t meg elõ zõ al cí me,

69. a Ma gyar Köz tár sa ság ál la mi ün ne pé rõl  szóló
1991. évi VIII. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,

70. az egész ség ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny -
ség rõl  szóló 1991. évi XI. tör vény 15.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , a tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ál la -
mi Köz egész ség ügyi-Jár vány ügyi Fel ügye let rõl  szóló
13/1972. (IV. 12.) Korm. ren de let, va la mint a 6/1972.
(V. 16.) EüM ren de let és az azt mó do sí tó 4/1988. (IV. 1.)
SZEM ren de let a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

71. az egyes nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg
egyes nyug díj ki egé szí té sek meg szün te té sé rõl  szóló
1991. évi XII. tör vény 7.  § (3) be kez dé se,

72. a Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá sá ról  szóló
1991. évi XIV. tör vény,

73. a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény 29.  §
(4) be kez dé se,

74. a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá gi
meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû szer -
vek fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló 1991. évi XX. tör vény
143.  §-t meg elõ zõ al cí me,

75. a fõ vá ro si és a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za tok ról 
 szóló 1991. évi XXIV. tör vény,

76. a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la -
tá nak ki ter jesz té sé rõl  szóló 1991. évi XXVI. tör vény,

77. a szak szer ve ze ti va gyon vé del mé rõl, a mun ka vál la -
lók szer vez ke dé si és szer ve ze te ik mû kö dé si esély egyen lõ -
sé gé rõl  szóló 1991. évi XXVIII. tör vény 11.  § (2) bekez -
dése,

78. a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991.
évi XXXI. tör vény 5.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; ez zel egy -
ide jû leg a tör vény 3. szá mú mel lék le té ben fel so rolt jog sza -
bá lyok és mi nisz ter ta ná csi ha tá ro za tok a ha tá lyu kat vesz -
tik” szö veg rész, 8.  §-a, va la mint 3. szá mú mel lék le te,

79. a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény 1.  § (4) be -
kez dé se, 16.  § (5) be kez dé se, 20.  § (3) be kez dé se,
21–22.  §-a,

80. az egyes ál la mi tu laj don ban lévõ va gyon tár gyak
ön kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi
XXXIII. tör vény 2.  § (4) be kez dé se, 25.  § (2) be kez dé se,
53.  § (2) be kez dé se, 55.  §-át meg elõ zõ al cím, 57.  §-a,

81. a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 38.  § (1) be kez dés má so dik, har ma dik és
ne gye dik mon da ta, 38.  § (3) be kez dé se, 39.  §-a, 40.  §-a,
41.  §-át meg elõ zõ al cím,
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82. a hasz ná la ti min ták ol tal má ról  szóló 1991. évi
XXXVIII. tör vény 31.  §-át, 39.  §-át, 40.  §-át, 41.  §-át meg -
elõ zõ al cím, 41.  §-a,

83. a köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény
184.  §-a, 185–187.  §-a, va la mint 184.  §-át és 185.  §-át
meg elõ zõ al cím,

84. a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény 15.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a 8/1976. (IV. 27.) MT 
ren de let és az ezt mó do sí tó 61/1984. (XII. 13.) MT ren de -
let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

85. a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 83–84.  §-a, és az azo kat meg -
elõzõ al cí mek,

86. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zött a jog se gély rõl, va la mint a pol gá ri
jogi, csa lád jo gi és a bün te tõ ügyek re vo nat ko zó jogi kap -
cso la tok sza bá lyo zá sá ról  szólóan lét re jött, Bra tis la vá ban,
az 1989. évi már ci us hó 28. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir -
de té sé rõl  szóló 1991. évi LXI. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,

87. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1988. évi VI. tör -
vény, va la mint a bí ró sá gi cég nyil ván tar tás ról és a cé gek
tör vényességi fel ügye le té rõl  szóló 1989. évi 23. tör -
vényerejû ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1991. évi LXV.
tör vény 47–48.  §-a, 49.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

88. a pénz in té ze tek rõl és a pénz in té ze ti te vé keny ség rõl
 szóló 1991. évi LXIX. tör vény,

89. a faji meg kü lön böz te tés va la mennyi for má já nak
 kiküszöbölésérõl New York ban, 1965. de cem ber 21-én
 elfogadott Nem zet kö zi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1969. évi 8. tör vényerejû ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1991. évi LXXX. tör vény,

90. a le vél tá ri anyag vé del mé rõl és a le vél tá rak ról  szóló 
1969. évi 27. tör vényerejû ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1991. évi LXXXIII. tör vény,

91. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek 
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 
1991. évi LXXXIX. tör vény,

92. a be teg sza bad ság ról  szóló 1991. évi XCII. tör vény,

93. az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1992. évi V. tör vény,

94. a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1992. évi XVI.
tör vény,

95. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény 203.  § (3) be kez dé se, 204–206.  §-a, 211.  §-a,
215.  §-a,

96. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az ál lam 
ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban az 1939. má jus 1-jé tõl 
1949. jú ni us 8-ig ter je dõ idõ ben al ko tott jog sza bá lyok
 alkalmazásával igaz ság ta la nul oko zott ká rok rész le ges

kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXIV. tör vény 7.  § (3) be -
kez dé se,

97. a táv köz lé si alap há ló zat tal össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 1992. évi XXV. tör vény,

98. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 84.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,
85.  § (6) be kez dé se, 89.  § (2) be kez dé se, 90–91.  §-a, 92.  §
(1) be kez dés elsõ mon da ta, 93.  § (1) be kez dés,

99. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 123.  § (2)–(3) be kez dé se, 123/A.  § (1), (3) és (10) be -
kez dé se, 123/C.  § (1) be kez dés c)–d) pont ja, 127.  §-a,

100. a víz ügyi és egyes köz le ke dé si tör vények, tör -
vényerejû ren de le tek mó do sí tá sá ról, a kon cesszi ó ról  szóló
1991. évi XVI. tör vénnyel össze füg gés ben címû 1992. évi
XXXIX. tör vény,

101. a Mun ka vál la lói Rész tu laj do no si Prog ram ról
 szóló 1992. évi XLIV. tör vény 26.  §-a,

102. a szak szer ve ze ti va gyon vé del mé rõl, a mun ka vál -
la lók szer vez ke dé si és szer ve ze te ik mû kö dé si esély egyen -
lõ sé gé rõl  szóló 1991. évi XXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1992. évi XLVII. tör vény,

103. a kár pót lá si jegy ter mõ föld tu laj don megszer -
zésére tör té nõ fel hasz ná lá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló
1992. évi XLIX. tör vény 10.  § má so dik mon da ta,

104. a nem ze ti gon do zás ról  szóló 1992. évi LII. tör -
vény 10.  § (1) és (5) be kez dé se,

105. az ál lam vál lal ko zói va gyo ná ra vo nat ko zó tör -
vényekkel össze füg gõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
1992. évi LV. tör vény I. fe je ze te, 13.  § (1) be kez dé sé ben a
„tör vény a gaz dál ko dó szer ve ze tek és a gaz da sá gi tár sa sá -
gok át ala ku lá sá ról  szóló 1989. évi XIII. tör vényt, az Ál la -
mi Va gyon ügy nök ség rõl és a hoz zá tar to zó va gyon ke ze -
lé sé rõl és hasz no sí tá sá ról  szóló 1990. évi VII. tör vényt,
va la mint az ál la mi vál la la tok ra bí zott va gyon vé del mé rõl
 szóló 1990. évi VIII. tör vényt em lí ti, ezen az idõ le ge sen
ál la mi tu laj don ban lévõ va gyon ér té ke sí té sé rõl, hasz no sí -
tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1992. évi LIV. tör vényt – tar -
tós ál la mi tu laj don ban ma ra dó va gyon ese tén –, a tar tó san
ál la mi tu laj don ban ma ra dó vál lal ko zói va gyon ke ze lé sé rõl 
és hasz no sí tá sá ról  szóló 1992. évi LIII. tör vényt, ahol
 pedig” szö veg rész, 13.  § (3)–(4) be kez dé se,

106. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tö rök Köz tár sa ság
kö zött a pol gá ri és ke res ke del mi jog se gély rõl  szólóan lét -
re jött, An ka rá ban, 1988. évi jú ni us 6. nap ján alá írt szer zõ -
dés ki hir de té sé rõl  szóló 1992. évi LVII. tör vény 3.  §
(2) be kez dé se,

107. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
 módosításáról  szóló 1992. évi LIX. tör vény,

108. 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 1992. évi LXIII. tör vény
33.  §-a és 33.  §-t meg elõ zõ al cí me,
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109. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 7/B.  §-a, 21.  § 
l) pont ja, 41–42.  §-a, 46.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,

110. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény ben és az eh hez kap cso ló dó jog sza bá lyok ban a fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg te rem té sé rõl  szóló 1992. évi LXVIII. 
tör vény 2–6.  §-a, 8–9.  §-a, 12–14.  §-a, 16–18.  §-a,
21–22.  §-a, 26.  §-a, 28.  § (2) be kez dé se, 31.  §-a,

111. a fo gyasz tá si adó ról és a fo gyasz tói ár ki egé szí tés -
rõl  szóló, az 1991. évi XCI. tör vénnyel mó do sí tott 1991.
évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1992. évi
LXXI. tör vény,

112. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény 75.  § (1), (3)–(6) és (10) be kez dé se,
77–79.  §-a és 78.  §-t meg elõ zõ al cí me,

113. a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 1992. évi LXXVI. tör vény,

114. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1992. évi LXXVIII. tör vény,

115. a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény 13.  § (7) be kez dé se,

116. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 138.  §-a, 139/A.  §-a, 140.  §-a,

117. a szak szer ve ze ti va gyon vé del mé rõl, a mun ka vál -
la lók szer vez ke dé si és szer ve ze te ik mû kö dé si esély egyen -
lõ sé gé rõl  szóló 1991. évi XXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1993. évi XIII. tör vény,

118. a he lyi ön kor mány za tok cím zett- és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1993. évi XIV. tör vény,

119. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
kö zöt ti vas úti ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl, 1991. jú li us
5-én, Bécs ben alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1993. évi XV. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,

120. a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1993.
évi XVII. tör vény 1–43.  §-a, 45–63.  §-a, 65.  §-a, 67.  §-a,
69–75.  §-a, 81–87.  §-a, 103.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez -
zel egy ide jû leg a Btk. 1.  §-a, 47.  §-ának (4) be kez dé se,
48/A.  §-a, 60.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „vagy szi go rí tott
ja ví tó-ne ve lõ mun ká ra” szö veg rész, 90.  §-ának b) pont ja,
91.  §-ának (2) be kez dé se, 93.  §-ának (1) és (3) be kez dé se,
95.  §-a, 98.  §-a, 102.  §-ának (3) be kez dé se, 103.  §-ának
(2)–(3) be kez dé se, 113.  §-a, 120.  §-ának (3) be kez dé se,
123.  §-ának (3) be kez dé se, 125–126.  §-a, 136.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „fe gyel me zõ zász ló alj ban vagy” szö -
veg rész, 148.  §-a, 152.  §-ában „va gyon el kob zás nak és”
szö veg rész, 204.  §-a, 218.  § (3) be kez dé sé ben a „va gyon -
el kob zás és” szö veg rész, 228.  §-ának (3) be kez dé se,
297.  §-a, 299.  §-a, 300.  §-a, 301.  § (3) be kez dé se,
304.  §-ának (5) be kez dé se, 316.  §-a (2) be kez dé sé nek
e) pont ja, 317.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja, 318.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont ja, 324.  §-a (2) be kez dé se

b) pont já nak II. for du la tá ból „vagy kü lö nös vissza esõ -
ként” szö veg rész, 326.  §-a (2) be kez dé se b) pont já nak
II. for du la tá ban a „vagy kü lö nös vissza esõ ként” szö veg -
rész, 333.  §-ának 3. pont ja, a Btk. Kü lö nös Ré sze
196.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ
mun ká val” szö veg rész, 206.  §-ában és 207.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „vagy szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká val”
szö veg rész, 267.  §-ában a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun -
ká val” szö veg rész, 316.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
318.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 326.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka” szö veg rész,
a Be. 341/A.  §, 342.  §, 342/A.  §, 369.  §-a és a 386.  §-ának
(1) be kez dé sé ben a „Ja ví tó-ne ve lõ mun ka ese tén a ter helt
mun ka bé ré bõl le vont össze get, to váb bá” szö veg rész, az
1945. évi VII. tör vénnyel tör vényerõre emelt 81/1945.
(II. 5.) ME ren de let 3.  §-a, az 1979. évi 11. tör vényerejû
ren de let 54.  §-ában a „fe gyel me zõ zász ló alj ban vagy” szö -
veg rész, 55.  §-ának (1) be kez dé sé ben „A fe gyel me zõ
zász ló alj és” szö veg rész, 55.  §-ának (2) be kez dé sé ben
„a fe gyel me zõ zász ló alj ban a bör tön, il le tõ leg a fog ház”
szö veg rész, 56.  §-ának (1) be kez dé sé ben „A fe gyel me zõ
zász ló alj ban és” szö veg rész, az 1979. évi 5. tör vényerejû
ren de let (Btké.) 23.  §-a, az 1968. évi I. tör vény (Sztv.)
100.  §-a, 108.  §-a, 108/A.  §-a, 108/B.  §-a, 108/C.  §-a,
108/H.  §-a, és a 17/1968. (IV. 14.) Korm. ren de let 165.  §-a
ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 103.  § (5)–(6) be kez dé se,

121. a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi
XXIII. tör vény 10.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; ez zel egy ide -
jû leg a Kul tu rá lis Alap lé te sí té sé rõl  szóló 23/1967.
(VIII. 8.) Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

122. a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 1993. évi XXXII. tör vény,

123. a Ma gyar Vö rös ke reszt rõl  szóló 1993. évi XL. tör -
vény 7.  §-ban az „ ; egy ide jû leg a Ma gyar Vö rös ke reszt rõl
 szóló 1955. évi 25. tvr., va la mint az azt mó do sí tó 1986. évi 
26. tvr. a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

124. a nem zet kö zi je len tõ sé gû vad vi zek rõl, kü lö nö sen
mint a ví zi ma da rak tar tóz ko dá si he lyé rõl  szóló, Ram sar -
ban, 1971. feb ru ár 2-án el fo ga dott Egyez mény és an nak
1982. de cem ber 3-án és 1987. má jus 28.-jú ni us 3. kö zött
el fo ga dott mó do sí tá sai egy sé ges szer ke zet ben tör té nõ ki -
hir de té sé rõl  szóló 1993. évi XLII. tör vény 4.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ , egy ide jû leg az 1979. évi 28. tör vényerejû
ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

125. a Mun ka vál la lói Rész tu laj do no si Prog ram ról  szóló
1992. évi XLIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi
XLIII. tör vény,

126. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi XLV. tör vény,

127. a sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény
27–28.  §-a,
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128. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
50.  § (4) és (9) be kez dé se, 50/B.  § (4) be kez dés elsõ mon -
da ta,

129. a be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény 45.  §
(2) be kez dé se,

130. a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi
LVII. tör vény,

131. a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 1993. évi LXVI. tör vény,

132. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi LXX. tör -
vény 1–10.  §-a, 11.  § (4), (6) és (9) be kez dé se, 1–4. szá mú
mel lék le te,

133. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1993. évi LXXV. tör vény,

134. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el -
ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993.
évi LXXVIII. tör vény 92.  § (4) be kez dé se, 93.  §-a, 95.  §-a
és az azt meg elõ zõ al cím, va la mint 1. szá mú mel lék le te,

135. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
123.  § (12) be kez dé se,

136. a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 1993. évi LXXXI. tör vény 1–7.  §-a, 9–29.  §-a,
42–43.  §-a, 44.  § (4)–(6) be kez dé se, 45–46.  §-a,

137. a Pol gá ri Tör vény könyv egyes ren del ke zé se i nek
mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi XCII. tör vény 1.  §-a,
3–8.  §-a, 10–38.  §-a, 40.  § (2)–(5) és (7)–(8) be kez dé se,
41.  § (1) be kez dés d)–h) pont ja,

138. a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör -
vény 88.  § (3)–(4) be kez dé se,

139. a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi XCIV. tör vény,

140. az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény 76–77.  §-a, 79.  §a, 80.  §
(1) és (2) be kez dé se, 81.  § (2) és (6) be kez dé se,

141. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1993. évi XCVII. tör vény,

142. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról
 szóló 1993. évi C. tör vény,

143. a ma gán sze mé lyek jö ve de lem adó já ról  szóló
1991. évi XC. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi
CI. tör vény,

144. a víz gaz dál ko dá si tár su la tok ról  szóló 1977. évi
28. tör vényerejû ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi
CIII. tör vény,

145. az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi CIV.
tör vény,

146. a pénz in té ze tek rõl és a pénz in té ze ti te vé keny ség -
rõl  szóló 1991. évi LXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1993. évi CXII. tör vény,

147. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az
 elidegenítésükre vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi 
CXIII. tör vény,

148. az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör -
vény 47.  § (2) be kez dé se, 48.  § (1) be kez dé se,

149. a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi
CXVI. tör vény,

150. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek
és azok tag ál la mai kö zött tár su lás lé te sí té sé rõl  szóló,
Brüsszel ben, 1991. de cem ber 16-án alá írt Eu ró pai Meg ál -
la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1994. évi I. tör vény 1–4.  §-a,

151. a kár pót lás irán ti ké rel mek be nyúj tá sá nak ha tár -
ide jé rõl és az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi II. tör vény
2–5.  §-a, 6.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg
a Nkpt. I. 5.  §-ának (4) be kez dé se, va la mint a Kpt. I.
8.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

152. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi
VI. tör vény,

153. az egyes ipar jog vé del mi és szer zõi jogi jog sza bá -
lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi VII. tör vény I. és II. fe -
je ze te, 20.  § (3) be kez dé se, 29.  §-t meg elõ zõ al cí me,
31.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

154. a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1994.
évi IX. tör vény,

155. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Eu ró pai Kö zös ség
 között a bor meg ne ve zé sek köl csö nös vé del mé rõl és el len -
õr zé sé rõl, Brüsszel ben, 1993. no vem ber 29-én alá írt Meg -
ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1994. évi XI. tör vény,

156. 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 mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi XII. tör -
vény,

157. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az
 elidegenítésükre vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi 
XVII. tör vény,

158. a Pá rizs ban, 1957. de cem ber 13-án kelt, eu ró pai
ki ada tá si egyez mény és ki egé szí tõ jegy zõ köny ve i nek ki -
hir de té sé rõl  szóló 1994. évi XVIII. tör vény 4.  § (2) be kez -
dé se,
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159. a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény ki egé szí té sé rõl  szóló 1994. évi
XXVII. tör vény,

160. a Ma gyar Vö rös ke reszt rõl  szóló 1993. évi XL. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi XXXVII. tör vény,

161. a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
103.  § (1) be kez dés a)–h) pont ja, 106.  §-a, 107.  §-a,

162. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994.
évi XL. tör vény 29.  § (4) be kez dé se, 31.  §-a, 33.  § (1) be -
kez dés má so dik mon da ta, 33.  § (2) be kez dé se,

163. a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság -
ról és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ról
 szóló 1994. évi XLII. tör vény 28.  §-a, 28.  §-t meg elõ zõ
 alcíme, 32.  §-a,

164. a Bu da pest fõ vá ros köz igaz ga tá si te rü le té rõl és
ke rü le ti be osz tá sá ról  szóló 1994. évi XLIII. tör vény 4.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a Bu da pest fõ vá ros
 területének új meg ál la pí tá sá ról  szóló 1949. évi XXVI. tör -
vény ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, a 4.  § (2) be kez dé sé ben
az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Bu da pest fõ vá ros ke rü -
le te i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 4349/1949. (XII. 20.) MT
ren de let” szö veg rész, 4.  § (3)–(4) be kez dé se,

165. a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
29.  § (2) be kez dé se, 30–32.  §-a, 30.  §-t meg elõ zõ al cí me,

166. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1994. évi XLVII. tör vény,

167. az er dõ bir to kos sá gi tár su lat ról  szóló 1994. évi
XLIX. tör vény 38.  §-a, 39.  § (2) be kez dé se, 41.  §-a,

168. a pol gá ri per rend tar tás ki egé szí té sé rõl  szóló 1994. 
évi LII. tör vény,

169. a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 303–306.  §-a, 308.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
309.  §-t meg elõ zõ al cí me, 310.  §-a, 312–316.  §-a,

170. a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
80.  §-a, 81.  § (1)–(2) és (4) be kez dé se, 81.  § (5) be kez dé sé -
ben az „és (3)” szö veg rész,

171. a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te -
rek vá lasz tá sá ról  szóló 1990. évi LXIV. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1994. évi LXII. tör vény 46.  § (2) be kez dés
b) pont ja,

172. a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé -
se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól
 szóló 1994. évi LXIV. tör vény 19.  § (2) be kez dé se,

173. a Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör -
vény 15.  § (1) és (3) be kez dé se,

174. a vá lasz tott bí rás ko dás ról  szóló 1994. évi LXXI.
tör vény 63.  §-a, 64–65.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

175. a kül föl di ek ma gyar or szá gi be fek te té se i rõl  szóló
1988. évi XXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi
LXXIX. tör vény,

176. az Ide ig le nes Nem zet gyû lés meg ala ku lá sa em lé -
ké nek meg örö kí té sé rõl  szóló 1994. évi LXXXI. tör vény
2.  §-ban az „ , ez zel egy ide jû leg az 1954. évi XI. tör vény
ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

177. a fo gyasz tá si adó ról és a fo gyasz tói ár ki egé szí tés -
rõl  szóló 1991. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1994. évi LXXXVIII. tör vény,

178. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi LXXXIX.
tör vény,

179. az adó zás rend jé rõl  szóló 1990. évi XCI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1994. évi XCI. tör vény,

180. a hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
60–62.  §-a, 60.  §-át meg elõ zõ al cím, 63.  § (2) be kez dé se,
66.  § (3)–(4) be kez dé se,

181. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1994. évi CV. tör vény,

182. a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 1995. évi IV. tör vény,

183. a gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi V. tör vény,

184. a Bern ben, az 1980. évi má jus hó 9. nap ján kelt
Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) ki -
hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 2. tör vényerejû ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 1995. évi XI. tör vény,

185. a tár sa da lom biz to sí tás ról  szóló 1975. évi II. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi XII. tör vény,

186. a kár pót lá si je gyek élet já ra dék ra vál tá sá ról  szóló
1992. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi
XIV. tör vény 1–4.  §-a, 5.  § (2)–(4) és (6) be kez dé se, va la -
mint mel lék le te,

187. a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi XV.
tör vény,

188. az egyes el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ról  szóló
1992. évi LXXXIII. tör vény, az Út alap ról  szóló 1992. évi
XXX. tör vény, a Kis vál lal ko zói Ga ran cia Alap ról  szóló
1993. évi XX. tör vény, va la mint az ezek kel össze füg gõ
más tör vények egyes ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról és
ki egé szí té sé rõl  szóló 1995. évi XXI. tör vény,

189. a nem ze ti szab vá nyo sí tás ról  szóló 1995. évi
XXVIII. tör vény 34–35.  §-a, 36.  § (1)–(3) be kez dé se, 38.  § 
má so dik mon da ta,

190. a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi
XXXI. tör vény,

191. a sza ba dal mi ügy vi võk rõl  szóló 1995. évi XXXII.
tör vény 36.  § (2) be kez dé se, 37.  §-a, 38.  § (2) be kez dé se,
39.  § (1) be kez dé sé ben a „ ; a sza ba dal mi ügy vi või iro dá -
nak a Ka ma ra meg ala ku lá sá tól szá mí tott há rom hó na pon
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be lül kell be nyúj ta nia új alap sza bá lyát nyil ván tar tás ba
 vételre” szö veg rész, 39.  § (3) be kez dé se,

192. a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995.
évi XXXIII. tör vény 116.  §-a és 116.  §-t meg elõ zõ al cí me,
117.  §-a és 117.  §-t meg elõ zõ al cí me,

193. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi XXXVII. tör vény,

194. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az
 állam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi XXXVIII.
tör vény,

195. az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
 értékesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 77.  §
(2)–(3) be kez dé se, 78.  §-a,

196. a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1995.
évi XLI. tör vény,

197. az egyes he lyi köz szol gál ta tá sok kö te le zõ igény -
be vé te lé rõl  szóló 1995. évi XLII. tör vény 4.  § (2) bekez -
dése,

198. a gaz da sá gi sta bi li zá ci ót szol gá ló egyes tör -
vénymódosításokról  szóló 1995. évi XLVIII. tör vény,

199. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Né met Demokra -
tikus Köz tár sa ság kö zött a szo ci ál po li ti ka te rén tör té nõ
együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, 1960. ja nu ár hó
30. nap ján kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1960.
évi 13. tör vényerejû ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
és az egyez mény egyes ren del ke zé sei ál tal érin tett, meg ha -
tá ro zott sze mé lyek to váb bi el lá tá sá nak biz to sí tá sá ról  szóló 
át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló 1995. évi LI. tör vény
3.  §-a,

200. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1995. évi LII. tör vény 1–18.  §-a, 19.  § (1) be kez dés
má so dik és har ma dik mon da ta, 19.  § (2)–(3) be kez dé se,

201. a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény 110.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , egy ide jû leg az em ber i kör nye zet vé del mé rõl  szóló
1976. évi II. tör vény ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 110.  §
(2) és (4) be kez dé se, 110.  § (3) be kez dés elsõ mon da ta,

202. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi LV. tör vény
1–17.  §-a, 19–22.  §-a, 24–30.  §-a, 33.  §-a, 35.  §-a,
37–38.  §-a, 41–49.  §-a, 52.  § (3) és (8)–(9) be kez dé se,

203. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 22.  §-a, 24.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az üzem anya gok kör nye zet vé -
del mi ter mék díj ár ól  szóló 1992. évi XVIII. tör vény, a Ma -
gyar Köz tár sa ság 1994. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1993.
évi CXI. tör vény 52.  §-a, a Ma gyar Köz tár sa ság 1994. évi
pót költ ség ve té sé rõl  szóló 1994. évi LXV. tör vény 29.  §-a

és a Ma gyar Köz tár sa ság 1995. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1994. évi CIV. tör vény 60–61.  §-ai” szö veg rész,

204. a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 
45.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 45.  § (2)–(3) és
(6) be kez dé se,

205. az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi LVIII.
tör vény,

206. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi LX. tör vény 3–8.  §-a,
10–11.  §-a, 13–27.  §-a, 29.  §-a, 31.  § (1) be kez dé se,
32–33.  §-a,

207. a bí ró sá gi cég nyil ván tar tás ról és a cé gek tör -
vényességi fel ügye le té rõl  szóló 1989. évi 23. tör vényerejû
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi LXII. tör vény,

208. a tu laj don vi szo nyok ren de zé se ér de ké ben, az
 állam ál tal az ál lam pol gá rok tu laj do ná ban igaz ság ta la nul
oko zott ká rok rész le ges kár pót lá sá ról  szóló 1991. évi
XXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi LXIII. tör -
vény,

209. a Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer -
mek és If jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú ság gal
össze füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti
rend jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény 9.  § (1) be kez dé -
sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Köz pon ti
 Ifjúsági Alap ról  szóló 1993. évi XXV. tör vény, va la mint
a Köz pon ti If jú sá gi Alap pá lyá za ti rend jé rõl  szóló
22/1993. (XI. 23.) NM ren de let” szö veg rész, a 9.  §
(3)–(6) be kez dé se, 10.  § (1) be kez dé se,

210. az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. 
évi LXV. tör vény 27.  § (3) és (5) be kez dé se, 31–33.  §-a,
31.  §-t meg elõ zõ al cí me,

211. a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le -
vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
35.  § (4) és (9) be kez dé se,

212. a vil la mos ener gia ter me lé sé rõl, szál lí tá sá ról és
szol gál ta tá sá ról  szóló 1994. évi XLVIII. tör vény és az
 ahhoz kap cso ló dó egyes tör vényi ren del ke zé sek mó do sí -
tá sá ról  szóló 1995. évi LXXI. tör vény,

213. a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi LXXXIV. tör vény,

214. a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 1995. évi LXXXIX. tör vény,

215. a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá ról, va la mint a ma -
gán-ál lat or vo si te vé keny ség gya kor lá sá ról  szóló 1995. évi
XCIV. tör vény X. Fe je zet cí mé ben az „ÁTMENETI ÉS”
szö veg rész, 33–41.  §-a, 33.  §-t meg elõ zõ al cí me, 42.  §
(1) be kez dés má so dik mon da ta, 42.  § (2)–(3) be kez dé se,
42.  § (6) be kez dé se,

216. a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény 75.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát
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vesz ti” szö veg rész, 75.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja, 75.  §
(2)–(4) be kez dé se,

217. a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény és a
gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 1995. évi XCVIII. tör vény 1.  §-t meg elõ zõ
 alcíme, 1–9.  §-a, 10.  § (1) be kez dé se, 11.  §-t meg elõ zõ
 alcíme, 11–16.  §-a, 16.  §-t meg elõ zõ al cí me, 17.  §
(2)–(3) be kez dé se,

218. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény és az ah hoz kap cso ló dó egyes tör vényi ren del ke -
zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CV. tör vény I. Feje -
zete, 110–111.  §-a, 113.  §-a, 115.  § (1) be kez dés má so dik
mon da ta, 115.  § (4) be kez dé se, 116.  § (1)–(3) be kez dé se,
117.  § (3) be kez dé se,

219. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995.
évi CVII. tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben a „ , to váb bá – tör -
vény ál tal meg ál la pí tott kör ben – az ide gen ren dé sze ti õri -
ze tet” szö veg rész, 21.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „vagy
az ide gen ren dé sze ti õri ze tet” szö veg rész, 33.  §-a, 34.  §
(1) be kez dés b) pont já ban az „ , il let ve az ide gen ren dé sze ti
õri ze tet – az erre jo go sult ha tó ság ha tá ro za ta alap ján –”
szö veg rész, 36–45.  §-a, 36.  §-át meg elõ zõ al cím, 46.  §-ban 
az „ , egy ide jû leg az 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let
(a to váb bi a ka ban: Bv. tvr.) 127.  §-ának (5) be kez dé se,
 valamint a bün te tés-vég re haj tás nak az igaz ság ügym inisz -
ter fel ügye le te alá he lye zé sé rõl  szóló 1963. évi 24. tör -
vényerejû ren de let a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

220. a ma gyar ál lam pol gá rok kül föl di ál lam pol gá rok -
kal tör té nõ há zas ság kö té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CVIII. tör vény,

221. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CXI. tör -
vény,

222. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az
 elidegenítésükre vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi 
CXII. tör vény 1–3.  §-a,

223. az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rá ról  szóló 1995.
évi CXIV. tör vény 50.  § (2) be kez dé se,

224. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CXV. tör -
vény,

225. a fo gyasz tá si adó ról és a fo gyasz tói ár ki egé szí tés -
rõl  szóló 1991. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1995. évi CXVI. tör vény,

226. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 83.  § (2) és (7) be kez dé se,

227. a tár sa da lom biz to sí tás ról  szóló 1975. évi II. tör -
vény, va la mint a gyógy szer tá rak lé te sí té sé rõl és mû kö dé -
sük egyes sza bá lya i ról  szóló 1994. évi LIV. tör vény,
 továbbá a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CXVIII. tör vény,

228. a ku ta tás és a köz vet len üz let szer zés cél ját szol -
gáló név- és lak cím ada tok ke ze lé sé rõl  szóló 1995. évi
CXIX. tör vény 22.  § (2) be kez dé se, 23.  § (2) be kez dé se,

229. a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CXX.
tör vény,

230. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 1995. évi CXXIII. tör vény,

231. az egyes tör vényeknek a Mun ka erõ pi a ci Alap lét -
re ho zá sá val kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi
CXXIV. tör vény I–III. Fe je ze te, 30.  § (2)–(3), (5)–(6) és
(9) be kez dé se, va la mint mel lék le te,

232. a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 79.  § a), c)–f), va la mint h)–j) pont ja,
80.  §-a és 80.  §-t meg elõ zõ al cí me, 85.  §-a,

233. a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény XI. FEJEZET 5. Címe, 161.  § c), f)–p) pont ja,
162.  §-a,

234. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi X. tör vény,

235. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi XI. tör -
vény,

236. az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996.
évi XV. tör vény,

237. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi XVII. tör vény,

238. a sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si
mó dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló 1996.
évi XX. tör vény 40.  § (1) be kez dé se, 41–44.  §-a, 46.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az 
Nytv. 39.  §-ának (2) be kez dé se” szö veg rész, 46.  § (2) be -
kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az
Nytv. 25.  §-ának (2) és (3) be kez dé se” szö veg rész,

239. a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 26.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg az épí tés ügy rõl  szóló 1964. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Ét.) 2.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, to váb bá az Ét. 4.  §-a ha tá lyát vesz ti:
(2.  § Az épí tés ügyi igaz ga tás kö ré be tar to zik:) „a) a vá ro -
sok és a köz sé gek ren de zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok meg -
ál la pí tá sa, ér vé nye sí té se és al kal ma zá suk el len õr zé se;”
szö veg rész, 26.  § (2)–(4) és (6)–(7) be kez dé se, 27.  §
(3) be kez dé se,

240. az egyes szo ci á lis el lá tá sok kal kap cso la tos tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi XXII. tör vény
I–III. Fe je ze te, 36.  § (3) és (6) be kez dé se, 38–39.  §-a,

241. az egyes nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg
egyes nyug díj-ki egé szí té sek meg szün te té sé rõl  szóló 1991. 
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évi XII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi XXIV. tör -
vény 1.  §-a és mel lék le te,

242. a he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá -
sá ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény 35.  § (3) be kez dé se,
38–40.  §-a,

243. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi XXVIII.
tör vény 2–30.  §-a, 31.  § (2), (7) be kez dé se, (8) be kez dés
elsõ mon da ta, va la mint mel lék le te,

244. a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi
XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi XXIX. tör -
vény,

245. a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és
a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 48.  § (3) és
(5) be kez dé se,

246. a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII.
tör vény 41.  § (2) be kez dé se, 45.  §-a,

247. a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi
XLII. tör vény,

248. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
332.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 332.  § (6)–(7) be -
kez dé se, 337–338.  §, 339.  § (4) be kez dé se,

249. a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról
 szóló 1996. évi XLV. tör vény 49.  § (2)–(4) be kez dé se,
51.  §-t meg elõ zõ al cí me,

250. a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör -
vény 45.  §-át meg elõ zõ al cím, 45.  §-a, 46.  § má so dik mon -
da ta,

251. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LII. tör vény,

252. a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör -
vény 82.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 82.  § (2) és
(8) be kez dé se, 84.  §-a,

253. az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény 104.  §-ában az „ , egy ide jû leg a) a 32–36.  §
ki vé te lé vel az er dõk rõl és a vad gaz dál ko dás ról  szóló 1961. 
évi VII. tör vény (a továb biak ban: EVT.), va la mint az azt
mó do sí tó 1970. évi 28. tör vényerejû ren de let és az 1981.
évi 31. tör vényerejû ren de let; a me zõ gaz da sá gi és élel me -
zés ügyi ága zat hoz tar to zó egyes ha tás kö rök mó do sí tá sá ról 
 szóló 1979. évi 3. tör vényerejû ren de let 1.  §-a; a szövet -
kezetekrõl  szóló 1992. évi I. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl
és az át me ne ti sza bá lyok ról  szóló 1992. évi II. tör vény
60.  §-ának 2. pont ja; az er dõ bir to kos sá gi tár su lat ról  szóló
1994. évi XLIX. tör vény 40.  §-ának az EVT. 6.  §-át és
6/A.  §-át meg ál la pí tó ren del ke zé sei; az egyes el kü lö ní tett
ál la mi pénz ala pok ról  szóló 1992. évi LXXXIII. tör vény,
az Út alap ról  szóló 1992. évi XXX. tör vény, a Kis vál lal ko -
zói Ga ran cia Alap ról  szóló 1993. évi XX. tör vény, va la -

mint ezek kel össze füg gõ más tör vények egyes ren del ke zé -
se i nek mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló 1995. évi
XXI. tör vény 21–26.  §-ai; b) az EVT. vég re haj tá sa tár gyá -
ban ki adott 73/1981. (XII. 29.) MT ren de let, va la mint az
azt mó do sí tó 33/1987. (IX. 1.) MT ren de let és a 116/1990.
(XII. 25.) Korm. ren de let; a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve -
lés ügyi hi va ta lok ról és egyes föld mû ve lés ügyi szak igaz -
ga tá si fel ada to kat meg ál la pí tó jog sza bá lyok mó do sí tá sá -
ról  szóló a 44/1991. (III. 14.) Korm. ren de let 9.  §-a ha tá -
lyát vesz ti” szö veg rész,

254. a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint
a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 89.  § (1) be kez -
dé sé ben a „ , va la mint a va dá sza ti ha tó sá gi fel ada to kat el -
lá tó sze mély,” szö veg rész, 96.  § (2) be kez dés a) pont ja,
97.  § (2) be kez dé se, 98.  §-a, 99.  § (2) és (6) be kez dé se,

255. a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor -
lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény 95.  §
(3)–(4) be kez dé se, 97.  §-a,

256. a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí té -
szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör vény
54.  §-a,

257. az öreg sé gi nyug díj kor ha tár eme lé sé rõl és az
 ezzel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló 1996. évi
LIX. tör vény Elsõ és Má so dik Ré sze, 21.  § (1) be kez dés
má so dik mon da ta, 21.  § (6) be kez dé se,

258. az egyes köz tar to zá sok be haj tá sá val össze füg gõ
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LX. tör vény
1.  §-t meg elõ zõ al cí me, 1–3.  §-a, 4.  §-t meg elõ zõ al cí me,
14.  §-t meg elõ zõ al cí me, 14.  §-a, 15.  §-t meg elõ zõ al cí me,
15.  §-a, 16.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „és b)”
szö veg rész, 16.  § (2) be kez dés b) pont ja,

259. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXII. tör vény,

260. az egyes sport cé lú in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1996. évi LXV. tör vény 10–12.  §-a,

261. a gaz da sá gi sta bi li zá ci ót szol gá ló egyes tör -
vénymódosításokról  szóló 1995. évi XLVIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXIX. tör vény,

262. a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. 
tör vény 9.  § (4) be kez dé se,

263. a föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény 30.  § má so dik mon da ta,

264. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXXX.
tör vény,

265. a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. 
évi LXXXI. tör vény 30.  § (4) be kez dé se, 30.  § (5) be kez -
dés b) pont ja,

266. a fo gyasz tá si adó ról és a fo gyasz tói ár ki egé szí tés -
rõl  szóló 1991. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1996. évi LXXXII. tör vény,
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267. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXXXIII.
tör vény 1–62.  §-a, 63.  § (1), (2) és (8) be kez dé se, 63.  §
(3) be kez dés c) pont ja, 64.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg az Szja tv. 1. és 5. szá mú mel lék le te e tör vény
1. és 4. szá mú mel lék le té vel mó do sul, az Szja tv. 2., 3. és
6. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 2., 3. és 5. szá mú
mel lék le te lép, to váb bá az Szja tv. ki egé szül az e tör vény
6., 7., 8. és 9. szá mú mel lék le te sze rin ti 10., 11., 12. és
13. szá mú mel lék le tek kel” szö veg rész, 64.  § (2)–(3) és
(6) be kez dé se, 1–9. szá mú mel lék le te,

268. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz -
ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör -
vény Elsõ Ré sze, 33.  § (3) és (6) be kez dé se, va la mint mel -
lék le te,

269. az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1996. évi
LXXXVIII. tör vény 9.  §-a, 9.  §-t meg elõ zõ al cí me, 14.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a kül föl di ek ma gyar -
or szá gi be fek te té se i rõl  szóló 1988. évi XXIV. tör vény
26.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

270. az egész ség ügyi ter mé szet be ni el lá tá sok fi nan szí -
ro zá sá nak vál to zá sá val össze füg gõ tör vénymódosítások -
ról  szóló 1996. évi LXXXIX. tör vény,

271. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi CVI. tör vény,

272. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1996. évi CVII. tör vény 1–27.  §-a, 29–31.  §-a,
33–36.  §-a, 37.  § (1) be kez dés má so dik és har ma dik mon -
da ta, 37.  § (2)–(3) és (5)–(6) be kez dé se, 38–40.  §-a,

273. az ál lam- és köz biz ton ság ról  szóló 1974. évi
17. tör vényerejû ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi
CVIII. tör vény,

274. az ér ték pa pí rok for ga lom ba ho za ta lá ról, a be fek -
te té si szol gál ta tá sok ról és az ér ték pa pír-tõzs dé rõl  szóló
1996. évi CXI. tör vény,

275. a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 221.  § (2) be kez dés a)–f),
h)–j) és l)–m) pont ja, 221.  § (4) be kez dé se, 239–240.  §-a,

276. az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
66.  § (2) be kez dé se,

277. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény és az ah hoz kap cso ló dó egyes tör vényi ren del ke -
zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi CXXI. tör vény,

278. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi CXXII. tör vény,

279. a nem ze ti hír ügy nök ség rõl  szóló 1996. évi
CXXVII. tör vény 31.  §-a, 36.  § (4)–(5), (7), (13) be kez dé -
se, 36.  § (11) be kez dés b) és c) pont ja,

280. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi
CXXVIII. tör vény,

281. az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi CXXX. tör vény,

282. az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
 értékesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1997. évi IV. tör vény,

283. a véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról
 szóló 1997. évi XI. tör vény 119.  §-át meg elõ zõ al cím,
119.  §-a, 120.  §-t meg elõ zõ al cí me, 120.  §-a,

284. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló 1997. évi XII. tör -
vény,

285. a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló
1997. évi LXVI. tör vény 108.  §-t meg elõ zõ al cí me,
108.  §-a,

286. a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 140.  §-a és 140.  §-t meg elõ zõ
 alcíme, 141.  §-t meg elõ zõ al cí me, 143.  §-a,

287. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk adó zá si fel té te le it meg -
ha tá ro zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
XVII. tör vény 1–6.  §-a, 7.  § (2)–(11) be kez dé se, 7.  §
(16)–(18) be kez dé se, va la mint 1–3. szá mú mel lék le te,

288. az egyes tár sa da lom biz to sí tá si és szo ci á lis ellá -
tásokról  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
XVIII. tör vény,

289. a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi XIX. tör vény,

290. az egyes sport cé lú in gat la nok tu laj do ni hely ze té -
nek ren de zé sé rõl  szóló 1996. évi LXV. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1997. évi XXIII. tör vény,

291. a Te rü le ti Ön kor mány za tok és Köz igaz ga tá si
Szer vek Ha tár men ti Együtt mû kö dé sé rõl  szóló, 1980. má -
jus 21-én, Mad rid ban kelt Eu ró pai Ke ret egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1997. évi XXIV. tör vény 3.  §-a,

292. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött a Mör bisch–Si e gen dorf
össze kö tõ út hasz ná la tá ról  szóló, Mör bisch-ben,
1995. au gusz tus 21-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1997. évi XXV. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,

293. a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 1997. évi XXVII. tör vény 1–4.  §-a, 5.  § (2) be -
kez dé se, 6–29.  §-a, 34.  §-a, 36.  §-a,

294. 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 mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi XXIX. tör -
vény 1.  §-t meg elõ zõ al cí me, 1–6.  §-a, 14.  § (6) be kez dé se,

295. a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl
 szóló 1997. évi XXX. tör vény VII. Rész „Mó do su ló jog -
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sza bá lyok” címe, 28.  §-t meg elõ zõ al cí me, 29.  §-t meg elõ -
zõ al cí me, 30.  §-t meg elõ zõ al cí me, 31.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 32.  §-t meg elõ zõ al cí me, 33.  §-t meg elõ zõ al cí me,
34.  §-t meg elõ zõ al cí me és 35.  §-t meg elõ zõ al cí me, va la -
mint 28–30.  §-a és 33–35.  §-a,

296. a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 163.  §-át meg elõ zõ
 alcím, 163.  §-a, 164.  §-t meg elõ zõ al cí me, 164–188.  §-a,

297. a va gyo ni kár pót lá si el já rá sok le zá rá sá val össze -
füg gõ egyes kér dé sek rõl  szóló 1997. évi XXXIII. tör vény
7.  § (2)–(3) be kez dé se,

298. az or szág gyû lé si biz to sok jog ál lá sá val össze füg -
gés ben egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
XXXIV. tör vény 3.  §-a,

299. a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény 53.  § (2)–(3) be kez dé se,

300. az Or szá gos Ma gyar Va dász ka ma rá ról  szóló
1997. évi XLVI. tör vény IX. Fe je zet cí mé ben az
„ÁTMENETI ÉS” szö veg rész, 28.  §-t meg elõ zõ al cí me,
39.  § (2)–(7) be kez dé se, 40.  §-a,

301. az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény 38.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 38.  § 
(3) be kez dé se,

302. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LI. tör vény,

303. a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rá ról és a könyv -
vizs gá lói te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi LV. tör vény 68.  § 
(2)–(5) be kez dé se, 69.  §-a, 71.  §-a, 72.  § (2) be kez dé se,
73.  § (1)–(2) és (5)–(6) be kez dé se, 74.  § (1) be kez dé se,

304. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LVI. tör -
vény 1–9.  §-a,

305. a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi 
LVIII. tör vény 23–24.  §-a,

306. a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí té -
szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXIV. tör vény,

307. az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 128–129/A.  §-a,
130.  § (2) be kez dé se, 132.  §-a, 133.  § (3) be kez dé se,
136.  §-a,

308. a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972.
évi V. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXX. tör vény,

309. az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész -
sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXXI. tör vény 1–19.  §-a,
21–23.  §-a, 25–26.  §-a, 30–42.  §-a, 44–49.  §-a, 51–58.  §-a, 
60–61.  §-a, 63.  §-a, 66.  §-a, 1–4. és 6. szá mú mel lék le te,

310. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXXII. tör vény 1.  §-a,

3–5.  §-a, 7.  § (2) be kez dé se, 11–15.  §-a, 18–20.  §-a,
26–32.  §-a, 33.  § (2) be kez dé se, 36.  §-a, 37.  §-a, 38.  §-a,

311. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXXIII. tör vény,

312. az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal -
koz ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû sí -
tett be fi ze té sé rõl  szóló 1997. évi LXXIV. tör vény 12.  §
(5) be kez dé se,

313. az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
 értékesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1997. évi LXXVI. tör vény,

314. az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény 60.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , egy ide jû leg”, va la mint a „ha tá lyu kat vesz tik” szö -
veg rész, 60.  § (1) be kez dés a)–h) pont ja, 60.  § (2) be kez -
dés má so dik mon da ta, 60.  § (5) be kez dé se, 61.  § (2) be kez -
dé se,

315. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 43.  § (1) be kez dés a) pont -
já ban „az il le ték hi va tal, va la mint” szö veg rész, 43.  §
(1) be kez dés c) pont já ban az „a Fog lal koz ta tá si Hi va tal
Mun ka ügyi Nyil ván tar tó Köz pont ja az Egy sé ges Mun ka -
ügyi Nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok el len õr zé se és
szük ség ese tén pon to sí tá sa ér de ké ben az a) és g) pont jai,
to váb bá – a csa lá di ál la pot ki vé te lé vel – a b) pont ja,” szö -
veg rész, 57.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 59.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 59–60.  §-a, va la mint mel lék le te,

316. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 96.  § (3) be kez dés c) pont já ban az
„a Fog lal koz ta tá si Hi va tal Mun ka ügyi Nyil ván tar tó Köz -
pont ja az Egy sé ges Mun ka ügyi Nyil ván tar tás ban sze rep lõ
ada tok el len õr zé se és szük ség ese tén pon to sí tá sa ér de ké -
ben az a) pont, to váb bá – a csa lá di ál la pot ki vé te lé vel –
a b) pont ja,” szö veg rész,

317. a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak -
ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 123.  § (1)–(5), (9) és
(12)–(13) be kez dé se, 124.  §-át meg elõ zõ al cím, 125.  §-a,
127.  §-a, 130.  §-a, 133.  § (1)–(5) be kez dé se, 133.  § (6) be -
kez dés d) pont ja,

318. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
LXXXIV. tör vény 1–12.  §-a, 13.  § (2)–(3) be kez dé se,

319. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXXXVIII. 
tör vény 1–2.  §-a,

320. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi XC. tör vény,

321. a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi XCIX. tör -
vény,
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322. a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
155.  § f) és j) pont ja, 167.  §-a, 169–170.  §-a,

323. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CI. tör vény,

324. a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CII. tör vény,

325. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CV. tör -
vény 1–39.  §-a, 40.  § (9)–(13) be kez dé se, 1–10. szá mú
mel lék le te,

326. a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
CVI. tör vény,

327. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CVII. tör -
vény,

328. a fo gyasz tá si adó ról és a fo gyasz tói ár ki egé szí tés -
rõl  szóló 1991. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1997. évi CVIII. tör vény,

329. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény,
a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény és a gép jár mû -
adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1997. évi CIX. tör vény,

330. az adó zás rend jé rõl  szóló 1990. évi XCI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CX. tör vény,

331. a Ma gyar Ex port-Im port Bank Rész vény tár sa ság -
ról és a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ról
 szóló 1994. évi XLII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997.
évi CXIII. tör vény 1–15.  §-a, 16.  § (2) és (3) be kez dé se,
17.  §-a,

332. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CXVI. tör vény,

333. a be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1997. évi CXVII. tör vény,

334. a Bu da pest fõ vá ros köz igaz ga tá si te rü le té rõl és
ke rü le ti be osz tá sá ról  szóló 1994. évi XLIII. tör vény mel -
lék le te i nek mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CXVIII. tör -
vény,

335. a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló
1997. évi LXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
CXIX. tör vény,

336. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény, va la mint a
Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 1997. évi CXX. tör vény 1.  §-a, 3–31.  §-a,
35–42.  §-a, 43.  § (1) be kez dés má so dik és har ma dik mon -
da ta, 43.  § (2)–(3) és (6)–(7) be kez dé se,

337. a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 1997. évi CXXV. tör vény,

338. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CXXVIII. tör vény,

339. a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti köz cé lú fel hasz ná lá sá ról
 szóló 1996. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1997. évi CXXIX. tör vény,

340. a kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi 
fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló 1997.
évi CXXXII. tör vény IV. Fe je ze te, 38.  § (2)–(4) és (6) be -
kez dé se,

341. az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra -
mok ról  szóló 1997. évi CXXXVI. tör vény 8.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ , és egy ide jû leg az Or szá gos Tu do má nyos
Ku ta tá si Alap ról  szóló 1993. évi XXII. tör vény és az an nak 
mó do sí tá sá ról  szóló 1995. évi CXXI. tör vény 93–98.  §-a
ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 8.  § (4) be kez dé se,

342. az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CXXXVII. tör vény,

343. a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1994. évi XVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CXXXVIII. tör vény,

344. a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör -
vény 61.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

345. a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 98.  § (3) be kez dé se, 102.  §-t meg elõ zõ al cí me,
102–104.  §-a, 107–108.  §-a, 109.  §-a és 109.  §-t meg elõ zõ
al cí me,

346. az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. 
tör vény 91.  § (2)–(3) be kez dé se,

347. a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál la mi tu -
laj do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló
1997. évi CXLII. tör vény 23.  §-a, 25.  §-a és 25.  §-t meg -
elõ zõ al cí me,

348. a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi
CXLIX. tör vény,

349. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
150.  § (1) be kez dés f) pont ja, 151.  §-a, 151.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 246.  §-a,

350. a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény 53.  §-a, 54.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

351. a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. 
tör vény 2.  § (1) be kez dé sé nek a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény 172.  § (1) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott g) pont ja, va la mint a szö vet ke ze tek rõl  szóló
2006. évi X. tör vény 110.  §-ával meg ál la pí tott g) pont ja,
27.  § (5) be kez dé se,
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352. a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997.
évi CLVIII. tör vény 1–20.  §-a, 22–54.  §-a, 57–60.  §-a,
61.  § (2)–(5) és (7)–(8) be kez dé se, 62.  §-t meg elõ zõ al cí -
me, 63–65.  §-a, 67.  §-a és 67.  §-t meg elõ zõ al cí me,

353. a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del -
mi és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény 
1.  § (3) be kez dés má so dik mon da ta, 30.  § (2) és (8) be kez -
dé se, 30.  § (4) be kez dés má so dik és har ma dik mon da tá -
ban, va la mint 30.  § (5) be kez dé sé ben a „tár ca nél kü li” szö -
veg rész, 30.  § (5) és (6) be kez dé sé ben az „a tör vény ki hir -
de té sét kö ve tõ ne gye dik hó nap elsõ nap já ig” szö veg rész,

354. az Ál ta lá nos Vám- és Ke res ke del mi Egyez mény
(GATT) ke re té ben ki ala kí tott, a Ke res ke del mi Vi lág szer -
ve ze tet lét re ho zó Mar ra kesh-i Egyez mény és mel lék le te i -
nek ki hir de té sé rõl  szóló 1998. évi IX. tör vény 5.  § (2) be -
kez dé se,

355. az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény 126.  §
(2) be kez dé se, 127.  §-a, 130.  § (1) be kez dé se, 132.  §-a,

356. a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
34.  § d) pont ja, 37.  §-a, 39.  §-a,

357. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi XIII. tör vény,

358. a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi XIV. tör vény,

359. a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
210.  § a) pont já ban a „ , 146.  §” szö veg rész, 605.  § (7),
(9)–(10) és (12) be kez dé se, 607.  §-a,

360. a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1998.
évi XXII. tör vény,

361. a gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény 33.  §-át meg elõ zõ al cím,

362. a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és
a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1998. évi XXX. tör vény,

363. az adótör vények, a szám vi te li tör vény és egyes
más tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXXIII. tör -
vény 1–8.  §-a, 9.  § (4)–(5), (8)–(9) be kez dé se, II–V. Fe je -
ze te, MÁSODIK RÉSZE, HARMADIK RÉSZE, 74.  §
(2)–(4) és (6)–(8) be kez dé se, 1–5. szá mú mel lék le te,

364. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi
XXXV. tör vény,

365. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXXVII. tör vény,

366. a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és
a tár sa da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl
 szóló 1998. évi XXXIX. tör vény 13–18.  §-a,

367. a kincs tá ri va gyo nért való mi nisz te ri fe le lõs ség
rend jé nek meg vál toz ta tá sá hoz szük sé ges tör -
vénymódosításokról  szóló 1998. évi XL. tör vény 1–2.  §-a,

3.  §-ában az „ ; egy ide jû leg az Áht. 48.  §-ának e) és
k) pont jai, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 1998. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 1997. évi CXLVI. tör vény 52.  §-a ha tá -
lyu kat vesz tik” szö veg rész,

368. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi XLI. tör vény,

369. az em ber i jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé del -
mé rõl  szóló Egyez mény ti zen egye dik jegy zõ köny vé nek
ki hir de té sé rõl  szóló 1998. évi XLII. tör vény 3.  §-a,

370. a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
kö zött a kö zös ál lam ha tár rend jé rõl és az együtt mû kö dés -
rõl  szóló, Bu da pes ten, 1995. jú ni us 28-án alá írt Szer zõ dés
ki hir de té sé rõl  szóló 1998. évi LIV. tör vény 3.  § (2) be kez -
dé se,

371. a Ma gyar Köz tár sa ság és Uk raj na kö zött a ma -
gyar–uk rán ál lam ha tár rend jé rõl, a ha tár kér dé sek ben való
együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló,
Ki jev ben, 1995. má jus 19-én alá írt Szer zõ dés ki hir de té sé -
rõl  szóló 1998. évi LV. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,

372. a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LVI. tör vény,

373. a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi XLVIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LVIII. tör vény,

374. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LX. tör vény,

375. a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996. 
évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXI.
tör vény,

376. a gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXIII. tör vény,

377. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXIV. tör -
vény 1–8.  §-a, 10–14.  §-a, 15.  § (2) és (4) be kez dé se,
16.  §-a, 1–4. szá mú mel lék le te,

378. az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1998. évi
LXVI. tör vény 12.  § (1) be kez dé sé ben az „ ; egy ide jû leg
az egész ség ügyi hoz zá já ru lás ról  szóló 1996. évi
LXXXVIII. tör vény 1–3.  §-a, 5–8.  §-a és 14.  §-ának
(2)–(4) be kez dé se, to váb bá az azt mó do sí tó, a tár sa da lom -
biz to sí tás pénz ügyi alap jai 1998. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 1997. évi CLIII. tör vény 44–47.  §-a és 60.  §-ának
(3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti az zal, hogy az 1998. de cem -
ber 31. nap ján ha tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti fi ze té si kö -
te le zett sé get az 1996. évi LXXXVIII. tör vény ren del ke zé -
se i nek meg fele lõen kell tel je sí te ni” szö veg rész,

379. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998.
évi LXVII. tör vény 1–5.  §-a, 7.  §-a, 11–16.  §-a, 20.  §-a,
22.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 22.  § (2)–(4) és
(7) be kez dé se,
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380. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi 
LXVIII. tör vény,

381. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXIX. tör -
vény,

382. az igaz ság szol gál ta tás sal kap cso la tos egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXXI. tör vény,

383. a kül föl di ek ön ál ló vál lal ko zó ként tör té nõ gaz da -
sá gi célú le te le pe dé sé rõl  szóló 1998. évi LXXII. tör vény
2–3.  §-a, 6.  §-a, 9.  §-a, 11.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg a) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok magyar -
országi fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl
 szóló 1997. évi CXXXII. tör vény 37.  §-ának (2) be kez dé se 
és 38.  §-ának (5) be kez dé se, va la mint b) az 1995. évi
XCV. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 1997. évi
CXLVII. tör vény 41.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát
 veszti” szö veg rész, 11.  § (2) be kez dé se,

384. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXXIII. tör vény,

385. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXVII. tör vény,

386. a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint
a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXVIII. tör vény,

387. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXXIX. tör vény,

388. az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. 
évi LXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi LXXX.
tör vény,

389. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény 52.  §-a,

390. a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let rõl  szóló 1998.
évi LXXXV. tör vény 9.  §-t meg elõ zõ al cí me, 9–22.  §-a,

391. a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1998.
évi LXXXVII. tör vény 1–31.  §-a, 34–58.  §-a, 60.  §-a,
62–70.  §-a, 72.  §-a, 74–80.  §-a, 82–88.  §-a, 90–91.  §-a,
93.  § (2)–(3), (5)–(6) és (8) be kez dé se,

392. a hon vé del met érin tõ egyes tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 1998. évi LXXXIX. tör vény I–IV. Fe je ze te,

393. a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999.
évi III. tör vény 1.  §-a,

394. a te rü let szer ve zé si el já rás ról  szóló 1999. évi XLI.
tör vény 21.  § (2) be kez dé se, 22.  § (2) be kez dé se, 23.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 23–25.  §-a,

395. a nem do hány zók vé del mé rõl és a do hány ter mé -
kek fo gyasz tá sá nak, for gal ma zá sá nak egyes sza bá lya i ról
 szóló 1999. évi XLII. tör vény 8.  § (5) be kez dé se,

396. a köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 1999. évi XLIV. tör vény 1–65.  §-a, 66.  §
(2)–(3) be kez dé se, 66.  § (4) be kez dés elsõ és má so dik
mon da ta, 66.  § (5) be kez dé se,

397. az al kot mány jo gi pa nasz alap ján alkot mány elle -
nessé nyil vá ní tott jog sza bály konk rét eset ben tör té nõ
 alkalmazhatóságának vissza me nõ le ges ki zá rá sá ra irá nyu -
ló el já rás meg te rem té sé rõl  szóló 1999. évi XLV. tör vény
1.  §-a, 4.  §-a,

398. a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 1999. évi XLVIII. tör vény,

399. a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi XLIX.
tör vény 1–4.  §-a, 6–13.  §-a, 14.  § (2)–(3) be kez dé se, va la -
mint 14.  § (6) be kez dés a)–b) pont ja,

400. az egész ség ügyet, il le tõ leg a gyógy szer el lá tást
érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LIII.
tör vény,

401. az Eu ró pai Unió bûn ül dö zé si in for má ci ós rend -
szer e és a Nem zet kö zi Bûn ügyi Rend õr ség Szer ve ze te
 keretében meg va ló su ló együtt mû kö dés rõl és in for má ció -
cse ré rõl  szóló 1999. évi LIV. tör vény II. Fe je ze te, 18.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 20.  §-a,

402. az igaz ság ügyi szak ér tõi ka ma rá ról  szóló 1995.
évi CXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LV. tör -
vény,

403. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, az igaz ság ügyi al kal ma zot tak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény, az
ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke -
ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény, a bí rák jog ál lá sá -
ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény,
va la mint a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LVI. tör vény 1–3.  §-a,
6–8.  §-a, 11–14.  §-a, 17–21.  §-a, 23.  §-a, 26–32.  §-a,
37.  §-a, 38.  § (1) be kez dé sé ben az „és ez zel egy ide jû leg az
1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.)
91–91/A.  §-a, 94/A.  §-ának (7) be kez dé se, 97.  §-ának
(3) be kez dé se, 132.  §-ának (5) be kez dé se, 199.  §-ának
(5) be kez dé se, 199/A.  §-ának elsõ mon da tá ban az
„a 199.  § (5) be kez dé se sze rin ti egyez te tés so rán” szö veg -
rész, a 200.  §-a, to váb bá az 1995. évi LV. tör vény 34.  §-a,
az 1997. évi LI. tör vény 12.  §-a, 15.  §-a, 22.  §-a, va la mint
az 1997. évi CI. tör vény 66.  §-ának (1) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész,

404. a fo gyasz tá si adó ról és a fo gyasz tói ár ki egé szí tés -
rõl  szóló 1991. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi LVII. tör vény,
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405. a köz te rü let-fel ügye let rõl  szóló 1999. évi LXIII.
tör vény 28.  § (3) be kez dé se, 30.  § (2), (4)–(5) be kez dé se,
va la mint 1. szá mú mel lék le te,

406. a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fo lyó szám lák ren -
de zé sé rõl  szóló 1999. évi LXIV. tör vény 7.  § (2) és (5) be -
kez dé se,

407. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LXVIII. tör vény,

408. a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör -
vény 3.  §-ában az „ , il le tõ leg a vi szo nos ság” szö veg rész,
3.  §-ának má so dik mon da ta, 168.  §-a és 168.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 170.  §-a és 170.  §-t meg elõ zõ al cí me,

409. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LXXI. tör vény,

410. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak ke ze lé sé vel össze -
füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
LXXII. tör vény II. Fe je ze te, 28–30.  §-a, 32–35.  §-a, 38.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg az 1992. évi
LXVI. tör vény (a továb biak ban: Nytv.) 47.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ból az „át me ne ti” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész, 38.  § (2) be kez dé se, 38.  § (3) be kez dé -
sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti e tör vény
36.  §-a, to váb bá az Nytv. 3.  §-ának (1) be kez dé sé bõl a
„ települési (fõ vá ro si ke rü le ti), te rü le ti és köz pon ti szint en
mû kö dõ” szö veg rész, az Nytv. 7.  §-ának (1) be kez dé se,
 továbbá az Nytv. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja és
11.  §-ának (2), (4)–(5) be kez dé se” szö veg rész,

411. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
LXXIII. tör vény 1–54.  §-a, 55.  § (2)–(4) be kez dé se, 56.  §
(2), (4), (6) és (9)–(10) be kez dé se, 57.  §-a,

412. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 13.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „BM” szö veg rész,
25.  § (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg -
rész, 54.  § (7) be kez dé se és 56.  §-a, 58.  § c) pont ja,

413. a szer ve zett bû nö zés, va la mint az az zal össze füg -
gõ egyes je len sé gek el le ni fel lé pés sza bá lya i ról és az
 ehhez kap cso ló dó tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi
LXXV. tör vény VII. Fe je ze te, 46.  §-a, 50–51.  §-a, 53.  §-a,
56–58.  §-a, 61.  § (4)–(5) be kez dé se, 61.  § (6) be kez dés
a) pont ja, 63.  §-t meg elõ zõ al cí me, 63–67.  §-a, 79–80.  §-a,

414. a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény
110.  §-a és 110.  §-t meg elõ zõ al cí me, 111.  §-a és 111.  §-t
meg elõ zõ al cí me,

415. a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 35.  § (5) be kez dé se, 36–39.  §-a,

416. a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi
bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 61.  §
(2)–(3) be kez dé se, 61.  § (4) be kez dés má so dik mon da ta,

62.  §-a, 64.  §-a és 64.  §-t meg elõ zõ al cí me, 65.  §-t meg elõ -
zõ al cí me, 65–69.  §-a,

417. a Szlo vén Köz tár sa ság nak a Kö zép-Eu ró pai Sza -
bad ke res ke del mi Meg ál la po dás hoz (CEFTA) tör té nõ csat -
la ko zá sá ról  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1999. 
évi XCI. tör vény 4.  § (2) be kez dé se,

418. a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
XCII. tör vény,

419. az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat ról  szóló 1991. évi XI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi XCVI. tör vény,

420. a gyer mek gon do zá si díj be ve ze té sé vel össze függõ
tör vénymódosításokról  szóló 1999. évi XCVII. tör vény,

421. az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si
 befizetésekre vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 1999. évi XCIX. tör vény ELSÕ és HARMADIK
RÉSZE, 200.  § (1)–(2), (4) és (7) be kez dé se, 201.  §-a,
203.  §-a, 205.  §-a, 206.  §-a, 207.  § (1) és (3)–(4) be kez dé -
se, 208–211.  §-a, 214–217.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,
5–15. szá mú mel lék le te, 22. szá mú mel lék le te,

422. a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tvr. mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi CIV. 
tör vény,

423. a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál la mi tu -
laj do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló
1997. évi CXLII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi
CVII. tör vény 1–7.  §-a, 10.  §-a, 12.  §-t meg elõ zõ al cí me,
12–13.  §-a, 14.  § (3) be kez dé se,

424. az Or szá gos Íté lõ táb la szék he lyé nek és ille té -
kességi te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról, va la mint az igaz ság -
szol gál ta tás mû kö dé sét érin tõ egyes tör vények módosí -
tásáról  szóló 1999. évi CX. tör vény ELSÕ, MÁSODIK,
HARMADIK RÉSZE, HATODIK, HETEDIK és
NYOLCADIK RÉSZE, 164.  § (1)–(3), (6) be kez dé se,
168–170.  §-t meg elõ zõ al cí me, 170.  §-a, 172–173.  §-a,
174.  §-t meg elõ zõ al cí me, mel lék le te,

425. az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. 
évi LXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi CXIII.
tör vény,

426. a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí té -
szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi CXIV. tör vény,

427. az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
1999. évi CXV. tör vény,

428. az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti,
fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló Meg ál la po dás hoz tör -
ténõ csat la ko zás ról, a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl, va la -
mint a Meg ál la po dás hoz kap cso ló dó egyes jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi CXVII. tör vény 4–7.  §-a,
16.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta,
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429. az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
 értékesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1999. évi CXVIII. tör vény,

430. az ál lam szer ve zet re vo nat ko zó egyes tör vények,
to váb bá az in gat lan-nyil ván tar tás ról, az egész ség ügy rõl,
va la mint a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi CXIX. tör vény,

431. a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 1999.
évi CXX. tör vény 1–10.  §-a, 12.  §-a, 14–20.  §-a,
22–23.  §-a, 25–43.  §-a, 44.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel
egy ide jû leg a) az 1978. évi IV. tör vény (Btk.)
258/A.  §-ának 1. pont ja, 309.  §-a (4) be kez dé sé nek
c) pont ja, 316.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja, 318.  §-a
(6) be kez dé sé nek c) pont ja, 333.  §-ának 2. pont ja, b) az
1979. évi 5. tör vényerejû ren de let (Btké.) 27/A.  §-a,
27/B.  §-a, 27/C.  §-a, 27/D.  §-a és e §-ok mind egyi ké nek
 alcíme, c) az em ber i jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok
 védelmérõl  szóló, Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt
Egyez mény és az ah hoz tar to zó nyolc ki egé szí tõ jegy zõ -
könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1993. évi XXXI. tör vény 4.  §-a
a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 44.  § (3) be kez dé se,

432. a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI.
tör vény 40–41.  §-a, 44.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel
egy ide jû leg a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1994. évi XVI.
tör vény ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 44.  § (2) be kez dé sé -
ben az „ , ez zel egy ide jû leg a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló
1994. évi XVI. tör vény 3.  § (2) be kez dé sé nek szö ve gé bõl
a „va la mint kéz mû ves” szö veg rész, a 49–51.  §-ok és az
57–58.  §-ok ha tá lyu kat vesz tik” szö veg rész, 44.  § (2) be -
kez dés má so dik mon da ta, 44.  § (3)–(4) be kez dé se, 45.  §-a, 
51.  §-a, 53–54.  §-a,

433. egyes mun ka ügyi és szo ci á lis tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 1999. évi CXXII. tör vény I–VII. je lö lé sû szer -
ke ze ti egy sé ge, 54.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 54.  §
(2) be kez dés má so dik mon da ta, 54.  § (3) be kez dés má so -
dik mon da ta, 56.  § (5) be kez dé se, 58.  § (7) be kez dé se,
59.  §-a,

434. a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl
 szóló 1999. évi CXXIV. tör vény 13–14.  §-a és az azo kat
meg elõ zõ al cí mek,

435. egyes tör vényi ren del ke zé sek ha tály ba lép te té sé -
rõl, mó do sí tá sá ról, il let ve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló 2000. évi X. tör vény 2.  § (1) és (2) be kez dé se,

436. a Kos suth-díj ról és a Szé che nyi-díj ról  szóló 1990.
évi XII. tör vény, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te -
té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2000. évi XI. tör vény 1–7.  §-a,

437. az egyes el kob zott dol gok köz ér de kû fel hasz ná lá -
sá ról  szóló 2000. évi XIII. tör vény 7.  § (1) be kez dés má so -
dik és har ma dik mon da ta, 7.  § (3)–(4) be kez dé se,

438. a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör -
vény 34.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg az egész -
ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze -

lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII. tör vény
15.  §-ának (5) be kez dé se a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,
34.  § (2) be kez dé se,

439. a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi
XXVII. tör vény 1.  §-a,

440. a Ma gyar Köz tár sa ság és Mon gó lia kö zött a ba rá ti
kap cso la tok ról és az együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 
1998. ja nu ár 28-án alá írt Szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
2000. évi XXIX. tör vény 4.  §-a,

441. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal -
ma zá sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény, az igaz ság ügyi
al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról  szóló 1997. évi
LXVIII. tör vény, az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az
ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi XXXIII. tör vény 1–3.  §,
5–14.  §-a, 15–19.  §-a, 21–22.  §-a, 23.  § (1) be kez dé sé ben
az „ , és ez zel egy ide jû leg az 1996. évi LIX. tör vény
18.  §-a, 20.  §-a, az 1997. évi CI. tör vény 18.  §-ának (3) be -
kez dé se, az 1997. évi LXXI. tör vény 20.  §-a, az 1999. évi
LVI. tör vény 5.  §-a, 7.  §-ának (2) be kez dé se, 10.  §-a,
22.  §-a, 24–25.  §-a, 34.  §-a, 36.  §-ának (2) be kez dé se ha tá -
lyát vesz ti” szö veg rész,

442. a kon cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2000. évi XXXIV. tör vény 1–2.  §-a, 3.  §
má so dik mon da ta,

443. a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 64.  § (3) be kez dé se,

444. az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi
Be ru há zá si Prog ram já ban való rész vé tel hez szük sé ges tör -
vénymódosításokról  szóló 2000. évi XXXVI. tör vény
4.  §-a,

445. a köz tár sa sá gi el nök, a mi nisz ter el nök, az Or szág -
gyû lés el nö ke, az Al kot mány bí ró ság el nö ke és a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nö ke tisz te let díj ár ól és jut ta tá sa i ról  szóló
2000. évi XXXIX. tör vény 28.  § (2) be kez dé se,

446. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az
 elidegenítésükre vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi 
XLI. tör vény,

447. a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
89.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti”
szö veg rész, va la mint 89.  § (1) be kez dés a)–h) pont ja, 89.  § 
(6), (8) be kez dé se, 91–93.  §-a,

448. a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII.
tör vény 56.  § (1)–(6) be kez dé se, 57–58.  §-a,
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449. a gaz da sá gi ka ma rák fel ada ta i nak át adá sá val össze -
füg gõ tör vénymódosításokról  szóló 2000. évi LXXXIII. tör -
vény,

450. a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé -
se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól
 szóló 1994. évi LXIV. tör vénymódosításáról  szóló 2000.
évi XLIV. tör vény 1–10.  §-a, 12.  § (2) be kez dé se, 12.  §
(2)–(5) be kez dé se, 13.  § (2) be kez dé se,

451. a Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi LXXXVIII. tör vény 1–2.  §-a, 3.  § (4) be kez dé se,

452. a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény
és a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2000. évi XCVII. tör vény,

453. a szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
1997. évi CXXI. tör vény, va la mint a hegy köz sé gek rõl
 szóló 1994. évi CII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi
XCIX. tör vény,

454. a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 174.  §
(5) be kez dé se,

455. a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CIV. tör vény,

456. a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2000. évi CV. tör vény,

457. a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény és az ügyész sé gi szol gá la ti
 viszonyról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi
LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CVI. tör -
vény 3–4.  §-a,

458. az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té vel alá írt
„Bé ke part ner ség” prog ram Ke ret do ku men tu má nak tör -
vénybe ik ta tá sá ról, és an nak a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal
tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 1995. évi LXVII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CIX. tör vény,

459. a jog ha tó ság ra és kül föl di ha tá ro za tok el is me ré sé -
re és vég re haj tá sá ra vo nat ko zó egyes jog sza bá lyok mó do -
sí tá sá ról  szóló 2000. évi CX. tör vény I–II. Fe je ze te, 8.  §-a
és az azt meg elõ zõ al cím, 9.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

460. a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
60.  §-a,

461. az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si
 befizetésekre vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2000. évi CXIII. tör vény ELSÕ RÉSZE, 267.  §
(2)–(4), (7), (10) be kez dé se, 268.  § (2)–(5) be kez dé se,
269.  §-a, 270.  § (2)–(4) be kez dé se, 277.  §-a, 278.  § má so -
dik mon da ta, 279–280.  §-a, 281.  § (2), (9) be kez dé se,
287.  §-a, 1–15. szá mú mel lék le te, 17. szá mú mel lék le te,

462. a Dél ke let-Eu ró pai Együtt mû kö dé si Kez de mé -
nye zés (SECI) ke re té ben lét re jött, az or szág ha tá ro kat át lé -
põ bû nö zés meg elõ zé sé ben és le küz dé sé ben való együtt -
mû kö dés rõl  szóló, Bu ka rest ben, 1999. má jus 26-án alá írt

Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl és az Eu ró pai Unió bûn ül dö -
zé si in for má ci ós rend szer e és a Nem zet kö zi Bûn ügyi
Rend õr ség Szer ve ze te ke re té ben meg va ló su ló együtt mû -
kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló 1999. évi LIV. tör -
vény, va la mint az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról
 szóló 1995. évi LXV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000.
évi CXV. tör vény 5–6.  §-a,

463. az egész ség ügyi köz ve tí tõi el já rás ról  szóló 2000.
évi CXVI. tör vény 15.  § (4) be kez dé se,

464. az ön ál ló ke res ke del mi ügy nö ki szer zõ dés rõl
 szóló 2000. évi CXVII. tör vény 23.  § (3) be kez dé se,

465. a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi
CXXI. tör vény,

466. a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000.
évi CXXIV. tör vény 1–19.  §-a, 21–29.  §-a, 32–98.  §-a,
101.  §-a, 103–132.  §-a, 134–140.  §-a, 142.  § (1), (3) be -
kez dé se, 146.  §-a, 148.  §-a, 149.  §-t meg elõ zõ al cí me,
152.  §-a, 154.  §-a, 156–158.  §-a, 160.  §-a és 160.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 1–4. szá mú mel lék le te,

467. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXXV. tör vény,

468. egyes köz le ke dé si tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXVII. tör vény,

469. a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl
 szóló 2000. évi CXXVIII. tör vény 13.  § (2)–(3) be kez dé se, 
14.  §-a, 15.  § (3)–(4) be kez dé se,

470. a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000.
évi CXXIX. tör vény,

471. az ok mány ki adás sal és nyil ván tar tás sal össze füg -
gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi
CXXXII. tör vény,

472. a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény és a kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXXVI. tör vény ELSÕ RÉSZE, 168–169.  §-a, 
171.  §-a, 173–175.  §-a, 178–181.  §-a, 182.  § (2) be kez dé -
se, 183.  §-a és 183.  §-t meg elõ zõ al cí me, 184.  §-a és
184.  §-t meg elõ zõ al cí me, 185.  § (1) be kez dé se, 187.  §-a,
189.  §-a, 190.  §-a és 190.  §-t meg elõ zõ al cí me,

473. a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor -
lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2000. évi CXXXVIII. tör vény 1–48.  §-a, 49.  §
(3) be kez dé se, 50–51.  §-a,

474. a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del -
mi és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény 
mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXXXIX. tör vény,

475. a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló 1993.
évi XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXL.
tör vény,
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476. a szõ lõ- és gyü möl csös ül tet vé nyek össze írá sá ról
 szóló 2000. évi CXLIII. tör vény 6.  §-ában az „ ; ez zel egy -
ide jû leg” szö veg rész, va la mint 6.  § a)–b) pont ja,

477. a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi 
LVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi I. tör vény
1–13.  §-a, 16–17.  §-a,

478. a ha jók ról tör té nõ szennye zés meg elõ zé sé rõl
 szóló 1973. évi nem zet kö zi egyez mény és az ah hoz csa tolt
1978. évi Jegy zõ könyv (,,MARPOL 1973/1978.”) ki hir -
de té sé rõl  szóló 2001. évi X. tör vény 4.  § (2) be kez dé se,

479. a Lon don ban, 1974. no vem ber hó 1. nap ján kelt
„Élet biz ton ság a ten ge ren” tár gyú nem zet kö zi egyez mény
és az ah hoz csa tolt 1978. évi Jegy zõ könyv (,,SOLAS
1974/1978.”) ki hir de té sé rõl  szóló 2001. évi XI. tör vény
4.  § (2) be kez dé se,

480. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XII. tör -
vény,

481. a cse lek võ ké pes ség gel, gond nok ság gal össze füg -
gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XV. tör -
vény ELSÕ, MÁSODIK és HARMADIK RÉSZE, 5.  §
(2) be kez dé se, 6.  § (3)–(4) be kez dé se, 7–9.  §-a,

482. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vények jog har -
mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XVI. tör -
vény 1–7.  §-a, 9–24.  §-a, 25.  § (1) be kez dé sé ben az „és ez -
zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 25.  § (1) be -
kez dés a)–c) pont ja, 25.  § (2)–(3) be kez dé se, 26.  § (6), (9),
va la mint (11)–(13) be kez dé se, 27.  §-t meg elõ zõ al cí me,
27–28.  §-a, 30–39.  §-a,

483. a sze mély- és tárgy kö rö zés rõl  szóló 2001. évi
XVIII. tör vény 38.  § (3)–(4) be kez dé se, 40–43.  §-a,
48–54.  §-a,

484. a Pol gá ri tör vénykönyvrõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény ben sza bá lyo zott el bir tok lá si ha tár idõ mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XIX. tör vény,

485. a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény 21.  §-t meg elõ zõ al cí me,
21–22.  §-a, 23.  §-a és 23.  §-t meg elõ zõ al cí me, VIII. Fe je -
ze te,

486. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Kí nai Nép -
köz tár sa ság Kor má nya kö zött a két ol da lú ál lam- és kor -
mány kö zi szer zõ dé sek ren de zé sé rõl  szóló, 2000. no vem -
ber 28-án, Pe king ben alá írt Jegy zõ könyv meg erõ sí té se és
ki hir de té se tár gyá ban címû 2001. évi XXI. tör vény 4.  §-a,

487. a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény és a kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXXVI. tör vény, to váb bá a vál lal ko zás ke re té -
ben vég zett sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a
 magánnyomozó te vé keny ség sza bá lya i ról, a Sze mély-,
Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói Szak mai Ka ma rá ról

 szóló 1998. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XXIII. tör vény,

488. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXIV. tör vény 1–6.  §-a, 8–15.  §-a,
17–18.  §-a, 19.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta, 19.  §
(2)–(4) és (6)–(7) be kez dé se,

489. a Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló 1947. évi XVIII.
tör vény 27. Cik ke 2. pont já ban fog lal tak vég re haj tá sá ról
ren del ke zõ 1997. évi X. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi XXVI. tör vény,

490. a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972.
évi V. tör vény, az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az
ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény, 
va la mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XXXI. tör vény,

491. az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV.
tör vény 28–29.  §-a, 33.  §-a,

492. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény, va la mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXVI. tör vény 1–71.  §-a, 73–85.  §-a,
75.  §-t meg elõ zõ al cí me, 87–101.  §-a, 102.  § (1) be kez dé -
sé ben az „ , és ez zel egy ide jû leg”, va la mint a „ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész, 102.  § (1) be kez dés a)–b) és
d)–h) pont jai, 102.  § (2) be kez dé sé ben a „ , va la mint a Ktv. 
7.  §-ának (5) be kez dé se 2004. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti” 
szö veg rész, 112.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te, 6–8. szá mú
mel lék le te,

493. a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi
XXXVII. tör vény 31.  §-a és azt meg elõ zõ al cím, 32.  §
(2)–(9) be kez dé se,

494. a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XXXVIII. tör vény
29.  §-a,

495. a fo gya té kos sze mé lyek nek ad ha tó egyes pénz be li 
el lá tá sok kal össze füg gõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi XLI. tör vény 1–4.  §-a, 1.  §-t meg elõ zõ al cí me,
5.  §-a, 5.  §-t meg elõ zõ al cí me, 6.  §-a, 6.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 7.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti az 1998. évi LXXXIV. tör vény 7.  §-a (1) be kez -
dé sé nek ab) pont já ban a „(sze mély re)” szó” szö veg rész,

496. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Hon véd Ve zér -
kar in teg rá ci ó já val érin tett tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi XLIII. tör vény I–IV. Fe je ze te, VI. Fe je ze te,

497. a volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek
ren de zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2001. évi XLV. tör vény,

498. a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi XLVI. tör -
vény 23.  §-a,

499. a for ma ter ve zé si min ták ol tal má ról  szóló 2001.
évi XLVIII. tör vény 66.  §-a és 66.  §-t meg elõ zõ al cí me,
67.  § (1) és (4) be kez dé se,
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500. pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi L. tör vény I–XI. és XIII–XVI. Fe je ze te,
77–78.  §-a, 79.  § (3)–(4) be kez dé se, 80.  §-a, 84.  §-a,
86–88.  §-a, 89.  § (1) és (3) be kez dé se, 90–91.  §-a,
1–4. szá mú mel lék le te,

501. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi LII. tör vény 1.  §-a,

502. a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2001. évi LIII. tör vény 1–3.  §-a,

503. egyes tör vények kör nye zet vé del mi célú jog har mo -
ni zá ci ós mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LV. tör vény,

504. a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII.
tör vény 72.  § (4) be kez dé se, 73.  § (5) be kez dé se, 74.  §-a és 
74.  §-t meg elõ zõ al cí me, 75.  §-a és 75.  §-t meg elõ zõ al -
címe,

505. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LIX. tör vény,

506. a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény 94.  §-t meg elõ zõ al cí me, 94–98.  §-a,
100.  §-a és 100.  §-t meg elõ zõ al cí me,

507. az egész ség ügyet, a gyógy szer el lá tást, a szo ci á lis
el lá tást érin tõ egyes tör vények jog har mo ni zá ci ós célú,
 valamint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény, to váb bá a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lék fi ze tés sel és az egész ség ügyi hoz zá já ru lás sal
kap cso la tos tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
LXX. tör vény,

508. a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 
mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXXI. tör vény,

509. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXXII.
tör vény,

510. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXXIII. tör -
vény,

511. a pénz ügye ket sza bá lyo zó egyes jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXXIV. tör vény ELSÕ
RÉSZE, MÁSODIK RÉSZ II–IV. és VI–IX. Fe je ze te,
155.  §-a, 157.  §-a, 160.  §-a, 161.  § (1)–(10) be kez dé se,
162.  §-a, 163.  § (2) be kez dé se, 164–165.  §-a,
170–171.  §-a, 173.  § (2) és (3) be kez dé se, 176–178.  §-a,
1–2., 6–9., 11. szá mú mel lék le te,

512. a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXXVII. tör vény 1–12.  §-a,

513. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény, a Bér ga ran cia
Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör vény, a csõd el já rás ról,
a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. 
évi XLIX. tör vény, va la mint a mun ka vé de lem rõl  szóló

1993. évi XCIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
LXXVIII. tör vény I–III. Fe je ze te, 12–23.  §-a, és a 12.  §-t
meg elõ zõ al cím, 24.  §-a, 25.  § (1) be kez dé se, 26.  § (1) és
(2) be kez dé se,

514. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
LXXIX. tör vény,

515. a ter ro riz mus el le ni küz de lem rõl, a pénz mo sás
meg aka dá lyo zá sá ról  szóló ren del ke zé sek szi go rí tá sá ról,
va la mint az egyes kor lá to zó in téz ke dé sek el ren de lé sé rõl
 szóló 2001. évi LXXXIII. tör vény 2.  §-t meg elõ zõ al cí me,
3–8.  §-a, 9.  § (5) be kez dé se, 11–12.  §-a,

516. a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, az igaz ság szol -
gál ta tást se gí tõk Vé del mi Prog ram já ról  szóló 2001. évi
LXXXV. tör vény 39.  § (2) be kez dé se, 42.  §-a és 42.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 44–46.  §-a,

517. a Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi LXXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001.
évi LXXXVII. tör vény,

518. a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi LXXXVIII. tör vény,

519. a de vi za kor lá to zá sok meg szün te té sé rõl, va la mint
egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001.
évi XCIII. tör vény 3.  §-t meg elõ zõ al cí me, 4.  § (2) be kez -
dé se, 5.  § (3) be kez dé se, 6.  §-t meg elõ zõ al cí me, 7.  §-a és
7.  §-t meg elõ zõ al cí me, 10–17.  §-a,

520. a he lyi ön kor mány za tok 2002. évi új cím zett
 támogatásáról, va la mint egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya -
mat ban lévõ be ru há zá sok ere de ti dön té se i nek mó do sí tá sá -
ról  szóló 2001. évi XCIV. tör vény 3.  §-a, 3. szá mú mel lék -
le te,

521. a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
 állományú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény 268.  § (1) be kez dés har ma dik mon da ta, 268.  §
(3)–(4) be kez dé se, 270.  § (1) be kez dé se, 283–285.  §-a,

522. a fel sõ ok ta tá si ké pe sí té sek nek az eu ró pai ré gi ó -
ban tör té nõ el is me ré sé rõl  szóló, 1997. áp ri lis 11-én,
Lissza bon ban alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2001. 
évi XCIX. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,

523. a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré -
sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 68.  §-a, 70–71.  §-a,

524. a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény
30.  § (5) be kez dé se,

525. egyes köz ha tal mi fel ada to kat el lá tó, va la mint köz -
va gyon nal gaz dál ko dó tiszt sé ge ket be töl tõ sze mé lyek
össze fér he tet len sé gé rõl és va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett sé gé rõl  szóló 2001. évi CII. tör vény 6–8.  §-a és az
azo kat meg elõ zõ al cí mek, 10–12.  §-a és az azo kat meg elõ -
zõ al cím, 13.  §-t meg elõ zõ al cím, 15.  §-a, 15.  §-t meg elõ zõ
al cí me,
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526. az or szág gyû lé si kép vi se lõk va gyon nyi lat ko zat-
té te li kö te le zett sé gé vel kap cso la tos egyes jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CIII. tör vény 4.  §-ában
„a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
22.  § e) pont ja, to váb bá” szö veg rész,

527. a jogi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó bün te tõ -
jo gi in téz ke dé sek rõl  szóló 2001. évi CIV. tör vény 27.  §-a,

528. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CV. tör vény 1–8.  §-a,
15.  §-a, 16.  §-t meg elõ zõ al cí me, 17–19.  §-a, 20.  § (3),
(8) és (10) be kez dé se,

529. a tár sa dal mi szer ve ze tek és az ala pít vá nyok nyil -
ván tar tás ba vé te lé re vo nat ko zó ren del ke zé sek mó do sí tá -
sá ról  szóló 2001. évi CVI. tör vény 2–7.  §-a, 8.  § (1) be kez -
dé sé ben az „ ; egy ide jû leg az 1959. évi IV. tör vény 74/A.  § 
(5) be kez dé sé ben a „so ron kí vül” szö veg rész, va la mint
74/C.  § (6) be kez dé sé nek utol só mon da ta ha tá lyát vesz ti”
szö veg rész,

530. a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CIX. tör vény,

531. a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
114.  §-a, 115.  §-a és 115.  §-t meg elõ zõ al cí me,
116–118.  §-a, 120.  §-a, 121.  § (1) és (4) be kez dé se,

532. a be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2001. évi CXI. tör vény,

533. a mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény és
a nem ze ti szab vá nyo sí tás ról  szóló 1995. évi XXVIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CXII. tör vény,

534. a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CXIII. tör vény,

535. a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
CXIV. tör vény,

536. a te rü let szer ve zé si el já rás ról  szóló 1999. évi XLI.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CXV. tör vény
1–4.  §-a,

537. a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény 22.  § (2) be kez dé se,

538. a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2001. évi CXVII. tör vény,

539. a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
CXVIII. tör vény,

540. a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta -
lá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
17.  § (3)–(4) be kez dé se,

541. a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény
408–411.  §-a, 412.  § (1)–(3) be kez dé se, 413–414.  §-a,
416.  § (1)–(2) be kez dé se, 417.  §-a, 419.  § (1)–(2), (5) be -

kez dé se, 420.  § (2) be kez dé se, 421–423.  §-a, 424.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 424–431.  §-a, 434.  §-a és 434.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 435–441.  §-a, 444–448.  §-a, 450.  §-a és 450.  §-t
meg elõ zõ al cí me,

542. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi CXXI. tör vény
1–17.  §-a, 19–22.  §-a, 24–59.  §-a, 61–76.  §-a, 77–87.  §-a,
88.  § (2)–(5) be kez dé se,

543. a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi I. tör vény 1–20.  §-a,
22–78.  §-a, 80–85.  §-a, 88–111.  §-a, 113–122.  §-a,
124–137.  §-a, 139.  §-a, 141–165.  §-a, 167–200.  §-a,
202–205.  §-a, 207–208.  §-a, 212–220.  §-a, 224–229.  §-a,
231–238.  §-a, 240.  §-a, 242.  §-a, 245–264.  §-a,
266–294.  §-a, 296–302.  §-a, 305–307.  §-a, 308.  § (1) be -
kez dés a) pont ja, 308.  § (2)–(7) be kez dé se, 309.  §-a,

544. a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2002. évi IX. tör vény 1–11.  §-a, 13–17.  §-a, 19–68.  §-a,
70–78.  §-a, 88–104.  §-a, 107.  §-t meg elõ zõ al cí me,
107–108.  §-a,

545. a gaz da sá gi ka ma rák fel ada ta i nak át adá sá val
össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló 2000. évi
LXXXIII. tör vény, va la mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi 
XCIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XII. tör vény,

546. a gyógy sze ré sze tet érin tõ egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2002. évi XIV. tör vény,

547. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XV.
tör vény,

548. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény, va la mint a fegy ve res szer vek hi va tá sos
 állományú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi 
XLIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XVIII. tör -
vény 2–11.  §-a, 12.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide -
jû leg az 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.)
31/D.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,
12.  § (2) be kez dé se,

549. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XIX. tör vény
1–7.  §-a, 9–13.  §-a, 14.  § (2)–(5) be kez dé se, 15.  §
(1)–(5) be kez dé se, 16.  §-t meg elõ zõ al cí me, 16–18.  §-a,

550. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXI. tör vény,

551. az íté lõ táb lák és a fel lebb vi te li ügyé szi szer vek
szék he lyé nek és ille té kességi te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról 
 szóló 2002. évi XXII. tör vény 2–7.  §-a, 8.  § (2)–(4) és
(5)–(7) be kez dé se, 9.  § (4) be kez dé se,

552. a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXIV. tör vény
1–12.  §-a, 15.  § (2) be kez dé se, 18.  § (2) be kez dé se, 19.  §-a,
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553. a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991.
évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXX.
tör vény,

554. a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXXIII.
tör vény 1–9.  §-a, 10.  § (6)–(9) be kez dé se,

555. a ten ge ren való össze üt kö zé sek meg elõ zé sé re
 vonatkozó nem zet kö zi sza bá lyok ról  szóló 1972. évi
egyez mény egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek
 kihirdetésérõl  szóló 2002. évi XXXIV. tör vény 4.  §-ában
az „ , a Ten ge ren való össze üt kö zé sek meg elõ zé sé re
 vonatkozó Nem zet kö zi Sza bá lyok ról, Lon don ban, 1972.
évi ok tó ber hó 20. nap ján kelt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1977. évi 17. tör vényerejû ren de let ha tá lyát vesz ti”
szö veg rész,

556. a Ma gyar Köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny vé rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény, va la mint egyes tör vények
 fogyasztóvédelemmel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XXXVI. tör vény 1.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 1–9.  §-a, 10.  §-a és 10.  §-t meg elõ zõ al cí me,
11.  §-a és 11.  §-t meg elõ zõ al cí me, 12–13.  §-a, 14.  §-a és
14.  §-t meg elõ zõ al cí me, 15.  §-a és 15.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 16–23.  §-a, 25.  §-a és 25.  §-t meg elõ zõ al cí me, 28.  §
(1)–(2) és (7) be kez dé se, 29.  §-a,

557. az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2002. évi XXXVIII. tör vény,

558. a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995.
évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi
XXXIX. tör vény 1–14.  §-a, 16–27.  §-a, 29.  §-a,
31–34.  §-a, 35.  § (3) be kez dé se, 38.  § (1) be kez dé se, 39.  §
(1) be kez dé se, 40.  §-a,

559. az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si
be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002.
évi XLII. tör vény ELSÕ, MÁSODIK, HARMADIK,
NEGYEDIK és ÖTÖDIK RÉSZE, HETEDIK és
NYOLCADIK RÉSZE, 302.  § (2)–(4), (15)–(16) be kez dé -
se, 303.  § (2)–(7) be kez dé se, 303.  § (9) be kez dés elsõ
mon da ta, 305.  § (2) be kez dé se, 306.  § (2) be kez dé se,
307.  §-a, 309.  § (2)–(3) be kez dé se, 310.  § (2)–(4) be kez dé -
se, 311.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg a Gjt. 12.  §-a 
(2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben lévõ a „be ho za ta li
elõ jegy zés ben” szö veg rész he lyé be az „ide ig le nes be ho za -
tal ban” szö veg rész, a Gjt. 18.  §-ának 8. pont já ban lévõ
„ kivéve” szö veg rész he lyé be a „fel té ve” szö veg rész lép,
to váb bá a Gjt. 20.  §-ának (3) be kez dé sé ben lévõ „a Ta nács
93/89/EGK irány el ve a tag ál la mok gép jár mû-adóz ta tá si
rend sze ré nek össze han go lá sá ról.” szö veg rész he lyé be
„az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1999/62/EK irány el ve
a ne héz-te her gép jár mû vek re egyes inf ra struk tú rák hasz -
nálatáért ki ve tett dí jak ról.” szö veg rész lép” szö veg rész,
311.  § (2)–(3) be kez dé se, 312.  § (2)–(3) be kez dé se,
314.  §-a, 315.  § (1)–(2) be kez dé se, 316.  §-a, 318.  §-a,
320.  § (3) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg az Art. 16.  §

(2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „adó szá mot” szö -
veg rész he lyé be „adó szá mot és kö zös sé gi adó szá mot” szö -
veg rész lép” szö veg rész, 321–322.  §-a, 323.  § (3)–(4) be -
kez dé se, 324.  §-a, 325.  § (3)–(6) be kez dé se, 326.  §-a,
1–12. szá mú mel lék le te,

560. az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó ról  szóló 2002.
évi XLIII. tör vény 24.  §-át meg elõ zõ al cím, 24–29.  §-a,

561. a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XLIV. 
tör vény,

562. az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és
a név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XLV. tör vény 1–33.  §-a,
36.  § (2) be kez dé se,

563. a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló
1997. évi LXVI. tör vény és a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész -
sé gé rõl  szóló 1972. évi V. tör vény egyes ren del ke zé se i nek
mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi XLVI. tör vény 2.  §-a,

564. a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré nek vál to zá sá -
val össze füg gés ben szük sé ges tör vénymódosításokról
 szóló 2002. évi XLVII. tör vény I–XXV. Fe je ze te, 55.  §
a) pont ja, 56.  § (2) be kez dé se,

565. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény, a mun ka vé de -
lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény, a szak kép zé si hoz -
zá já ru lás ról és a kép zé si rend szer fej lesz té sé nek tá mo ga tá -
sá ról  szóló 2001. évi LI. tör vény, a fel nõtt kép zés rõl  szóló
2001. évi CI. tör vény, a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis
el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény, a Mun ka Tör -
vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény, va la mint
egyes más tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi LIII.
tör vény,

566. a bûn ül dö zõ szer vek nem zet kö zi együttmûkö -
désérõl  szóló 2002. évi LIV. tör vény 44.  §-át meg elõ zõ
 alcím, 45–49.  §-a, 50.  § (4) be kez dés a) pont ja,

567. a köz ve tí tõi te vé keny ség rõl  szóló 2002. évi LV.
tör vény 41.  §-t meg elõ zõ al cí me, 41–44.  §-a,

568. egyes, az egész ség ügyet és a tár sa da lom biz to sí tást
érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi LVIII. tör -
vény,

569. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia
Kor má nya kö zött ál lam pol gá ra ik és más sze mé lyek
vissza fo ga dá sá ról  szóló, Bu ka rest ben, 2001. de cem ber 10. 
nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2002. évi
LX. tör vény 3.  § (3) be kez dé se,

570. egyes pénz- és tõ ke pi a ci tár gyú tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 2002. évi LXIV. tör vény I–VI. Fe je ze te,
275.  § (2)–(4) be kez dé se, 276.  §-a, 287.  §-a, 288.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 288–290.  §-a, 292–299.  §-a, 299.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 1–7. szá mú mel lék le te,

571. a gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény, va la mint az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le -

2007/83. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6131



té rõl  szóló 1998. évi XXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2002. évi LXVII. tör vény 1.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
2.  §-a, 4–5.  §-a, 7–10.  §-a, 12.  §-a, 14.  §-a, 16–19.  §-a,
21.  §-a, 22.  §-a és 22.  §-t meg elõ zõ al cí me, 23–51.  §-a,
52.  § (2) és (3) be kez dé se,

572. a köz le ke dés rõl  szóló egyes tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2002. évi LXVIII. tör vény,

573. a bün te tõ jog sza bá lyok és a hoz zá juk kap cso ló dó
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi II. tör vény
ELSÕ, MÁSODIK és HARMADIK RÉSZE, 88.  § (1)–(3), 
(5) be kez dé se,

574. az el múlt rend szer tit kos szol gá la ti te vé keny sé gé -
nek fel tá rá sá ról és az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té -
ne ti Le vél tá ra lét re ho zá sá ról  szóló 2003. évi III. tör vény
13.  § (1), (3)–(5) be kez dé se,

575. az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról 
 szóló 2003. évi IV. tör vény 1.  §-a és 1.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 2–38.  §-a, 38.  §-t meg elõ zõ al cí me, 42.  §-a,
44–56.  §-a, 56.  §-t meg elõ zõ al cí me, 58–59.  §-a, 59.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 60–63.  §-a, 64.  §-t meg elõ zõ al cí me,
64–72.  §-a, 74–76.  §-a, 80.  §-a, 81.  § (2) és (3) be kez dé se,
82.  § (1), (7), (10)–(12) és (17) be kez dé se, 83.  § (4) és
(6) be kez dé se, 84.  § (1) és (2) be kez dé se, 85.  §-a, 87.  §-a,

576. a sza ba dal mi ügy vi võk rõl  szóló 1995. évi XXXII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi VI. tör vény,

577. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Orosz or szá gi Fö de rá -
ció kö zött, Bu da pes ten, 2001. ja nu ár 12-én alá írt Kon zu li
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi X. tör vény
4.  §-a,

578. az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2003. évi XI. tör vény,

579. az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi XII. tör vény,

580. az Or szá gos Ma gyar Va dász ka ma rá ról  szóló
1997. évi XLVI. tör vény és a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál -
ko dás ról, va la mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XIII. tör vény,

581. a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és megakadályozá -
sáról  szóló 2003. évi XV. tör vény 17.  §-a, 19.  §-a,

582. az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI.
tör vény 31.  § (2) be kez dé se, 34–35.  §-a,

583. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény,
va la mint a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XVII. tör vény,

584. az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003.
évi XVIII. tör vény 1–3.  §-a és 1.  §-t meg elõ zõ al cí me,
4.  §-a és 4.  §-t meg elõ zõ al cí me, 5.  §-a és 5.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 6.  §-a és 6.  §-t meg elõ zõ al cí me, 7–8.  §-a, 12.  §
(3) be kez dé se, 13.  § (1) be kez dé se,

585. a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény, a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha -
tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV.
tör vény, az Eu ró pai Unió bûn ül dö zé si in for má ci ós rend -
sze re és a Nem zet kö zi Bûn ügyi Rend õr ség Szer ve ze te
 keretében meg va ló su ló együtt mû kö dés rõl és in for má ció -
cse ré rõl  szóló 1999. évi LIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi XIX. tör vény,

586. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vények jog har -
mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XX. tör -
vény 1–30.  §-a, 31.  § (1) be kez dé sé ben az „ , és ez zel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 31.  § (1) be kez dés
a)–g) pont ja, 31.  § (2)–(6) be kez dé se, 33.  §-a és 33.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 34–51.  §-a, 53–54.  §-a, 56–61.  §-a,
63–64.  §-a, 66.  §-a,

587. a fi ze té si, il let ve ér ték pa pír-el szá mo lá si rend sze -
rek ben tör té nõ tel je sí tés vég le ges sé gé rõl  szóló 2003. évi
XXIII. tör vény 14.  § (2) be kez dé se, 15.  §-a, 16.  §-t meg -
elõ zõ al cí me,

588. a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz -
ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és
 ellenõrzésének bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 1.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 3.  §-a és 3.  §-t meg elõ zõ al cí me, 4–13.  §-a,
14.  §-a és 14.  §-t meg elõ zõ al cí me, 15.  §-a és 15.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 16.  §-a, 19.  §-t meg elõ zõ al cí me, 20.  §-a és
20.  §-t meg elõ zõ al cí me, 21.  §-a és 21.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 22.  §-a és 22.  §-t meg elõ zõ al cí me, 23.  §-a és 23.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 24.  §-a és 24.  §-t meg elõ zõ al cí me,
25.  §-t meg elõ zõ al cí me, 26.  §-a és 26.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 27.  §-a és 27.  §-t meg elõ zõ al cí me, 28.  §-a és 28.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 29.  §-a és 29.  §-t meg elõ zõ al cí me,
30.  §-t meg elõ zõ al cí me, 32.  §-a és 32.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 34.  §-a, 36.  §-a, 37.  § (2), (9) és (10) be kez dé se, 38.  § 
(2) be kez dé se,

589. a Ma gyar Köz tár sa ság és a Ju go szláv Szö vet sé gi
Köz tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl a jö ve -
de lem- és a va gyon adók te rü le tén Bu da pes ten, 2001. jú -
nius 20-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi 
XXV. tör vény 3.  § (2)–(3) be kez dé se,

590. a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIX. tör vény,

591. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény, a nem zet kö zi ma gán jog ról  szóló 1979. évi 13. tör -
vényerejû ren de let és a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXX. tör -
vény,

592. a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor -
lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2003. évi XXXI. tör vény 1–7.  §-a, 8.  § (2) be -
kez dé se, 9–10.  §-a,
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593. a Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga -
dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 2003. évi XXXII. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé -
ben a „ , ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Was hing ton ban
1973. már ci us 3. nap ján el fo ga dott, a ve szé lyez te tett va -
don élõ ál lat- és nö vény fa jok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl
 szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 15. tör -
vényerejû ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

594. az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nemzet -
közi fu va ro zá sá ra vo nat ko zó, Genf ben, 1975. no vem ber
14-én kelt vám egyez mény és mó do sí tá sai egy sé ges szer -
ke zet ben tör té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi XXXIV.
tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész, va la mint 4.  § (1) be kez dés a)–b) pont -
ja,

595. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az ál la ma ik te rü le tén jog el -
le ne sen tar tóz ko dó sze mé lyek vissza fo ga dá sá ról  szóló,
Zág ráb ban, 2001. no vem ber 15. nap ján alá írt Egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi XXXV. tör vény 3.  § (3) be -
kez dé se,

596. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény, va la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár Rész vény tár sa -
ság ra és az Ál lam ház tar tá si Hi va tal ra vo nat ko zó egyéb
tör vényi ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
XXXVII. tör vény,

597. a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003.
évi XXXIX. tör vény 1–3.  §-a, 5–6.  §-a, 8–12.  §-a,
14–30.  §-a, 32–41.  §-a, 43–44.  §-a, 45.  § (2) be kez dé se,
46–48.  §-a, 51.  §-a és 51.  §-t meg elõ zõ al cí me, 52.  §-a,
55.  §-t meg elõ zõ al cí me, 55.  § (1) és (2) be kez dé se, 55.  §
(3) be kez dés elsõ mon da ta, va la mint mel lék le te,

598. a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2003. évi XL. tör vény 1–3.  §-a, 5.  §-a,
8–13.  §-a, 15–37.  §-a, 39–52.  §-a, 55–56.  §-a, 58–62.  §-a,
63.  § (2) be kez dé se, 65–67.  §-a, 69.  §-a, 70.  §-a és 70.  §-t
meg elõ zõ al cí me, va la mint mel lék le te,

599. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XLI. tör vény,

600. a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
54.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti”
szö veg rész, 54.  § (1) be kez dés a)–f) pont ja, 54.  § (6) be -
kez dés ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti e tör vény
53.  §-a” szö veg rész, 57.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
58–63.  §-a, 65–67.  §-a, 70–71.  §-a, 73–75.  §-a, 79–81.  §-a, 
83–84.  §-a,

601. az egész ség ügyi köz szol gál ta tá sok nyúj tá sá ról,
va la mint az or vo si te vé keny ség vég zé sé nek for má i ról
 szóló 2001. évi CVII. tör vény ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló 2003. évi XLIV. tör vény,

602. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör -
vény, va la mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi XLV. tör vény 1.  §-a és 1.  §-t meg elõ zõ al cí me,
2–37.  §-a, 38.  §-a és 38.  §-t meg elõ zõ al cí me, 39.  §-a és
39.  §-t meg elõ zõ al cí me, 40–88.  §-a, 89.  §-a és 89.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 90–122.  §-a, 123.  §-a és 123.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 124.  §-a, 125.  §-t meg elõ zõ al cí me, 127.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , és ez zel egy ide jû leg”, va la mint
a „ha tá lyát vesz ti” szö veg rész és 127.  § (1) be kez dés
a)–h) pont ja, 127.  § (2)–(6) be kez dé se, 1–3. szá mú mel -
lék le te,

603. az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés rõl, va la mint a gaz -
da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV. tör vény és a
cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi
cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény jog har mo ni -
zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XLIX. tör vény
34.  § (2) be kez dé se, 35.  § (1) és (2) be kez dé se,

604. a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LI. tör vény,

605. a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a
sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról
 szóló 2003. évi LII. tör vény 29.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , egy ide jû leg a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la -
mint a ve tõ mag vak és ve ge ta tív sza po rí tó anya gok elõ ál lí -
tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 1996. évi CXXXI.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,
29.  § (3) és (5) be kez dé se,

606. az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. 
évi LXV. tör vény, va la mint az zal össze füg gés ben más tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LIII. tör vény,

607. a kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi 
fi ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló 1997.
évi CXXXII. tör vény, va la mint a kül föl di ek magyar -
országi be fek te té se i rõl  szóló 1988. évi XXIV. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LIV. tör vény,

608. a bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud -
var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal elsõ sza ka sza meg -
épí té sé nek ál la mi tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LV. tör -
vény 7.  §-t meg elõ zõ al cí me, 8–9.  §-a,

609. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
LVII. tör vény,

610. a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl
 szóló 2003. évi LX. tör vény 233.  §-a és az azt meg elõ zõ
 alcím,

611. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LXI. tör vény 1–89.  §-a,
90.  § (2) be kez dés g) pont ja, 90.  § (3)–(5) be kez dé se,
92–94.  §-a,
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612. a gyer mek gon do zá si se gély mel let ti jö ve de lem -
pót lék adó- és köz te her men tes sé gé rõl  szóló 2003. évi
LXII. tör vény 2.  § (2) be kez dé se,

613. a biz ton sá gos kon té ne rek rõl  szóló 1972. évi nem -
zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2003. évi LXIV.
tör vény 4.  §-ában az „ , egy ide jû leg a Nem zet kö zi Szál lí tó -
tar tály Biz ton sá gi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1977.
évi 20. tör vényerejû ren de let ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

614. a me rü lés vo na lak ról  szóló 1966. évi nem zet kö zi
egyez mény és az egyez mény re vo nat ko zó 1988. évi Jegy -
zõ könyv egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de -
té sé rõl  szóló 2003. évi LXV. tör vény 4.  § (2) be kez dé se,

615. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LXXII. tör vény,

616. az egyes ag rár tár gyú tör vények jog har mo ni zá ci ós 
célú mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LXXVII. tör vény,

617. a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet rõl  szóló
1948. évi egyez mény nek az 1993. évi mó do sí tá sok kal
egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té sé rõl
 szóló 2003. évi LXXIX. tör vény 3.  §-ában az „ , egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet -
rõl Genf ben, az 1948. évi már ci us hó 5. nap ján kelt egyez -
mény mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé -
nek ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 21. tör vényerejû ren de -
let” szö veg rész,

618. a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX.
tör vény 76.  § (1) és (3) be kez dé se, 86.  § (2) be kez dé se,
87.  §-a,

619. az elekt ro ni kus cég el já rás ról és a cég ira tok elekt -
ro ni kus úton tör té nõ meg is me ré sé rõl  szóló 2003. évi
LXXXI. tör vény,

620. az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör -
vény 20.  § (2) be kez dé se,

621. a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXV. tör vény 1–33.  §-a,
35–51.  §-a, 52.  § (6) és (9)–(13) be kez dé se, 1–2. szá mú
mel lék le te,

622. a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz -
té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
21–27.  §-a,

623. az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII. tör -
vény 9.  § (2) és (3) be kez dé se,

624. a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról
 szóló 2003. évi XC. tör vény 8.  § (2) be kez dés f) és g) pont -
ja, 15.  §-a, 16.  § (1) be kez dé se,

625. az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si
be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003.
évi XCI. tör vény ELSÕ, MÁSODIK, HARMADIK,
NEGYEDIK, ÖTÖDIK és HATODIK RÉSZE, 208.  §
(2)–(3), (10)–(13) be kez dé se, 209.  § (2)–(3), (11) és
(13) be kez dé se, 210.  § (2)–(3) és (9) be kez dé se, 211.  §

(15) be kez dé se, 217.  § (1) be kez dé se, 218.  § (2) és (5) be -
kez dé se, 219.  §-a, 220–221.  §-a, 222.  § (1)–(5) be kez dé se,
224.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg” szö veg rész,
va la mint 224.  § (1) be kez dés 1.1., 1.2., 1.3. és 2. pont ja,
225–226.  §-a, 227.  § (2) és (3) be kez dé se, 228.  §-a, 229.  §
(2) és (3) be kez dé se, 1–16. szá mú mel lék le te,

626. az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
180.  § (2)–(5) és (7) be kez dé se,

627. egyes tör vényeknek az Egy sé ges Mun ka ügyi Nyil -
ván tar tás lét re ho zá sá val össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi XCIV. tör vény,

628. az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la -
mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -
tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XCVII. tör vény,

629. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XCIX. tör -
vény,

630. az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény 165–166.  §-a, 167.  § (2), (4) és (5) be kez dé se,
169.  §-a, 183.  §-a,

631. a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 51.  § (2) és
(3) be kez dé se, 54.  §-a, 54.  §-t meg elõ zõ al cí me, va la mint
mel lék le te,

632. az egyes ipar jog vé del mi és szer zõi jogi tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CII. tör vény I–III. Fe je ze te,
110.  §-a és 110.  §-t meg elõ zõ al cí me, 111.  § (1) be kez dé se
és 111.  §-t meg elõ zõ al cí me, 112.  §-a,

633. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003.
évi CIV. tör vény 1.  §-a,

634. a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény
 módosításáról  szóló 2003. évi CVI. tör vény 1–2.  §-a,
4–17.  §-a, 18.  § (2)–(4) és (6) be kez dé se,

635. a Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló 1947. évi XVIII.
tör vény 27. Cik ke 2. pont já ban fog lal tak vég re haj tá sá ról
 szóló 1997. évi X. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
CVIII. tör vény,

636. a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény
16.  §-a, 18.  § (1) be kez dé sé ben az „E tör vény ha tály ba lé -
pé sé vel egy ide jû leg a fo gyasz tá si adó ról és fo gyasz tói
 árkiegészítésekrõl  szóló 1991. évi LXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Fat.) 6.  §-a, il let ve az 1. szá mú mel lék let
2/a), 2/b), 2/c) és 2/d) pont ja ha tá lyát vesz ti az zal, hogy a”
szö veg rész, 18.  § (2) be kez dé sé ben a „nem zet kö zi szer zõ -
dést ki hir de tõ tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján a Fat. ha -
tá lyát vesz ti az zal, hogy a” szö veg rész, 18.  § (4)–(7) be -
kez dé se,

637. a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
 állományú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CXI. tör vény,
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638. egyes föld mû ve lés ügyi ága za ti tör vények módo -
sításáról  szóló 2003. évi CXII. tör vény,

639. az Eu ró pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sá ról
 szóló 2003. évi CXIII. tör vény 24–26.  §-a, 29–31.  §-a,
36–42.  §-a, 43.  § (2)–(3) be kez dé se, 45.  §-a,

640. a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CXV. tör vény,

641. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény és egyéb mun ka jo gi tár gyú tör vények módosítá -
sáról  szóló 2003. évi CXVIII. tör vény,

642. a Mun ka vál la lói Rész tu laj do no si Prog ram ról
 szóló 1992. évi XLIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003.
évi CXIX. tör vény 1–15.  §-a, 16.  § (4)–(5) be kez dé se,

643. az egyes tör vények kör nye zet vé de lem mel kap -
csolatos ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
CXX. tör vény,

644. a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá -
ról  szóló 2003. évi XV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003.
évi CXXII. tör vény,

645. a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény és egyéb kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 2000. évi CXXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2003. évi CXXIII. tör vény,

646. a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség re vo nat -
ko zó egyes sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXIV. tör vény 2.  § (2) be kez dé se, 3.  § (1) be kez dés má -
so dik mon da ta, 3.  § (2) be kez dé se, va la mint mel lék le te,

647. az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség
elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 63.  §
(3) be kez dé se,

648. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003.
évi CXXVI. tör vény 80–81.  §-a, 83.  §-a,

649. 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 123.  § (9) be kez dé se, 131.  §-a,

650. a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló -
za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 18.  § (5) be kez dé se,

651. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 405.  §-a és 405.  §-t meg elõ zõ al cí me, 406.  §-a és
406.  §-t meg elõ zõ al cí me,

652. az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör vény 99.  §
(3) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg az 1996. évi
XXXVIII. tör vény 21.  §-a, az 1998. évi XIX. tör vény
581.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint a 2002. évi I. tör vény
281.  §-ának (2) be kez dé se a ha tá lyát vesz ti” szö veg rész,

653. a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXXI. tör vény,

654. a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény és a te rü let szer ve zé si el já rás ról  szóló 1999. évi

XLI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXXII. tör -
vény 4–5.  §-a, 6.  § (2) be kez dé se,

655. a tár sas há zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII. tör -
vény 59.  §-a, 60.  § (2) és (4) be kez dé se, 62.  § (1), (2) és
(4) be kez dé se,

656. a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 80.  §-a és az
azt meg elõ zõ al cím,

657. a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 36.  §
(2) be kez dé se, 38.  §-a, VI. Fe je ze te,

658. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Szlo vák
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött, sze mé lyek nek a kö zös
 államhatáron tör té nõ vissza fo ga dá sá ról  szóló, Bu da pes -
ten, 2002. szep tem ber 12. nap ján alá írt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 2004. évi VII. tör vény 3.  § (3) be kez dé se,

659. a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo -
ga tá sá ról  szóló 1999. évi XCV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi VIII. tör vény,

660. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi IX. tör -
vény 1–66.  §-a, 68.  § (1) és (3)–(6) be kez dé se, 70.  §
(3)–(5) be kez dé se, 71.  § (2)–(4) be kez dé se, 72.  §-a,
1–4. szá mú mel lék le te,

661. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény és a hoz zá kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá -
sá ról  szóló 2004. évi X. tör vény,

662. a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XI. tör vény 1–33.  §-a,
34.  § (3) be kez dé se, (4) be kez dés elsõ mon da ta és 36.  §-a,

663. a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XII. tör vény 1–2.  §-a, mel -
lék le te,

664. a sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal tör té nõ uta zás -
sal össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló 2004. évi
XV. tör vény 5.  §-a, 6.  § (2) be kez dé se,

665. a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XVI. tör vény,

666. a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi
XXXVII. tör vény, va la mint a köz ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XVII.
tör vény,

667. a szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 58.  § (3) be kez dé se,

668. a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX.
tör vény 42.  §-a és 42.  §-t meg elõ zõ al cí me,

669. egyes tör vények mun ka erõ-köl csön zés sel kap cso -
la tos mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XX. tör vény,

670. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény, va la mint az egyes szo ci á lis tár gyú
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi IV. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXI. tör vény,
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671. a be fek te tõk és a be té te sek fo ko zott vé del mé vel
kap cso la tos egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004.
évi XXII. tör vény I–VI. Fe je ze te, 35.  § (2)–(3) be kez dé se,
39.  §-a,

672. az Eu ró pa-terv vel és az eu ró pai uni ós csat la ko zás -
sal kap cso la tos, a bel ügyi ága zat ba tar to zó egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIII. tör vény
1–20.  §-a, 22–23.  §-a, 24.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:” szö veg rész, 24.  § (1) be kez -
dés a) és b) pont ja, 24.  § (2)–(3) be kez dé se, va la mint 1.  §-t, 
16.  §-t, 21.  §-t, 22.  §-t és 23.  §-t meg elõ zõ al cí me,

673. a lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 2004. évi
XXIV. tör vény 21.  §-a és 21.  §-t meg elõ zõ al cí me,

674. a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vények
 módosításáról  szóló 2004. évi XXV. tör vény,

675. egyes szo ci á lis és egész ség ügyi tár gyú tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVI. tör vény,

676. egyes pénz ügyi tár gyú tör vények jogharmonizá -
ciós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVII. tör vény
I–XII. Fe je ze te, 66.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg
ha tá lyát vesz ti az Art. 52.  § (4) be kez dés k) pont já ból az
„üz let sze rû en” szö veg rész, az Art. 90.  § (4) be kez dé sé nek
c) pont já ból az „azon na li” szö veg rész, va la mint az Art.
172.  §-ának (13) be kez dé se” szö veg rész, 67.  §-a, 69.  §
(2) és (6) be kez dé se, 71–72.  §-a, 73.  § (2) be kez dé se,
74–78.  §-a, 1–6. szá mú mel lék le te,

677. a fog lal koz ta tás sal össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVIII. tör vény 1–11.  §-a,
va la mint 1.  §-t, 6.  §-t, 7.  §-t, 8.  §-t, 9.  §-t és 10.  §-t meg -
elõzõ al cí me, 12.  § (2) be kez dé se,

678. az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény ELSÕ,
MÁSODIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK,
KILENCEDIK és TIZEDIK FEJEZETE, 9.  §-a,
11–15.  §-a, 17–18.  §-a, 24–25.  §-a, 105–107.  §-a, 108.  §
(2)–(3) be kez dé se, 111.  § (2) be kez dé se, 113–122.  §-a,
128.  § (1) be kez dé sé ben a „könyv vizs gá lói kö te les ség sze -
gés (Btk. 289/A.  §)” szö veg rész, 131–137.  §-a, 146.  §
(2)–(3) be kez dé se, 148.  §-a, va la mint mel lék le te,

679. a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXXI. tör vény
1–19.  §-a, 20.  §-a, 20.  §-t meg elõ zõ „MÓDOSULÓ
JOGSZABÁLYOK” címe és 20.  §-t meg elõ zõ al cí me,
21.  §-a és 21.  §-t meg elõ zõ al cí me, 22.  §-a és 22.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 23.  §-ában az „ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
a 2001. évi LVIII. tör vény (a továb biak ban: MNB tv.)
28.  § (4) be kez dé se, 48.  § b) pont ja, 60/A., 66. és
67/A.  §-a” szö veg rész, 24–25.  §-a,

680. az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze -
mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény 18.  §-a
és 18.  §-t meg elõ zõ al cí me,

681. a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo -
ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény 20.  §
(2)–(4) be kez dé se,

682. az elekt ro ni kus pénzt ki bo csá tó sza ko sí tott hi tel -
in té zet rõl  szóló 2004. évi XXXV. tör vény 9.  §-a és 9.  §-t
meg elõ zõ al cí me,

683. a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXXVI. tör vény,

684. a he lyi ön kor mány za tok 2004. évi új cím zett
 támogatásáról és az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat -
ban lévõ be ru há zá sok ere de ti dön té se i nek mó do sí tá sá ról,
va la mint a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si 
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2004. évi XLII. tör vény 5–6.  §-a, 7.  § (2) be -
kez dé se, 4. szá mú mel lék le te,

685. az eu ró pai rész vény tár sa ság ról  szóló 2004. évi
XLV. tör vény 51.  § (2) be kez dé se, X. Fe je ze te,

686. az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XLVI.
tör vény 19.  §-a és 19-t meg elõ zõ al cí me,

687. a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint épí té -
szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XLVII. tör vény,

688. a pénz ügyi szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó egyes
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XLVIII. tör vény
I–IV. Fe je ze te, 137.  § (2), (4) és (6) be kez dé se,
139–143.  §-a és 139.  §-t meg elõ zõ al cí me, 144.  §
(1)–(4) be kez dé se, 145–147.  §-a, 147.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 1–3. szá mú mel lék le te,

689. az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi
C. tör vény, va la mint a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LII. tör vény,

690. a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak -
ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2004. évi LIV. tör vény,

691. az elekt ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LV. tör vény,

692. az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LVI.
tör vény,

693. az Eu ró pai Par la ment ma gyar or szá gi kép vi se lõ i -
nek jog ál lá sá ról  szóló 2004. évi LVII. tör vény 18–21.  §-a,
25–29.  §-a, 31.  § (2) és (3) be kez dé se,

694. az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló 2003.
évi XXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LIX. tör -
vény,

695. az egyes ok ta tá si tár gyú, az ok ta tá si jo gok ér vé -
nye sí té sé nek elõ se gí té sét, va la mint a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény- és kép zé si rend szer fej lesz té sét szol gá ló tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LX. tör vény,
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696. a Szent Ist ván ál lam ala pí tá sá nak em lé ké rõl és
a Szent Ko ro ná ról  szóló 2000. évi I. tör vény mó do sí tá sá ról 
 szóló 2004. évi LXII. tör vény,

697. a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXIII. tör vény,

698. a hi va ta los ira tok kéz be sí té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat tar tal ma zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról, il let ve
a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény jog -
har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXV.
tör vény 1.  §-a és 1.  §-t meg elõ zõ al cí me, 2–4.  §-a, 5.  §-a és
5.  §-t meg elõ zõ al cí me, 6.  §-a és 6.  §-t meg elõ zõ al cí me,
7.  §-a és 7.  §-t meg elõ zõ al cí me, 8–16.  §-a, 17.  §
(3)–(4) be kez dé se,

699. a hon vé del met érin tõ egyes tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2004. évi LXVI. tör vény,

700. a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét, va -
la mint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét szol -
gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se) köz ér -
de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXVII.
tör vény 20–23.  §-a, va la mint mel lék le te,

701. egyes tör vényeknek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
ben való rész vé tel lel össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXIX. tör vény,

702. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi LXX. tör vény,

703. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXI. tör -
vény,

704. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi 
LXXII. tör vény,

705. a pol gá ri szol gá lat ról  szóló 1997. évi XXI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXXVII. tör vény
2.  § (2) és (3) be kez dé se,

706. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003.
évi CXXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
LXXIII. tör vény,

707. az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXIV. tör vény
1–15.  §-a, 16.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg
az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
21.  §-ának (6) be kez dé se, 25.  §-ának (3) be kez dé se, a 49.  § 
(1) be kez dés a) pont já nak 17. al pont ja és a 49.  § (3) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 16.  § (3) be kez dé se,

708. a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXV. tör vény,

709. a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény, va la mint a ter mé szet vé del -
mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló

2004. évi LXXVI. tör vény I–II. Fe je ze te, va la mint 27.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg a vé dett állat -
fajok vé del mé re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra és hasz no sí tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 8/1998. (I. 23.)
Korm. ren de let 10.  §-ának (3) és (4) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész, 27.  § (2) be kez dés elsõ mon da ta,

710. a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi
XXXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXVII.
tör vény,

711. 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 mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXVIII. tör vény,

712. az íté lõ táb lák és a fel lebb vi te li ügyé szi szer vek
szék he lyé nek és ille té kességi te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról 
 szóló 2002. évi XXII. tör vény ki egé szí té sé rõl  szóló 2004.
évi LXXXII. tör vény,

713. 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 mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXXIII. tör vény
1–4.  §-a,

714. a pénz ügyi kong lo me rá tu mok ki egé szí tõ fel ügye -
le te te kin te té ben egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXXIV. tör vény,

715. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXXV.
tör vény,

716. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXXXVI.
tör vény,

717. az 1968. évi no vem ber hó 8. nap ján, Bécs ben alá -
írás ra meg nyi tott Köz úti Jel zé si Egyez mény és mó do sí tá -
sai, va la mint az azt ki egé szí tõ eu ró pai Meg ál la po dás és
mó do sí tá sai egy sé ges szer ke zet ben tör té nõ ki hir de té sé rõl
 szóló 2004. évi XCI. tör vény 4.  § (1) be kez dé sé ben a
„ , ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az 1968.
évi no vem ber hó 8. nap ján Bécs ben alá írás ra meg nyi tott
Köz úti Jel zé si Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1980. évi
4. tör vényerejû ren de let és az 1968. évi no vem ber hó
8. nap ján Bécs ben alá írás ra meg nyi tott Köz úti Jel zé si
Egyez ményt ki egé szí tõ eu ró pai Meg ál la po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 1980. évi 6. tör vényerejû ren de let” szö veg rész,

718. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XCIII. tör vény,

719. a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint
a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi XCIV. tör vény,

720. a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé -
se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól
 szóló 1994. évi LXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004.
évi XCVI. tör vény,
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721. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény, va la mint a köz be szer zés sel össze füg gés ben egyes
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XCVII. tör vény
1.  §-a és 1.  §-t meg elõ zõ al cí me, 2.  §-a és 2.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 3.  §-a és 3.  §-t meg elõ zõ al cí me, 5.  §-a,

722. az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXXXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XCVIII. 
tör vény,

723. a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2004. évi XCIX. tör vény 1–43.  §-a, 44.  §
(3) és (5)–(6) be kez dé se,

724. az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si
be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2004.
évi CI. tör vény ELSÕ, MÁSODIK, HARMADIK,
NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK, HETEDIK,
NYOLCADIK, KILENCEDIK, TIZEDIK és
TIZENEGYEDIK RÉSZE, 300.  § (3) be kez dé se, 300.  §
(4) be kez dés 1–51. pont ja, 300.  § (18) be kez dé se, 301.  §
(2)–(3) és (5)–(11) be kez dé se, 302.  § (2) be kez dé se, 303.  § 
(4)–(5) be kez dé se, 306.  § (3) be kez dé se, 308.  § (2) be kez -
dé se, 309–312.  §-a, 313.  § (4)–(5) be kez dé se, 314.  §-a,
315.  § (1)–(2), (5)–(6) és (8) be kez dé se, 316–317.  §-a,
318.  § (1)–(7) be kez dé se, 320.  §-a, 322.  §-a, 323.  § (2) be -
kez dé se, 324–326.  §-a, va la mint 1–19. szá mú mel lék le te,

725. a Ki vá ló Mû vész, az Ér de mes Mû vész és a Nép -
mû vé szet Mes te re já ra dé ká ról  szóló 2004. évi CVI. tör -
vény 7.  §-a,

726. a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény 14.  §
(3)–(16) be kez dé se,

727. a la kás szö vet ke ze tek rõl  szóló 2004. évi CXV. tör -
vény 60.  §-a,

728. a Pol gá ri Tör vény könyv ha tály ba lé pé sé rõl és vég -
re haj tá sá ról  szóló 1960. évi 11. tör vényerejû ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXIX. tör vény,

729. a mi nisz te rek fel adat- és ha tás kö ré nek változá -
sával össze füg gés ben szük sé ges tör vénymódosításokról
 szóló 2004. évi CXX. tör vény,

730. a né pes ség sze mé lyi, csa lá di és la kás vi szo nya i nak 
kép vi se le ti min ta alap ján tör té nõ 2005. évi fel mé ré sé rõl
 szóló 2004. évi CXXI. tör vény 1–3.  §-a, 4.  § (1)–(2) be -
kez dé se,

731. a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
8–12.  §-a,

732. a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka -
nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa -
lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog la koz ta tá sá -
nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás -
ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény 17.  § (3)–(8) bekez -
dése,

733. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXXIV.
tör vény 1–7.  §-a, 8.  § (4) be kez dé se,

734. a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXXVI. tör vény
1–5.  §-a,

735. a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a
bí ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény,
a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény,
 valamint más, kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2004. évi CXXVII. tör vény 20–22.  §-a, 25.  §-a, 26.  §
(2) be kez dé se, 27.  §-a, 28.  §-a és 28.  §-t meg elõ zõ al cí me,
29.  §-a,

736. a bün te tõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 2004.
évi CXXXI. tör vény,

737. a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXXXII. tör vény,

738. az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész -
sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXXXIII. tör vény,

739. a ku ta tás-fej lesz tés rõl és a tech no ló gi ai innová -
cióról  szóló 2004. évi CXXXIV. tör vény 32.  §-a, 33.  §
(1) be kez dé se,

740. az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról 
 szóló 2004. évi CXXXVI. tör vény I–III. Fe je ze te, 70.  §
(2)–(6) be kez dé se, 71.  § (1) be kez dé se, 72–73.  §-a,

741. a Nem ze ti Au di o vi zu á lis Ar chí vum ról  szóló
2004. évi CXXXVII. tör vény 17.  § (2)–(4) be kez dé se,

742. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXXXVIII. tör vény,

743. a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXXXIX. tör vény,

744. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
 általános sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
175.  §-t meg elõ zõ al cí me, 176–187.  §-a, 189.  §-a és
189.  §-t meg elõ zõ al cí me,

745. a fegy ve res és rend vé del mi szer vek kel össze füg -
gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi I. tör -
vény Elsõ fe je ze te, Ötö dik fe je ze te, 42.  § (1) bekezdé -
sében az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Hszt.
125.  §-ának (2) be kez dé se, a 145.  §-ának (2) be kez dé se, a
245/H.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont já ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság ve ze tõ jé re vo nat ko zó elsõ fran cia
be kez dés, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi CXVI. tör vény 3.  §-a, va la -
mint az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal Bûn ügyi
Igaz ga tó sá ga meg szû né sé rõl  szóló 2002. évi LXVI. tör -
vény” szö veg rész, 42.  § (2) be kez dé se, va la mint mellék -
lete,

746. a Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény
14.  §-a, va la mint mel lék le te,
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747. az Eu ró pai Szo ci á lis Kar ta ki hir de té sé rõl  szóló
1999. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi V. tör -
vény 1.  §-a,

748. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994.
évi XL. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi VI. tör vény,

749. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2005.
évi VIII. tör vény,

750. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi IX. tör vény,

751. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XI. tör vény 1–9.  §-a,

752. a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló -
za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény és az az zal össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XII. tör vény 2–12.  §-a, 14.  § 
(2) és (5) be kez dé se,

753. a Nem ze ti Sport hi va tal fel ügye le té nek változá -
sával össze füg gés ben szük sé ges tör vénymódosításokról
 szóló 2005. évi XIII. tör vény,

754. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XIV. tör vény,

755. az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény 20.  § (4) és
(8)–(9) be kez dé se,

756. a Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XVI. tör vény,

757. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény mó do sí tá sá ról és az egyes köz igaz ga tá si nem pe res
el já rá sok ban al kal ma zan dó sza bá lyok ról  szóló 2005. évi
XVII. tör vény 5–18.  §-a, 19.  § (2)–(3) be kez dé se,

758. a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 61.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg a táv -
hõ szol gál ta tás ról  szóló 1998. évi XVIII. tör vény ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész, 61.  § (3)–(6) be kez dé se,

759. 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 1992. évi LXIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XIX. tör vény 13.  § (1)–(2)
és (5) be kez dé se,

760. a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XXI. tör -
vény 1–11.  §-a, 12.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide -
jû leg az 1999. évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Tv.)
27.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „két sza vas” szö veg rész
 hatályát vesz ti” szö veg rész, 12.  § (2)–(5) be kez dé se,
(7) be kez dés b) pont ja, 13.  §-a,

761. az egész ség ügyi in téz mény ál tal mû köd te tett
 inkubátorban el he lye zett új szü löt tek ér de ké ben egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XXII. tör vény,

762. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XXIII. tör -
vény 1.  §-a,

763. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XXIV. tör -
vény 1–2.  §-a, va la mint 1. szá mú mel lék le te,

764. a táv ér té ke sí tés ke re té ben kö tött pénz ügyi ága za ti
szol gál ta tá si szer zõ dé sek rõl  szóló 2005. évi XXV. tör vény 
14.  §-a és 14.  §-t meg elõ zõ al cí me, 15–18.  §-a,

765. az adók ról, já ru lé kok ról  szóló tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 2005. évi XXVI. tör vény ELSÕ, MÁSODIK, 
HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK,
HETEDIK, NYOLCADIK, KILENCEDIK, TIZEDIK és
TIZENEGYEDIK RÉSZE, 54.  § (2) be kez dés a)–e) pont -
ja, 54.  § (8) és (10) be kez dé se, 55.  § (4) be kez dé se, 56.  §
(2) be kez dé se, 59.  § (3) be kez dé se, 61.  § (2) be kez dé se,
64–65.  §-a, 66.  § (1) és (2) be kez dé se, 67–69.  §-a, 71.  §
(1) be kez dé se, 72.  §-a, 73.  § (1) be kez dé se, 75.  §-a, 77.  §
(1) be kez dé se, 80–81.  §-a, 1–7. szá mú mel lék le te,

766. az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XXVIII. tör -
vény,

767. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény és az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XXIX. tör vény,

768. az egyes nem zet kö zi szer zõ dé sek ki hir de té sé rõl
ren del ke zõ jog sza bá lyok, va la mint a Bün te tõ Tör vény -
könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi XXX. tör vény 4.  §-a, 6–7.  §-a,

769. a Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló 1947. évi XVIII.
tör vény 27. Cik ke 2. pont já ban fog lal tak vég re haj tá sá ról
 szóló 1997. évi X. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XXXI. tör vény 1.  §-a,

770. a Ma gyar Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa ság
kö zött, a jog el le ne sen tar tóz ko dó sze mé lyek nek az ál lam -
ha tá ron tör té nõ vissza fo ga dá sá ról  szóló, Lissza bon ban,
2000. ja nu ár 27. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 2005. évi XXXIII. tör vény 3.  §-a,

771. a pol gá ri és ke res ke del mi ügyek ben ke let ke zett
bí ró sá gi és bí ró sá gon kí vü li ira tok kül föl dön tör té nõ kéz -
be sí té sé rõl  szóló, Há gá ban, 1965. no vem ber 15. nap ján
kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl és a nem zet kö zi kéz be sí tést 
sza bá lyo zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi 
XXXVI. tör vény 5–8.  §-a,

772. a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény és az az zal össze füg gõ egyes ága za ti tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XXXVIII. tör vény,

773. a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény és a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XL. tör vény,
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774. a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XLI. tör vény 1–9.  §-a,
11.  §-a,

775. az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
 értékesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XLII. tör vény,

776. a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi XLIII. tör vény,

777. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XLIV.
tör vény,

778. a Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló 1947. évi XVIII.
tör vény 27. Cik ke 2. pont já ban fog lal tak vég re haj tá sá ról
ren del ke zõ 1997. évi X. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi XLV. tör vény,

779. az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 34.  §-a és 34.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 35.  §-a és 35.  §-t meg elõ zõ al cí me, 36.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 37.  §-a és 37.  §-t meg elõ zõ al cí me, 38.  §-a,

780. az igaz ság ügyi szak ér tõ nem pe res el já rás ban tör -
té nõ ki ren de lé sé rõl és ez zel össze füg gés ben a Pol gá ri Per -
rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi XLVIII. tör vény 6.  §-a és 6.  §-t meg elõ zõ
al cí me, 7–15.  §-a, 16.  § (2) be kez dé se,

781. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény és egyéb, az egész ség üggyel
össze füg gõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XLIX. tör vény 1–18.  §-a, 20–31.  §-a, 35–37.  §-a, 38.  §
(2)–(3) és (7)–(12) be kez dé se,

782. a nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás -
ról  szóló 2005. évi L. tör vény 15.  § (3) be kez dé se,

783. az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si
be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2003.
évi XCI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LI. tör -
vény,

784. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LV. tör vény,

785. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LVII. tör vény,

786. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2005. évi LVIII. tör vény,

787. a he lyi ön kor mány za tok 2005. évi új cím zett
 támogatásáról és az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat -
ban lévõ be ru há zá sok ere de ti dön té se i nek mó do sí tá sá ról,
va la mint a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si 
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi LX. tör vény 4–5.  §-a, va la mint 3. szá -
mú mel lék le te,

788. a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXI. tör vény,

789. a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXII. tör vény 1–34.  §-a,
36–49.  §-a, 51–106.  §-a, 109–125.  §-a, 127.  §-a,
129–143.  §-a, 145–147.  §-a, 149–153.  §-a, 154.  §-a és
154.  §-t meg elõ zõ al cí me, 155.  §-a és 155.  §-t meg elõ zõ
 alcíme, 157.  §-a és 157.  §-t meg elõ zõ al cí me, 158.  §-a és
158.  §-t meg elõ zõ al cí me, 160.  § (1)–(2), (6), (8)–(9) be -
kez dé se, 161.  §-a és 161.  §-t meg elõ zõ al cí me, 1–2. szá mú
mel lék le te,

790. a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXIII. tör vény 1–29.  §-a,
30.  § (2)–(8) be kez dé se, 31.  §-a, 33.  §-a, 35.  §-a,

791. a Bu da pes ti Agg lo me rá ció Te rü let ren de zé si Ter -
vé rõl  szóló 2005. évi LXIV. tör vény 21.  § (9) és (10) be -
kez dé se, 21.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Bu da pest Agg lo me rá ció, va la mint a Ba la ton
 kiemelt üdü lõ kör ze te le ha tá ro lá sá ról  szóló 89/1997.
(V. 28.) Korm. ren de let” szö veg rész,

792. a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló -
za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2005.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXV. tör vény,

793. a bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud -
var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal meg épí té sé nek ál la -
mi tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi LXVII. tör vény 8–9.  §-a, 
10.  § (1) be kez dé se,

794. a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor -
lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi LXVIII. tör vény 1–60.  §-a, 61.  §
(2) be kez dé se, 62.  § (1)–(2) és (4) be kez dé se, 63.  § (1) be -
kez dé se,

795. a cég ben fenn ál ló va gyo ni há nya dát rossz hi sze -
mû en át ru há zó sze mély fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sa
 érdekében a cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és
a bí ró sá gi cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény,
va la mint a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és
a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXIX. tör vény 4.  § (3) be kez dé se,

796. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXX. tör vény 1–18.  §-a, 19.  § (2)–(4) és
(6) be kez dé se,

797. az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal -
koz ta tás ról és az ah hoz kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû sí -
tett be fi ze té sé rõl  szóló 1997. évi LXXIV. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2005. évi LXXI. tör vény,

798. a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény,
 valamint a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és a
tár sa da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl
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 szóló 1998. évi XXXIX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi LXXII. tör vény,

799. a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka -
nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa -
lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá -
nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás -
ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi LXXIII. tör vény 1–9.  §-a, 10.  § (4)–(7) be kez dé -
se, 11.  §-a,

800. a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXIV. tör vény,

801. az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség gel kap cso -
la tos adat szol gál ta tá sok kal össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXVI. tör vény 1–6.  §-a,
7.  § (5) be kez dé se,

802. a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi 
LVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXVII.
tör vény,

803. a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let szer ve ze té rõl, fel -
adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el já rá sá ról  szóló 2005. évi
LXXVIII. tör vény 26.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egyide -
jûleg ha tá lyát vesz ti:” szö veg rész, 26.  § (1) be kez dés
a)–d) pont ja,

804. a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXIX. tör vény 1–59.  §-a,
60.  § (2)–(4) és (6)–(7) be kez dé se, 62.  §-a, 64.  §-a,

805. a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXI. tör vény 62.  §-a,

806. egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXXII. tör vény ELSÕ, MÁSODIK,
HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK,
HETEDIK, NYOLCADIK és KILENCEDIK RÉSZE,
41.  § (1)–(3) be kez dé se, 42–44.  §-a, 46.  §-a, 47.  §
(1)–(3) be kez dé se, 48.  § (3) be kez dé se, 50.  §-a, 1–5. szá -
mú mel lék le te,

807. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
 általános sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha -
tály ba lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör vények módosítá -
sáról  szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény ELSÕ,
MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK,
HATODIK és HETEDIK FEJEZETE, 113–134.  §-a,
136.  §-a, 138–172.  §-a, 174–198.  §-a, 200.  §-a,
202–216.  §-a, 218–243.  §-a és 245–248.  §-a,
252–254.  §-a, 256–285.  §-a, KILENCEDIK, TIZEDIK,
TIZENEGYEDIK és TIZENKETTEDIK FEJEZETE,
331.  § (2) be kez dé se, 337.  § (3)–(4) be kez dé se,
338–339.  §-a, 340.  § (1)–(2), (5) és (7) be kez dé se,

808. a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXIV.
tör vény 1–25.  §-a, 26.  § (2)–(6) be kez dé se, 27.  §-a,

809. az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXV. tör vény 2–8.  §-a,

10–21.  §-a, 23–36.  §-a, 38.  §-a, 40.  § (1)–(4) és (8) be kez -
dé se, 41.  § (2)–(3) be kez dé se, 45–54.  §-a, 56–66.  §-a, 67.  § 
(1) be kez dé sé ben az „ ; egy ide jû leg” szö veg rész, 67.  §
(1) be kez dés a)–b) pont ja, 67.  § (3) be kez dé se, 68–69.  §-a,
1–4. szá mú mel lék le te,

810. a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vénynek, va la mint az igaz ság ügyi
 alkalmazottak szol gá la ti jog vi szo nyá ról  szóló 1997. évi
LXVIII. tör vénynek az elekt ro ni kus bí ró sá gi el já rás sal
össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXVI. tör -
vény 4–7.  §-a,

811. a me zõ gaz da sá gi ter me lõk nyug díj elõt ti tá mo ga -
tá sá nak be ve ze té sé hez kap cso ló dó egyes tör vények mó do -
sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXVII. tör vény,

812. a köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi LXXXVIII. tör vény 16–25.  §-a, 26.  § (3) és (4) be kez -
dé se,

813. a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXIX.
tör vény,

814. az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény 22.  § (2) be kez dés e) pont ja,

815. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV.
tör vény és más tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XCI. tör vény 1.  §-a, 3–22.  §-a, 24–26.  §-a, 28.  §-a, 29.  §
(2)–(3) be kez dé se, 31.  §-a és 31.  §-t meg elõ zõ al cí me,
32.  §-a,

816. a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény és az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi
CXLI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCII. tör -
vény 5–6.  §-a és az azo kat meg elõ zõ al cí mek,

817. a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról
 szóló 1996. évi XLV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005.
évi XCIII. tör vény,

818. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCIV. tör vény,

819. az em ber i al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 22.  §-át meg elõ zõ
 alcím, 27.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 28–29.  §-a, 32.  §
(2) be kez dé se,

820. a ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCVI. tör vény,

821. az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCVII.
tör vény 1–2.  §-a,

822. a Bér ga ran cia Alap ról  szóló 1994. évi LXVI. tör -
vény jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról, va la mint a
fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá -
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ról  szóló 1991. évi IV. tör vénymódosításáról  szóló 2005.
évi CV. tör vény,

823. a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CVIII. tör vény 1–3.  §-a,

824. a ha di tech ni kai ter mé kek gyár tá sá nak és a ha di -
tech ni kai szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 2005. évi CIX. tör vény 11.  §-a,

825. az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2005. évi CX. tör vény,

826. a fog lal koz ta tói nyug el lá tást szol gál ta tó in téz mé -
nyek rõl  szóló 2005. évi CXI. tör vény 8.  §-a,

827. a szám vi tel rõl és a könyv vizs gá lói te vé keny ség rõl 
 szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXII. tör -
vény I–II. Fe je ze te, 30.  § (4) be kez dé se, (5) be kez dés elsõ
mon da ta és (6)–(7) be kez dé se, 31.  § (2)–(4) be kez dé se,
33.  §-a és 33.  §-t meg elõ zõ al cí me,

828. a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl
 szóló 1999. évi CXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CXIII. tör vény 1–27.  §-a, 28.  § (2) be kez dé se,
29.  § (2) és (4) be kez dé se, 30.  §-a és 30.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 31–35.  §-a és 35.  §-t meg elõ zõ al cí me,

829. a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá -
sá ról, va la mint a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek re vo nat -
ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIV. tör vény III. Fe je zet meg je lö lé se és címe, 69.  §-a,
72.  § (5) be kez dés g)–h) és l)–m) pont ja, 73.  §-a,

830. az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si
be fi ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005.
évi CXIX. tör vény ELSÕ, MÁSODIK, NEGYEDIK,
ÖTÖDIK, HATODIK, HETEDIK és NYOLCADIK
 része, 54.  § (1)–(3) be kez dé se, 55–76.  §-a, 77.  § (2) be kez -
dé se, 78–109.  §-a, 178.  § (2), (4), (8), (14) be kez dé se,
178.  § (3) be kez dés a)–z) pont ja, 179.  § (4) be kez dé se,
180.  § (4)–(7) be kez dé se, 180.  § (8) be kez dé sé ben az „ , és
ez zel egy ide jû leg”, va la mint a „lép” szö veg rész, 180.  §
(8) be kez dés a)–e) pont ja, 181.  §-a, 182.  § (2)–(4) be kez -
dé se, 182.  § (12) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg az
áfa-tör vény 1. szá mú mel lék le te I. ré sze 37/A. pont ja és
a II. ré sze 18. pont ja ha tá lyát vesz ti” szö veg rész, 183.  §-a,
184.  § (2)–(3) be kez dé se, 185.  § (1)–(2), (5)–(8) bekez -
dése, 191.  §-a, 193.  § (1)–(2) be kez dé se, 195–201.  §-a,
202.  § (1)–(3) be kez dé se, 203–206.  §-a, 207.  § (1) be kez -
dé se, 209–210.  §-a, 1–13. és 15–18. szá mú mel lék le te,

831. az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás ról
 szóló 2005. évi CXX. tör vény 14.  § (2) és (3) be kez dé se,

832. az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXII. tör vény
1–52.  §-a, 53.  § (2)–(3) és (6) be kez dé se, 53.  § (5) be kez -
dés elsõ mon da ta,

833. a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
 állományú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.

tör vény, va la mint a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd -
ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény kap cso ló dó mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi CXXIII. tör vény 1–81.  §-a, 85.  §
(1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a
Hjt. 63.  § (3) be kez dé sé ben az „azon ban azt csak ké rel mé -
re kell fo lyó sí ta ni” szö veg rész, 130.  § (1) be kez dé sé nek
a) és c) pont ja, a 205.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben az „(1) be -
kez dé se” szö veg rész, 253.  §-a, 254.  §-a, 269.  § (1) be kez -
dé se, va la mint a 4. szá mú mel lék le té nek III/1. pont ja” szö -
veg rész, 85.  § (2) be kez dé se, va la mint mel lék le te,

834. a csa lád tá mo ga tá si rend szer át ala kí tá sá ról  szóló
2005. évi CXXVI. tör vény I. fe je ze te, 14–22.  §-a,
24–26.  §-a, 27.  § (2) be kez dé se, 29–31.  §-a, 32.  § (1) be -
kez dé se,

835. az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó tör vények
 európai kö zös sé gi jogi ak tus nak való meg fe lel te tés sel
össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXVII. tör -
vény,

836. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXX. tör vény
1–20.  §-a, 21.  § (2)–(4) be kez dé se,

837. az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó tör vények
szer ve zet vál to zás sal össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CXXXI. tör vény,

838. a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az
 elidegenítésükre vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló
1993. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi 
CXXXII. tör vény 1–38.  §-a, 45.  § (6)–(10) be kez dé se,
46.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, va la mint mel lék le te,

839. a sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma -
gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi
CXXXIII. tör vény 76–77.  §-a,

840. a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az
ál la mi kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény
48.  § (1)–(6) be kez dé se, (9)–(13) be kez dé se és a 48.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 49–54.  §-a,

841. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXXVI. tör vény 1–7.  §-a,
8.  § (2) be kez dé se,

842. a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXXVII. tör vény,

843. a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXXVIII. tör vény
1–2.  §-a,

844. a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény 151.  § (3) be kez dé se, TIZEDIK RÉSZ „MÓDOSÍTÓ 
RENDELKEZÉSEK” címe, 165–174.  §-a, 4. szá mú mel -
lék le te,
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845. az egyes he lyi köz szol gál ta tá sok kö te le zõ igény -
be vé te lé rõl  szóló 1995. évi XLII. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi CXLIII. tör vény,

846. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXLVII. tör vény 1–28.  §-a,
29.  § (2) be kez dé se,

847. a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le -
vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXLIX. tör vény 1–6.  §-a,
8.  §-a,

848. a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról  szóló 1993.
évi XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CL. tör -
vény,

849. az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLI. tör vény,

850. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. 
tör vény, va la mint egyéb mun ka ügyi tár gyú tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLIV. tör vény 1–23.  §-a, 24.  §
(2) és (5) be kez dé se, 25–28.  §-a,

851. a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLV. tör vény
1–10.  §-a, 11.  § (2)–(3) be kez dé se, 12.  § (1)–(5) bekez -
dése,

852. a nyug díj-elõ ta ka ré kos sá gi szám lák ról  szóló
2005. évi CLVI. tör vény 10.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
11.  §-a,

853. az egyes ag rár ága za ti tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi CLVII. tör vény 1.  §-a és az azt meg elõ zõ
al cím, 2.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 3.  §-a, 4.  §-a és az
azt meg elõ zõ al cím, 5.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
6–7.  §-a, 8.  § (2) és (3) be kez dé se,

854. egyes élel mi szer-biz ton ság gal kap cso la tos tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLIX. tör vény
1.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 2–12.  §-a, 13.  §-a és az azt
meg elõ zõ al cím, 14.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
15–25.  §-a, 26.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 27–32.  §-a,
33.  § (2)–(4) be kez dé se,

855. a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló -
za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLX.
tör vény,

856. a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXI. tör vény,

857. a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXII. tör vény,

858. az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény egyes ren del ke -
zé se i nek al kal ma zá sá ról és mó do sí tá sá ról, va la mint egyes
adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXIII. tör -
vény 2–7.  §-a, 8.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 9.  §-a és az
azt meg elõ zõ al cím, 15–17.  §-a, 18.  §-a és az azt meg elõ zõ

al cím, 19.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 20.  §-a, 21.  §-a és
az azt meg elõ zõ al cím, 22–26.  §-a, 27.  § (3)–(5), (7), (10)
és (12)–(14) be kez dé se, va la mint 1–2. szá mú mel lék le te,

859. a ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör -
vény 10.  § (2) be kez dé se, 11.  §-a,

860. egyes tör vényeknek az ipar jog vé del mi és a szer zõi
jo gok ér vé nye sí té sé vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi CLXV. tör vény I–V. Fe je ze te, 33.  § (2) és
(5)–(7) be kez dé se,

861. a sza ba dal mi ügy vi võk rõl  szóló 1995. évi XXXII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXVI. tör vény
1–8.  §-a, 9.  § (2) és (3) be kez dé se,

862. a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXVII. tör -
vény,

863. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a két ol da lú szer zõ dé sek
szám ba vé te lé rõl, Var só ban, 2005. jú ni us 17-én alá írt Jegy -
zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2005. évi CLXIX. tör vény
4.  § (4) be kez dé se,

864. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXX. tör vény 1–54.  §-a, 55.  § (2)–(5) be kez dé se,
58–67.  §-a,

865. a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXV. tör vény,

866. az elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tá sok, va la -
mint az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta -
tá sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXI. tör vény,

867. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXII. tör vény
1–131.  §-a, 132.  § (2)–(3) be kez dé se, 133.  §-a és 133.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 134.  §-a és 134.  §-t meg elõ zõ al cí me,
135.  §-a, 1–3. szá mú mel lék le te,

868. a fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról  szóló 2005.
évi CLXXIV. tör vény 10.  § (3) be kez dé se,

869. az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény 46.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti” szö veg rész, 46.  § (1) be kez dés a)–g) pont ja,

870. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény, va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált
ál la mi tu laj do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl
 szóló 1997. évi CXLII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005.
évi CLXXVII. tör vény 1–3.  §-a,

871. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2005. évi CLXXVIII. tör vény,

872. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
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mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXIX. tör vény
1–20.  §-a, 21.  § (2) és (3) be kez dé se, 1–2. szá mú mel lék le -
te,

873. a fog lal koz ta tás bõ ví té se és ru gal ma sab bá té te le
ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 2005. évi
CLXXX. tör vény 4.  §-a és 4.  §-t meg elõ zõ al cí me,
5–12.  §-a, 14–16.  §-a,

874. az egyes egész ség ügyi tár gyú tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXI. tör vény 1.  §-a és 1.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 2–25.  §-a, 26.  §-a és 26.  §-t meg elõ zõ
 alcíme, 27–35.  §-a, 36.  §-a és 36.  §-t meg elõ zõ al cí me,
37–40.  §-a, 41.  §-a és 41.  §-t meg elõ zõ al cí me, 42–43.  §-a,
44.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg az 1997. évi
XLVII. tör vény 18.  §-a és 24.  §-ának (2) be kez dé se a ha tá -
lyát vesz ti” szö veg rész, 44.  § (2) be kez dé sé ben az „ , egy -
ide jû leg az 1997. évi CLIV. tör vény (a továb biak ban:
Eütv.) 167.  § (2) be kez dé sé ben, a 168.  § (1) és (4) be kez -
dé sé ben és a 178.  § (4) be kez dé sé ben az „egye dül ál ló”
szö veg rész he lyé be az „egye dül ál ló vá vált” szö veg rész
lép” szö veg rész, 44.  § (3)–(6) be kez dé se,

875. a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény és az egész ség ügyi szak el lá -
tá si kö te le zett ség rõl, to váb bá egyes egész ség ügyet érin tõ
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XXXIV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXII. tör vény 1.  §-a és
az azt meg elõ zõ al cím, 2.  §-a, 4–15.  §-a, 16.  §-át meg elõ zõ
al cím, 19.  § (5) és (6) be kez dé se,

876. a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. 
tör vény 86.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a vas út ról  szóló 1993. évi XCV. tör vény, to váb bá”
szö veg rész, 86.  § (1) be kez dés a)–h) pont ja, 90.  §-a és az
azt meg elõ zõ al cím, 91.  §-a,

877. a lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény 21.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a lé gi köz le ke dés rõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény (a továb biak ban: Lt.) 65/A.  §-a,
66.  §-a, 74.  §-ának c) és n) pont ja, va la mint 74/A.  §-ának
a) és d) pont ja” szö veg rész, 21.  § (4) be kez dé se,

878. a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXV. tör vény,

879. a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXVI. tör vény 1–178.  §-a,
174.  §-át, 175.  §-át, 176.  §-át, 177.  §-át, 178.  §-át és
181.  §-át meg elõ zõ al cím, 179.  § (2) be kez dé se, 181.  §-a,
1–6. szá mú mel lék le te,

880. a la kás-ta ka rék pénz tá rak ról  szóló 1996. évi
CXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXVII. 
tör vény 1–9.  §-a, 10.  § (5) be kez dé se,

881. a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005.
évi CLXXXVIII. tör vény 1–32.  §-a, 33.  § (2) be kez dé se,

35.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 36.  §-a, 37.  §-a és az azt
meg elõ zõ al cím, 1–3. szá mú mel lék le te,

882. a Ma gyar Köz tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság
kö zött, a szo ci á lis biz ton ság ról  szóló, Szó fi á ban, 2005. no -
vem ber 30-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. 
évi I. tör vény 4.  § (4) be kez dé se,

883. a Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött, a szo -
ciális biz ton ság ról  szóló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi II. tör vény
4.  § (4) be kez dé se,

884. a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV.
tör vény, va la mint egyes tör vények fo gyasz tó vé de lem mel
össze füg gõ jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi III. tör vény 1–15.  §-a, va la mint 1.  §-át, 2.  §-át,
10.  §-át és 15.  §-át meg elõ zõ al cím, 16.  § (3) be kez dé se,

885. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény 333.  § (4)–(6) be kez dé se, XIII. Fe je ze te,

886. a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és
a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 133–134.  §-a, 
135.  § (1), (4)–(6) be kez dé se,

887. a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi VI. tör vény 2–11.  §-a, 13–19.  §-a,
22–23.  §-a,

888. a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972.
évi V. tör vény, va la mint az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony -
ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. 
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi VII. tör vény
1–15.  §-a, 16.  § (2) és (4) be kez dé se, 16.  § (3) be kez dés a),
c), e)–f), h)–u) pont ja, va la mint 1–3. szá mú mel lék le te,

889. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi IX. tör vény,

890. az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XI. tör vény,

891. az Eu ró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés K.3. cik kén
ala pu ló, az Eu ró pai Rend õr sé gi Hi va tal lét re ho zá sá ról
 szóló, 1995. jú li us 26-án kelt Egyez mény (Eu ro pol Egyez -
mény) és Jegy zõ köny ve i nek ki hir de té sé rõl, va la mint a
Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2006. évi XIV. tör vény 14–15.  §-a, 17.  §-a,

892. a bí ró sá gi el já rás el hú zó dá sa  miatti ki fo gás jog in -
téz mé nyé nek be ve ze té sé hez kap cso ló dó egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XIX. tör vény 1–2.  §-a,

893. a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XXI. tör vény 10.  § (3) és
(4) be kez dé se,

894. a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi XXII. tör vény 1.  §-a, 4–5.  §-a, 6.  § 
(4)–(6) be kez dé se,

895. a he lyi ön kor mány za tok 2006. évi új cím zett
 támogatásáról, az egyes cím zett tá mo ga tás sal fo lya mat ban 
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lévõ be ru há zá sok ere de ti dön té se i nek mó do sí tá sá ról, va la -
mint a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
rend sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2006. évi XXIV. tör vény 4.  §-a, 5.  §-a,
7–13.  §-a, 15.  § (2) be kez dé se, 3. szá mú mel lék le te,

896. 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 mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XXV. tör vény
1–4.  §-a, 5.  § (2) be kez dé se,

897. a föld gáz biz ton sá gi kész le te zé sé rõl  szóló 2006.
évi XXVI. tör vény 11.  § (3) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy -
ide jû leg a GET 55.  §-a l) pont já nak „föld gáz el lá tá si vál -
ság hely zet ese tén” szö veg ré sze he lyé be a „föld gáz el lá tá si
vál ság hely zet fenn ál lá sát, föld gáz el lá tá si vál ság hely zet”
szö veg lép” szö veg rész, 15–34.  §-a,

898. a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés ese tén
való vé del mé rõl  szóló 1954. évi Há gai Egyez mény Má so -
dik Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl és a Bün -
te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2006. évi XXIX. tör vény 3.  §-a, 4.  § (1) be -
kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg az 1978. évi IV. tör -
vény 160.  §-ának a) pont já ból az „a nem zet kö zi leg vé dett
kul tu rá lis ja vak ban,” szö veg rész a ha tá lyát vesz ti” szö veg -
rész,

899. az egyes, az ön kor mány za tok mû kö dé sét érin tõ
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XXXIV. tör vény,

900. a vil la mos ener gia ár sza bá lyo zá sát érin tõ egyes
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XXXV. tör vény,

901. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
kö zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé se és le küz dé se 
ér de ké ben foly ta tan dó együtt mû kö dés rõl  szóló, He i li -
genb runn ban, 2004. jú ni us 6-án alá írt Szer zõ dés ki hir de té -
sé rõl  szóló 2006. évi XXXVII. tör vény 4.  § (4) be kez dé se,

902. a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi XLIII. tör vény,

903. az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
 értékesítésérõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2006. évi XLIV. tör vény,

904. a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2006. évi XLV. tör vény 1–19.  §-a, 21.  §
(2) be kez dé se, 23.  §-a,

905. a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XLVI. tör vény,

906. a lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi XLIX. tör -
vény 34.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 35.  §-a,

907. az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi L. tör vény,

908. a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LI. tör vény,

909. a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ -
sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és egy -
sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12.  §
(2)–(4) be kez dé se,

910. a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro -
lá sá ról  szóló 2006. évi LV. tör vény 3.  § (2) be kez dé se,

911. az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ -
ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LVI. tör vény,

912. a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint
a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 5.  § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta,

913. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LVIII. tör vény,

914. az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi LXI. tör vény ELSÕ RÉSZ I. és III. Fe -
je ze te, 21–30.  §-a, 32–33.  §-a, 34.  § (1) és (3) be kez dé se,
35–37.  §-a, MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK,
ÖTÖDIK, HATODIK, HETEDIK, NYOLCADIK,
KILENCEDIK, TIZEDIK és TIZENEGYEDIK RÉSZE,
223.  § (2) és (16) be kez dé se, 223.  § (3) be kez dés a)–f),
h)–j), l) és n)–p) pont jai, 224.  §-a, 225.  § (11) be kez dé se,
227.  § (4) be kez dé se, 228.  § (2) be kez dé se, 232.  § (1)–(3)
és (5)–(6) és (10) be kez dé se, 235.  § (1) be kez dé sé ben az
„ , egy ide jû leg a Gjt. 18.  § 6. pont já ban lévõ „leg alább 9”
szö veg rész he lyé be „ki lenc nél több” szö veg rész ke rül”
szö veg rész, 235.  § (2) be kez dé se, 236.  §, 237.  § (5) be kez -
dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg az Art. 119.  § (1) be kez dé -
sé ben „Az adó ha tó ság az adó zó nyil ván tar tá sá ban” szö -
veg rész he lyé be „Az adó ha tó ság nyil ván tar tá sá ban és
az adó zó nyil ván tar tá sá ban” szö veg rész lép” szö veg rész,
238.  § (1)–(4) és (6)–(7) be kez dé se, 241–242.  §-a, 243.  §
(1)–(4) be kez dé se, 245–246.  §-a, 248.  § (1) és (2) be kez -
dé se, 249.  § (1)–(2) be kez dé se, 250.  §-a, 251.  § (1)–(5) és
(10)–(12) be kez dé se, 252.  § (1)–(2) be kez dé se,
253–254.  §-a, 255.  § (1)–(3) be kez dé se, 1–3. szá mú mel -
lék le te, 4. szá mú mel lék let 2. pont ja, 5. szá mú mel lék let
1. pont ja, 6–10. szá mú mel lék le te,

915. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXV. tör vény 2–12.  §-a, 2.  §-t, 3.  §-t,
4.  §-t, 5.  §-t, 6.  §-t, 7.  §-t, 8.  §-t, 9.  §-t, 10.  §-t, 11.  §-t és
12.  §-t meg elõ zõ al cí me, 13.  § (2) és (6) be kez dé se,
14–16.  §-a, 1–2. szá mú mel lék le te,

916. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény, va la mint a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXVI. tör vény 1.  §, 2.  § (3) be kez dé se, va la mint mellék -
lete,

917. a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé -
se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól
 szóló 1994. évi LXIV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi LXVII. tör vény,
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918. a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXVIII. tör vény,

919. az eu ró pai szö vet ke zet rõl  szóló 2006. évi LXIX.
tör vény XI. Fe je ze te, 53.  § (2) és (3) be kez dé se, va la mint
mel lék le te,

920. az éle tük tõl és a 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 tör vény ben
meg ha tá ro zott ha tár idõk is mé telt meg nyi tá sá ról és a kár -
pót lás le zá rá sá ról  szóló 2006. évi XLVII. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2006. évi LXX. tör vény,

921. a köz szfé rá ban fog lal koz ta tot tak jog vi szo nyá ról
 szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXII. tör -
vény 1–6.  §-a, 7.  § (2) és (4)–(7) be kez dé se,

922. a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXIII. tör vény
1–24.  §-a, 25.  § (2) és (3) be kez dé se,

923. az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze -
te (FAO) ke re té ben 1951. de cem ber 6-án lét re ho zott és
1952. áp ri lis 3-án ha tály ba lé pett Nem zet kö zi Növény -
védelmi Egyez mény nek a FAO-kon fe ren cia 1997. no vem -
be ri, hu szon ki len ce dik ülés sza kán el fo ga dott, 2005. ok tó -
ber 2-án ha tály ba lé pett mó do sí tá sa i val egy sé ges szer ke -
zet ben tör té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXV. tör -
vény 3.  § (2) be kez dé se,

924. a nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sá ról  szóló szer zõ dés III. cikk (1) és (4) be kez dé sé -
nek vég re haj tá sá ról  szóló biz to sí té ki meg ál la po dás és
jegy zõ könyv, va la mint a meg ál la po dás hoz csa tolt ki egé -
szí tõ jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXXII.
tör vény 9.  §-a,

925. a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994.
évi XL. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXXVI.
tör vény,

926. egyes tör vények men tel mi jog ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se i nek mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXXVII. tör -
vény 1.  §-a, 8–10.  §-a, 12.  § (2) be kez dés c) pont ja, 13.  §-a,

927. a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XCII. tör vény,

928. a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XCIII. tör vény
1–2.  §-a,

929. a tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és
a tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 2006. évi XCIV. tör vény,

930. az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló 2003.
évi XXVI. tör vény, va la mint a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör -
zet Te rü let ren de zé si Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni
Te rü let ren de zé si Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000.
évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XCV. tör -
vény,

931. a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó -
gyá sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal -
ma zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör -
vény 78.  §-a és 78.  §-t meg elõ zõ al cí me, 79–82.  §-a, 83.  §
(3)–(6) be kez dé se, 87.  § (2) be kez dé se,

932. a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré -
sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi C. tör vény,

933. az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség
elõ moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény mó do sí -
tá sá ról  szóló 2006. évi CIV. tör vény 1–12.  §-a, 13.  §
(2)–(5) be kez dé se,

934. a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi 
LVIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CV. tör vény
1–5.  §-a, 6.  § (2) és (3) be kez dé se,

935. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény, va la mint egyes kap cso ló dó tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CVI. tör vény
4–8.  §-a, 10–13.  §-a, 15.  §-a és 15.  §-t meg elõ zõ al cí me,
16–17.  §-a és 17.  §-t meg elõ zõ al cí me, 20.  § (1)–(2) és
(4)–(5) be kez dé se,

936. a gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CVII. tör -
vény 1–27.  §-a, 28.  § (2) be kez dés elsõ mon da ta, 28.  §
(5)–(8) be kez dé se,

937. a kor mány za ti szer ve zet ala kí tás sal össze füg gõ
tör vénymódosításokról  szóló 2006. évi CIX. tör vény
174.  § (2) és (7)–(11) be kez dé se, 176.  § (2) be kez dé se,

938. a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CX. tör vény I–V. Fe je ze te,
33.  § (1) be kez dé sé ben az „ , egy ide jû leg” szö veg rész,
 valamint 33.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja,

939. a jel zá log-hi tel in té zet rõl és a jel zá log le vél rõl
 szóló 1997. évi XXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi CXII. tör vény 1–21.  §-a, 22.  § (4) be kez dé se,

940. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a munkanélkü -
liek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi CXIII. tör vény 1–26.  §-a, 27.  § (1) be kez -
dés má so dik mon da ta, 27.  § (2) és (3) be kez dé se,

941. az egyes szak kép zé si és fel nõtt kép zé si tár gyú tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXIV. tör vény
1–24.  §-a, 25.  § (1) és (3) be kez dé se, 26-a, 28–29.  §-a,
32–34.  §-a, 35–49.  §-a, va la mint 1.  §-t, 3.  §-t és 35.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 50.  § (9)–(14) be kez dé se,

942. az egyes, az egész ség ügyet érin tõ tör vényeknek
az egész ség ügyi re form mal kap cso la tos mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi CXV. tör vény 1–5.  §-a, 7–42.  §-a, va la -
mint 1.  §-t, 27.  §-t, 40.  §-t, 41.  §-t és 42.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 43.  § (2) és (11)–(17) be kez dé se,

943. az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl
 szóló 2006. évi CXVI. tör vény 22.  §-a,
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944. az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról 
 szóló 2006. évi CXVII. tör vény I–III. Fe je ze te, 38.  §
(2) be kez dé se, 39.  § (1), (3)–(7) be kez dé se,

945. a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
és a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXVIII. tör vény,

946. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXIX.
tör vény,

947. az egyes épí tés üggyel kap cso la tos tör vények
 módosításáról  szóló 2006. évi CXX. tör vény 1–2.  §-a,
4–7.  §-a, 8.  § (3) és (4) be kez dé se,

948. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz -
ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXXII. tör vény
1–3.  §-a, 4.  § (2) be kez dé se,

949. a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sét
meg ala po zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi CXXI. tör vény 1–6.  §-a, 7.  § (1)–(3) és (5)–(6) be kez -
dé se, 8–27.  §-a, 28.  § (2)–(6) és (8)–(9) be kez dé se, 29.  §
(1)–(11) be kez dé se, 29.  § (12) be kez dé sé ben a „ , va la mint
a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1996. évi LXII. tör vény 38.  §-a (3) be kez dé sé -
nek a Kt. 52.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ját meg ál la pí tó
szö veg ré sze, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi LXI. tör vény 90.  §-a
(4) be kez dé se c) pont já nak ki len ce dik fran cia be kez dé se”
szö veg rész, 31.  § (1)–(8) és (10) be kez dé se, 33.  §-a,
35–36.  §-a, va la mint 1.  §-t, 2.  §-t, 3.  §-t, 4.  §-t, 5.  §-t, 6.  §-t, 
7.  §-t, 8.  §-t, 9.  §-t, 10.  §-t, 11.  §-t, 12.  §-t, 13.  §-t, 14.  §-t,
15.  §-t, 16.  §-t, 17.  §-t, 18.  §-t, 19.  §-t, 20.  §-t, 21.  §-t,
22.  §-t, 23.  §-t, 24.  §-t, 25.  §-t, 26.  §-t, 27.  §-t, 28.  §-t és
36.  §-t meg elõ zõ al cí me,

950. a bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te vé -
keny ség rõl  szóló 2006. évi CXXIII. tör vény 18.  §-a és
18.  §-t meg elõ zõ al cí me, 19–23.  §-a,

951. az Eu ró pai Unió és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok 
kö zött az utas-nyil ván tar tá si adat ál lo mány (PNR) ada ta i -
nak a légi fu va ro zók ál ta li fel dol go zá sá ról és az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok Bel biz ton sá gi Mi nisz té ri u ma ré szé re
tör té nõ to váb bí tá sá ról  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl,
va la mint a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXXVIII. tör vény 5.  § 
(5) be kez dé se,

952. a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXXIX. tör vény
1–23.  §-a, 24.  § (2)–(6) be kez dé se,

953. az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2006. évi CXXXI. tör vény I. Fe je ze te, 7.  §-a,
9–11.  §-a, 13–14.  §-a, III–V. Fe je ze te, MÁSODIK,
HARMADIK, NEGYEDIK RÉSZE, 46–51.  §-a, 52.  §

(1) és (2) be kez dé se, 53–58.  §-a, 60–74.  §-a, HATODIK,
HETEDIK, NYOLCADIK, KILENCEDIK, TIZEDIK,
TIZENEGYEDIK RÉSZE, 125.  § (2)–(4) be kez dé se,
127–129.  §-a, 130.  § (1) és (4) be kez dé se, 131.  §-a,
133.  §-a, 135–138.  §-a, 139.  § (1) és (3)–(4) be kez dé se,
140–147.  §-a, 148.  § (1) és (2) be kez dé se, 149–174.  §-a,
175.  § (1)–(3) be kez dé se, 176–189.  §-a, 215.  § (2)–(4) be -
kez dé se, va la mint 1–6. szá mú mel lék le te,

954. az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXXII. tör vény 14–15.  §-a,

955. a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány -
za tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló 2006. évi
CXXXIII. tör vény 9.  § (4) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü -
le ti ön kor mány za tok kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló
2003. évi CXIV. tör vény” szö veg rész,

956. a Szü lõ föld Alap ról  szóló 2005. évi II. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXXXIV. tör vény 1–6.  §-a,
9.  §-a, 10.  § (2) és (3) be kez dé se,

957. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXXXV. tör vény
1–5.  §-a, 6.  § (2) és (3) be kez dé se,

958. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi III. tör vény,

959. a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi XLVI. tör -
vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi VI. tör vény,

960. az olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té sé re
szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról  szóló 1992. évi
egyez mény és az olaj szennye zés sel oko zott ká rok megté -
rítésére szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról  szóló
1992. évi egyez mény hez el fo ga dott 2003. évi jegy zõ -
könyv, va la mint az olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal
kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl  szóló 1992. évi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2007. évi IX. tör vény 6.  §
(5) be kez dé se,

961. a re giszt rá ci ós adó ról  szóló 2003. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XI. tör vény 1.  §-a,

962. a tár sa sá gi adó és a vál lal ko zói sze mé lyi jö ve del -
ma dó egyes elõ írásai al kal ma zá sá nak ki zá rá sá ról  szóló
2007. évi XII. tör vény 2.  § (3)–(4) be kez dé se,

963. a nem zet kö zi bûn ügyi jog se gély rõl  szóló 1996.
évi XXXVIII. tör vény és az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val
foly ta tott bûn ügyi együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi
CXXX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XIII. tör -
vény,

964. a Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XV. tör vény
1–16.  §-a, 18.  § (3) és (4), va la mint (6) be kez dé se,

965. az egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XVI. tör vény,

966. a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint 
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
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cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény 82.  §-a és 82.  §-t meg elõ zõ al cí me, 83.  §-a és
83.  §-t meg elõ zõ al cí me,

967. a Ma gyar Köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa ság
kö zött az egy más ne vé ben a ví zu mok ki adá sá ban dip lo má -
ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös el já -
rás ról  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2007. évi
XVIII. tör vény 5.  § (3) be kez dé se,

968. egyes mun ka ügyi tár gyú és más kap cso ló dó tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XIX. tör vény
1–9.  §-a és 9.  §-t meg elõ zõ al cí me, 10.  §-a és 10.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 11–15.  §-a és 11.  §-t meg elõ zõ al cí me,
16–18.  §-a és 16.  §-t meg elõ zõ al cí me, 19.  §-a és 19.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 20.  §-a és 20.  §-t meg elõ zõ al cí me,
21.  §-a és 21.  §-t meg elõ zõ al cí me, 22.  §-a és 22.  §-t meg -
elõ zõ al cí me, 23.  §-a és 23.  §-t meg elõ zõ al cí me, 24.  §-a és
24.  §-t meg elõ zõ al cí me, 25.  § (2)–(4) be kez dé se, 1. és
2. szá mú mel lék le te,

969. a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá sá ért
fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok el já rá sá ra és együtt mû kö dé sé re
vo nat ko zó kö zös sé gi jogi ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges tör vénymódosításokról  szóló 2007. évi XXII. tör -
vény 1–5.  §-a és 1.  §-t meg elõ zõ al cí me, 6–15.  §-a és 6.  §-t
meg elõ zõ al cí me, 16–17.  §-a és 16.  §-t meg elõ zõ al cí me,
18.  § (2) és (3) be kez dé se,

970. a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ -
sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény mó do -
sí tá sá ról  szóló 2007. évi XXIII. tör vény,

971. az egyes ipar jog vé del mi tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XXIV. tör vény 30.  § (3) és (5) be kez dé se,

972. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény, va la mint az igaz ság szol gál ta tást érin tõ egyéb tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XXV. tör vény
1–11.  §-a, 12.  § (2)–(5) be kez dé se,

973. az ál la mot meg il le tõ sza va zat el sõbb sé gi rész vény
jog in téz mé nyé nek meg szün te té sé rõl és egyes tör vé -
nyeknek a meg szün te tés sel össze füg gõ mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XXVI. tör vény 2–6.  §-a, 8.  §-a, 9.  § (2) és
(4) be kez dé se, va la mint mel lék le te,

974. az egyes kör nye zet vé del mi tár gyú tör vények kör -
nye ze ti fe le lõs ség gel össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi XXIX. tör vény 1–13.  §-a és 1.  §-t meg elõ zõ al -
címe, 14–17.  §-a és 14.  §-t meg elõ zõ al cí me, 18–19.  §-a és
18.  §-t meg elõ zõ al cí me, 20–22.  §-a és 20.  §-t meg elõ zõ
 alcíme, 23.  § (1) be kez dé sé ben az „ , ez zel egy ide jû leg
a Vgt. 32.  §-ában a „ , mi nõ sé gi” szö veg rész ha tá lyát
 veszti” szö veg rész,

975. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XXXI. tör -
vény 1.  §-a,

976. egyes ener ge ti kai tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XXXII. tör vény 1–4.  §-a.

3.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi
II. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi XLV. tör vény
23.  § (2) be kez dé se.

(2) Ha tá lyát vesz ti

1. a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXIII. tör vény 34.  §-a,

2. a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let szer ve ze té rõl, fel -
adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el já rá sá ról  szóló 2005. évi
LXXVIII. tör vény 26.  § (3) be kez dé se,

3. a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXIX. tör vény 63.  §-a,

4. egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXXII. tör vény 47.  § (4) be kez dé se,

5. a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény 199.  §-a, 201.  §-a,
217.  §-a, 249–250.  §-a, 255.  §-a, 337.  § (5) be kez dé se,
340.  § (3) és (6) be kez dé se,

6. az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be -
fizetésekrõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi 
CXIX. tör vény 185.  § (3) és (9) be kez dé se,

7. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény 365.  § (4) be kez dé se, 366.  §-a,

8. a szö vet ke ze tek rõl  szóló 2006. évi X. tör vény
108–113.  §-a, va la mint 108.  §-át és 112.  §-át meg elõ zõ
 alcím,

9. az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény ELSÕ RÉSZE, 4–5. szá mú
mel lék le te, 225.  § (5) be kez dé se, 225.  § (10) be kez dé se,

10. az egyes szak kép zé si és fel nõtt kép zé si tár gyú tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXIV. tör vény
25.  §-a, 30–31.  §-a, 18.  §-t meg elõ zõ al cí me,

11. a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény 89.  §-t meg elõ zõ al cí me, 94–126.  §-a, 127.  §
(2) be kez dé se, 128.  § (2) és (3) be kez dé se,

12. a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény 109.  § (6) be -
kez dés b), d), f) pont ja, 112.  §-t meg elõ zõ al cí me,
115–119.  §-a,

13. a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél -
kü li ek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa lád tag
ápo lá sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ -
se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló
2004. évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi
XIV. tör vény 1–8.  §-a, 9.  § (1) be kez dés má so dik mon da -
ta, 9.  § (4) be kez dé se,

14. az egyes ipar jog vé del mi tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XXIV. tör vény 30.  § (6) be kez dé se,
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15. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény és más bün te tõ jo gi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XXVII. tör vény 1–88.  §-a, 89.  § (2)–(4) és
(6) be kez dé se,

16. az egyes tör vényeknek a ti zen har ma dik havi il let -
mény ki fi ze té si rend jé vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi XXXIII. tör vény 1–7.  §-a, 9.  § (2) be kez dé se.

(3) Ha tá lyát vesz ti
1. az ok ta tást érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról

 szóló 2005. évi CXLVIII. tör vény,

2. az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 232.  § (7) be kez dé se,

3. a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXXI. tör vény,

4. az egyes ipar jog vé del mi tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XXIV. tör vény 1.  §-t meg elõ zõ al cí me,
18.  §-t meg elõ zõ al cí me, 25.  §-t meg elõ zõ al cí me, 30.  §
(2) és (8) be kez dé se.

(4) Ha tá lyát vesz ti az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXXXV. tör -
vény 40.  § (7) be kez dé se.

(5) Ha tá lyát vesz ti
1. a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 81.  §

(3) be kez dé se,

2. a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
82.  § (4)–(7) be kez dé se,

3. a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX. tör -
vény 76.  §-a, 77.  §-a, 80–82.  §-a, 85.  § (1)–(3) be kez dé se,
86.  §-a,

4. a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 
mó do sí tá sá ról és az egyes köz igaz ga tá si nem pe res el já rá -
sok ban al kal ma zan dó sza bá lyok ról  szóló 2005. évi XVII.
tör vény 19.  § (5)–(6) be kez dé se,

5. a tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá -
to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2005. évi LXVIII. tör vény 62–63.  §-a,

6. 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 hatály -
balépésével össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXXIII. tör vény NYOLCADIK
FEJEZETE, 337.  § (6) be kez dé se, 340.  §-a,

7. az adók ról, já ru lé kok ról és egyéb költ ség ve té si be fi -
ze té sek rõl  szóló tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CXIX. tör vény HARMADIK RÉSZE, 185.  § (4) és
(10) be kez dé se,

8. a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az
 állami kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény
48.  §-a,

9. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény, va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál la -
mi tu laj do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl

 szóló 1997. évi CXLII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005.
évi CLXXVII. tör vény 4.  § (2) be kez dé se,

10. az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 232.  § (8) be kez dé se,

11. a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény, va la mint egyes kap cso ló dó tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CVI. tör vény 1.  §-a
és 1.  §-t meg elõ zõ al cí me, 2–3.  §-a, 9.  §-a, 14.  §-a és 14.  §-t 
meg elõ zõ al cí me, 18.  § (2) be kez dé se, 20.  §-a,

12. az egyes, az egész ség ügyet érin tõ tör vényeknek az
egész ség ügyi re form mal kap cso la tos mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi CXV. tör vény 6.  §-a, 43.  § (4) be kez dé se,

13. az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi CXVII. tör vény 39.  §-a,

14. a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sét
meg ala po zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006.
évi CXXI. tör vény 7.  § (4) be kez dé se, 28.  § (7) be kez dé se,
29.  §-a, 31.  §-a,

15. az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi CXXXI. tör vény ÖTÖDIK RÉSZE és
139.  §-a.

4.  § Nem lép ha tály ba a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló
2003. évi LXXX. tör vény 78–79.  §-a.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5.  § (1) E tör vény – a (2)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 3.  § (2) be kez dé se 2007. jú li us 2-án lép ha tály ba.

(3) A 3.  § (3) be kez dé se 2007. szep tem ber 2-án lép ha -
tály ba.

(4) Az 1.  § (2)–(4) be kez dé se és a 3.  § (4) be kez dé se,
 valamint a 6.  § (2)–(4) be kez dé se 2008. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba.

(5) A 3.  § (5) be kez dé se 2008. ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

(6) E § (7) be kez dé se 2008. ja nu ár 3-án lép ha tály ba.

(7) Ha tá lyát vesz ti e tör vény 1–4.  §-a, 5.  § (2)–(6) be -
kez dé se, 6.  § (1) be kez dé se, 7–13.  §-a. Ez a be kez dés a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

6.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben ha tá roz za meg a ma gyar fe le lõs mi nisz té ri um, az
 ideiglenes nem ze ti kor mány, va la mint a Mi nisz ter ta nács,
 továbbá e szer vek tag jai ál tal al ko tott azon ren de le te ket,
ame lyek e tör vény 1.  § (2) be kez dé se sze rint nem vesz tik
ha tá lyu kat.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy mi nisz te ri ren -
de le tet ren de le té ben ha tá lyon kí vül he lyez zen.
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(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel gon dos ko dik ar ról, hogy

a) az 1.  § (1) be kez dé se sze rint ha tály ban ma ra dó jog -
sza bá lyok mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt,
ha tá lyos szö ve ge

b) az (1) be kez dés fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kor -
mány ren de let sze rint ha tály ban ma ra dó jog sza bá lyok mó -
do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos szö -
vege
bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ le gyen.

(4) Fel ha tal ma zást kap nak a fel adat kör rel ren del ke zõ
mi nisz te rek, hogy ren de le tük kel ha tá lyon kí vül he lyez zék
a fel adat kö rük be tar to zó azon ren de le te ket,

a) ame lye ket 1989. ok tó ber 23-a elõtt al kot tak meg,
b) ame lye ket fel ha tal ma zás nél kül al kot tak meg, vagy
c) ame lyek mó do sí tá sá ra vagy ha tá lyon kí vül he lye zé -

sé re egyéb ként nem ren del kez nek fel ha tal ma zás sal.

(5) Fel ha tal ma zást kap a ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter, hogy – a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIII. tör vény ben (a továb biak ban: Tvt.) elõ írt vé det té nyil -
vá ní tá si el já rás le foly ta tá sa nél kül – ren de let ben tart sa
fenn az 1989. ok tó ber 23. elõtt ren de let tel, ren del ke zés sel,
ha tá ro zat tal vé det té nyil vá ní tott ter mé sze ti te rü le tek, ter -
mé sze ti ér té kek or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti
 területként fenn ál ló vé dett sé gét.

(6) Fel ha tal ma zást kap a te le pü lé si ön kor mány zat kép -
vi se lõ-tes tü le te, a fõ vá ros ban és a me gyei jogú vá ros ban
a köz gyû lés, hogy – a Tvt.-ben elõ írt vé det té nyil vá ní tá si
el já rás le foly ta tá sa nél kül – ren de let ben tart sa fenn az
1989. ok tó ber 23. elõtt ren de let tel, ren del ke zés sel, ha tá ro -
zat tal vé det té nyil vá ní tott ter mé sze ti te rü le tek, ter mé sze ti
ér té kek he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let ként
fenn ál ló vé dett sé gét.

(7) Az (5)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren de let tar -
tal maz za

a) a vé det té nyil vá ní tó ren de let, ren del ke zés, ha tá ro zat
vagy más jogi ak tus meg je lö lé sét,

b) a vé dett ség fenn tar tá sá nak té nyét, a természetvé -
delmi ér té kek meg ne ve zé sét,

c) te rü let ese té ben an nak jel le gét, ki ter je dé sét, a vé dett -
ség in do kát, ter mé szet vé del mi cél ját, a föld rész le tek hely -
raj zi szá ma it, a Tvt.-ben meg ha tá ro zott egyes kor lá to zá -
sok és ti lal mak aló li eset le ges fel men tést, to váb bá a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé hez, il let ve hoz zá já ru lá sá -
hoz kö tött – a Tvt. 21.  §-ban és 38–39.  §-ban nem sza bá -
lyo zott – te vé keny sé gek kö rét, le he tõ ség sze rint a föld -
rész let ha tár vo na lá nak tö rés pont ko or di ná tá it, to váb bá

d) az Eu ró pai Kö zös sé gek jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro -
zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zás té nyét.

(8) Az Or szág gyû lés fel ha tal ma zást ad a kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter nek az 1989. ok tó ber 23-a elõtt meg kö tött
olyan nem zet kö zi szer zõ dés meg szû né sé rõl a töb bi ré szes
fél dip lo má ci ai úton való tá jé koz ta tá sá ra, amely a szer zõ -
dé sek jo gá ról  szóló, Bécs ben az 1969. évi má jus hó

23. nap ján kelt, az 1987. évi 12. tör vényerejû ren de let tel
ki hir de tett szer zõ dés 59. cik ké nek ha tá lya alá esik,
amennyi ben a szer zõ dést ki hir de tõ jog sza bály nincs
 hatályban.

(9) Az Or szág gyû lés fel ha tal ma zást ad az 1989. ok tó ber 
23-a elõtt meg kö tött olyan, tar tal má ban el avult nemzet -
közi szer zõ dés meg szün te té sé re, amely nek ki hir de tõ jog -
sza bá lya nincs ha tály ban.

(10) A mó do sí tó jog sza bály vagy jog sza bá lyi ren del ke -
zés ha tá lyon kí vül he lye zé se nem érin ti a mó do sí tott jog -
sza bá lyi ren del ke zés ha tá lyát.

(11) A ha tá lyon kí vül he lye zõ jog sza bály vagy jog sza -
bá lyi ren del ke zés ha tá lyon kí vül he lye zé se nem ered mé -
nye zi a ko ráb ban ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály vagy 
jog sza bá lyi ren del ke zés új bó li ha tály ba lé pé sét.

7.  § (1) A Pol gá ri Per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 395.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a gond nok ság alá he lye zet tek név jegy zé ké -
nek ada ta i ról ve ze tett szá mí tó gé pes nyil ván tar tás igény -
bevételének rész le tes sza bá lya it, il let ve a költ ség té rí tés
össze gét ren de let ben ál la pít sa meg.”

(2) A há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé se és vég re haj tá sa, va la -
mint a sze mé lyi jog egyes kér dé se i nek sza bá lyo zá sa tár -
gyá ban címû 1952. évi 23. tör vényerejû ren de let a kö vet -
ke zõ 69/A.  §-sal és 69/B.  §-sal egé szül ki:

„69/A.  § A fo gan ta tás idõ pont ját a gyer mek ér de ke el le -
né re csak ak kor le het bi zo nyí ta ni, ha a fo gan ta tás 1960.
má jus 1-jét köve tõen tör tént.

69/B.  § Az örök be fo ga dás hoz csak ak kor fû zõd het a há -
zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló 1952. évi
IV. tör vénynek – a Pol gá ri Tör vény könyv ál tal érin tett
egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról, il le tõ leg ki egé szí té sé -
rõl  szóló 1960. évi 12. tör vényerejû ren de let 8–10.  §-a ál tal 
meg ál la pí tott – ren del ke zé sei sze rin ti jog ha tály, ha a
gyám ha tó ság az örök be fo ga dást 1960. má jus 1-jét köve -
tõen en ge dé lyez te.”

(3) A Pol gá ri Tör vény könyv ha tály ba lé pé sé rõl és vég -
re haj tá sá ról  szóló 1960. évi 11. tör vényerejû ren de let a kö -
vet ke zõ 14.  §-sal egé szül ki:

„14.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) a köz hasz nú tár sa ság, az egye sü let, a köz tes tü let, az

ala pít vány és a köz ala pít vány be szá mo lá si és könyv ve ze -
té si kö te le zett sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

b) a kis ke res ke del mi áru be szer zés so rán szál lí tott ter -
mé kek tá ro lá sá ra szol gá ló esz kö zök (gön gyö le gek) visz -
szavételére és vissza szál lí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

c) azo kat a szer zõ dé si fel té te le ket, ame lyek a fo gyasz -
tó val kö tött szer zõ dés ben tisz tes ség te len nek mi nõ sül nek,
vagy ame lye ket az el len ke zõ bi zo nyí tá sig tisz tes ség te len -
nek kell te kin te ni
ren de let ben ál la pít sa meg.”
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(4) A Pol gá ri Tör vény könyv ha tály ba lé pé sé rõl és vég -
re haj tá sá ról  szóló 1960. évi 11. tör vényerejû ren de let a kö -
vet ke zõ 91/B.  §-sal egé szül ki:

„91/B.  § (1) Az 1987. szep tem ber 1-je elõt ti ala pít vány -
ren de lést köz ér de kû cél ra való kö te le zett ség vál la lás nak
kell te kin te ni.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti ala pít vány ren de lés vég -
ren de let tel tör tént, azt köz ér de kû meg ha gyás nak kell te -
kin te ni.

(3) A kö te le zett a köz ér de kû cél ra való kö te le zett ség -
vál la lást az ala pít vány lét re ho zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint ala pít vánnyá ala kít hat ja át.”

(5) A faji meg kü lön böz te tés va la mennyi for má já nak ki -
kü szö bö lé sé rõl New York ban, 1965. de cem ber 21-én el fo -
ga dott Nem zet kö zi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1969.
évi 8. tör vényerejû ren de let 3.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ki je löl je azt a
szer vet, amely az Egyez mény 8. cik ké nek 1. be kez dé se
sze rint fel ál lí tott bi zott ság gal a kap cso lat tar tás ra jo go sult,
to váb bá a 14. cik ké nek 1. be kez dé se alap ján be nyúj tott
 panaszok ese té ben a pa na szo kat át ve szi, ki vizs gál ja, és
a be ad vá nyok hi te les má so la ta it az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze té nek fõ tit ká rá hoz to váb bít ja.”

(6) A kín zás és más ke gyet len, em ber te len vagy meg alá -
zó bün te té sek vagy bá nás mó dok el le ni nem zet kö zi egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 3. tör vényerejû ren de -
let a kö vet ke zõ 3.  §-sal egé szül ki:

„3.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ki je löl je azt
a szer vet, amely az egyez mény 20. Cik ké ben meg je lölt
vizs gá lat ese tén a Kín zás El le ni Bi zott ság gal, il le tõ leg
 annak tag já val a kap cso lat tar tás ra jo go sult.”

8.  § (1) Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör -
vény a kö vet ke zõ 16/B.  §-sal egé szül ki:

„16/B.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a vál lal -
ko zói iga zol vány ki adá sá val, cse ré jé vel kap cso la tos el já -
rás sza bá lya it, a ké re lem-for ma nyom tat vány tar tal mi és
for mai kel lé ke it, va la mint a vál lal ko zói iga zol vány for mai
kö ve tel mé nye it ren de let ben ál la pít sa meg.”

(2) A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 58.  § (4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) E tör vény
a) 36.  § (1) be kez dé se, 37.  § (3)–(4) és (8) be kez dé se,

46/A.  § (4) be kez dé se, 54.  § (4) be kez dé se te kin te té ben
mun ka nél kü li el lá tá son az ál lás ke re sõk tá mo ga tá sát,

b) 37.  § (6) be kez dé se te kin te té ben mun ka nél kü li já ra -
dé kon az ál lás ke re sé si já ra dé kot és az ál lás ke re sé si se gélyt
is ér te ni kell.”

(3) A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi
XXXIV. tör vény 38.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter és a ke res ke de le -
mért fe le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg

azon ven dég lá tó ipa ri üz le tek kö rét, amely ben II. kategó -
riájú já ték te rem mû köd te té sé re en ge dély ad ha tó.”

(4) A köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény
183.  §-a a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – a 12.  § (3) be -
kez dé sé ben fog lal ta kon túl – ren de let tel ál la pít sa meg:]

„h) a Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma rá nál ve ze tett
zá log jo gi nyil ván tar tás rész le tes sza bá lya it, va la mint az
igény be vé te li dí jat.”

(5) A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény a „Fel ha tal ma zás” al cí met köve -
tõen a kö vet ke zõ 84/A.  §-sal egé szül ki:

„84/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a fel szá -
mo lá si el já rás szám vi te li fel ada ta it ren de let ben ha tá roz za
meg.”

(6) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 11/A.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel
egé szül ki:

„(13) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel adat el -
lá tá sá ra adott ki ne ve zés csak po li ti kai fõ ta nács adói, po li ti -
kai ta nács adói mun ka kör be töl té sé re szól hat.”

9.  § (1) A föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény a kö vet ke zõ 16.  §-sal egé szül ki:

„16.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az 5/A.  §
(3) be kez dé se sze rin ti költ ség té rí tés igény lé sé nek, ki fi ze -
té sé nek, el len õr zé sé nek és vissza té rí té sé nek el já rá si rend -
jét ren de let ben ál la pít sa meg.”

(2) A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi XXIII. 
tör vény 10.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter,
hogy

a) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel együtt a ki vi te -
le zõt ter he lõ já ru lék alap meg ál la pí tá sá nak és meg fi ze té sé -
nek mód ját és rész le tes sza bá lya it ren de let ben meg ha tá -
roz za,

b) a mel lék let ben fog lalt – a Kom bi nált Nó menk la tú rá -
nak meg fe le lõ – be so ro lá si kód szá mok rész le tes bon tá sát
be so ro lá si se géd let ként köz zé te gye a Ma gyar Köz löny -
ben,

c) a Bi zott ság és a kol lé gi u mok lé te sí té sé re, mûködé -
sére, va la mint az össze fér he tet len ség re és a nyil vá nos ság -
ra vo nat ko zó rész le tes el já rá si sza bá lyo kat ren de let ben
 állapítsa meg.”

(3) A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
88.  § (8) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

(Ez a tör vény a kö vet ke zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:)

„c) a Ta nács 89/391/EGK irány el ve a mun ka vál la lók
mun ka he lyi biz ton sá gá nak és egész ség vé del mé nek ja ví tá -
sát ösz tön zõ in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl, to váb bá a Ta nács 
89/654/EGK irány el ve a mun ka he lyen be tar tan dó biz ton -
sá gi és egész ség vé del mi kö ve tel mé nyek leg ala cso nyabb
szint jé rõl.”
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(4) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 81.  §-a
a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A csa lá di gaz dál ko dó ra irány adó sza bá lyok vo nat -
koz nak arra a sze mély re is, aki vál lal ta, hogy a me zõ gaz -
da sá gi, il let ve me zõ gaz da sá gi és ki egé szí tõ te vé keny ség
élet hi va tás sze rû foly ta tá sát 2005. ja nu ár 1. nap já ig meg -
kez di, fel té ve, ha a csa lá di gaz dál ko dó ra vo nat ko zó egyéb
fel té te lek nek meg fe lel. Ha e kö te le zett sé gé nek ha tár idõ re
nem tett ele get, az ad dig fel vett tá mo ga tá sok jog ta la nul
fel vett tá mo ga tás nak mi nõ sül nek.”

(5) Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995.
évi LXV. tör vény 30.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a nem zet kö zi
kö te le zett ség vál la lás alap ján ké szült mi nõ sí tett, va la mint
a kor lá to zot tan meg is mer he tõ ada tok vé del mé re vonat -
kozó el já rá si sza bá lyo kat ren de let ben sza bá lyoz za.”

(6) A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél -
tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
35.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Az 1948–1989 kö zött mû kö dött Ma gyar Dol go zók
Párt ja (MDP) és Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt
(MSZMP) szer ve i nek ira tai – az MDP és az MSZMP tag -
nyil ván tar tá sa i nak ki vé te lé vel – a ma gyar ál lam tu laj do nát 
ké pe zik.”

(7) A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
45.  § (7) be kez dé se a kö vet ke zõ n) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány)

„n) a vi zek hasz no sí tá sát, vé del mét és kár té te le i nek
 elhárítását szol gá ló te vé keny sé gek re és lé te sít mé nyek re
vo nat ko zó sza bá lyok”

(ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.)

(8) A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
45.  § (8) be kez dé se a kö vet ke zõ i)–j) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter)

„i) a fúrt ku tak ra vo nat ko zó víz jo gi en ge dé lye zé si el já -
rás sza bá lya i nak;

j) egyes ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít mé nyek rend -
sze res mû sza ki meg fi gye lé sé nek”

(ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.)

10.  § (1) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 11. szá mú mel lék let II. 2. pont ja a kö vet -
ke zõ q) al pont tal egé szül ki:

„q) Az egyé ni vál lal ko zó az 1998. de cem ber 31-ig
üzem be he lye zett tár gyi esz kö ze i re vo nat ko zó an vál to zat -
la nul al kal maz hat ja a 11. szá mú mel lék let 1998. de cem ber
31. nap ján ha tá lyos ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott le írá -
si kul cso kat.”

(2) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény a 101.  §-t meg elõ -
zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés”

(3) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint
a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény a kö vet ke zõ
102.  §-sal egé szül ki:

„102.  § E tör vény 30.  § (1) be kez dé se és 67.  § (3) be kez -
dé se a láb fo gó csa pó va sak Kö zös sé gen be lü li hasz ná la tá -
nak ti lal má ról, va la mint a láb fo gó csa pó vas sal, vagy a kí -
mé le tes csap dá zá si szab vá nyok nak nem meg fe le lõ mód -
sze rek kel való el ej tést al kal ma zó or szá gok ból szár ma zó
egyes va don élõ ál lat fa jok prém jé nek és be lõ lük elõ ál lí tott
áru nak a Kö zös ség be tör té nõ be ho za ta la ti lal má ról  szóló,
3254/1991/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük -
séges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

(4) A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény 4/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(4) Az ál la mi adó ha tó ság ve ze tõ je a ren del ke zõ nyi lat -
ko zat évét meg elõ zõ év utol só nap já ig az (1) be kez dés sze -
rin ti ked vez mé nye zett tech ni kai szá mát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.”

(5) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 162.  § (1) be kez dé se
a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál la -
pít sa meg)

„q) a gyer mek vé del mi gon dos ko dás, va la mint a gyer -
mek és a kap cso lat tar tás ra jo go sult sze mé lyek kö zöt ti kap -
cso lat tar tás sza bá lya i nak vég re haj tá sát.”

(6) A föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény 29.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ 
d) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben)
„d) ál la pít sa meg a ma gyar or szá gi hi va ta los föld raj zi

ne vek meg ál la pí tá sá nak és nyil ván tar tá sá nak rend jét.”

11.  § (1) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 162.  § (3) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a csa lád po li ti ká ért fe le lõs
 miniszter, hogy a hi va tá sos gond no ki fel ada tot el lá tók ké -
pe sí té si elõ írásait ren de let ben sza bá lyoz za.”

(2) A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény 55.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy)
„i) a fo gyasz tói cso por tok szer ve zé sé re és mû kö dé sük

fel ügye le té nek a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le -
te ál ta li el lá tá sá ra”
(vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let tel meg ha tá roz -
za.)

(3) A köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI.
tör vény 2.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ j)–k) pont tal egé -
szül ki:

(Köz hasz nú szer ve zet té mi nõ sít he tõ a Ma gyar or szá gon
nyil ván tar tás ba vett)

6152 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/83. szám



„j) nem költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
in téz mény,

k) köz hasz nú te vé keny sé get el lá tó szo ci á lis szö vet ke -
zet.”

(4) A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
a kö vet ke zõ al cím mel és 608.  §-sal egé szül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

608.  § (1) E tör vény 36.  § (5) be kez dé se a kö zös nyo mo -
zó cso por tok ról  szóló, 2002. jú ni us 13-i 2002/465/IB ta ná -
csi ke ret ha tá ro zat nak való meg fe le lést szol gál ja.

(2) E tör vény 28.  § (7) be kez dé se, 114/A.  § (1) be kez dé -
se, 190.  § (3) be kez dé se, 216.  §-a, 221/A.  §-a, 224.  §
(4) be kez dé se, 226.  § (2) be kez dé se, 263.  § (4) be kez dé se,
266.  § (3) be kez dés c) pont ja, 272.  § (2) be kez dés b) pont -
ja, 287.  § (1) be kez dé se, 459.  § (2)–(4) be kez dé se és
485/C.  § (3) be kez dé se a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló
1978. évi IV. tör vény 32.  § d) pont já val, 36.  §-ával,
107/A.  §-ával, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé -
gé rõl  szóló 1972. évi V. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé vel
együtt a bün te tõ el já rás ban a sér tett jog ál lá sá ról  szóló,
2001. már ci us 15-i 2001/220/IB ta ná csi ke ret ha tá ro zat
2. cikk (1) be kez dé sé nek, 9. cikk (2) be kez dé sé nek és
10. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.”

(5) A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„40.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a moz gá sá -
ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga zol vá nyá nak ki adá -
sá val és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos rész le tes el já rá si
sza bá lyo kat meg ha tá roz za.”

(6) A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII.
tör vény 60.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

(Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:)

„g) a Ta nács 1999/31/EK irány el ve (1999. áp ri lis 26.)
a hul la dék le ra kók ról, 15. cikk.”

12.  § (1) A Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI.
tör vény a kö vet ke zõ 20.  §-sal egé szül ki:

„20.  § Fel ha tal ma zást kap a föld ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy – a szo ci ál- és nyug díj po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel és a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a ter mõ föld és erdõ szo ci á lis föld prog ram
foly ta tá sa cél já ból az ön kor mány za tok szá má ra tör té nõ
 tulajdonba vagy in gye nes va gyon ke ze lés be adá sá nak fel -
té te le it ren de let ben sza bá lyoz za.”

(2) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról
 szóló 2003. évi XC. tör vény 8.  § (1) be kez dé se a követ -
kezõ h) pont tal egé szül ki:

(Az Alap pénz esz kö ze it a pá lyá za ti úton ki vá lasz tott ked -
vez mé nye zet tek a kö vet ke zõ jog cí me ken hasz nál hat ják fel:)

„h) a tár sa da lom tu do má nyi ku ta tá sok tá mo ga tá sá ra.”

(3) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról
 szóló 2003. évi XC. tör vény 8.  § (4)–(5) be kez dé se he lyé -

be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a § a kö vet ke zõ új
(10) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A pá lyá za ton kí vü li tá mo ga tá sok (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mér té kén fe lül az Alap ból biz to sí ta ni kell a
TéT at ta séi há ló zat, a Tu do mány-, Tech no ló gia po li ti kai és 
Ver seny ké pes sé gi Ta nács adó Tes tü let, a Tu do mány- és
Tech no ló gia po li ti kai Kol lé gi um, va la mint a Tu do mány és
Tech no ló gia po li ti kai Tit kár ság mû kö dé sé nek költ sé ge it,
fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges for rá so kat.

(5) A pá lyá za ton kí vü li tá mo ga tá sok (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mér té kén fe lül az Alap ból biz to sít ha tó a
Nem ze ti Fej lesz té si Terv vég re haj tá sa ke re té ben a ku ta tás -
sal, fej lesz tés sel és in no vá ci ó val fog lal ko zó in téz ke dé sek
ha zai társ fi nan szí ro zá sa, az Eu ró pai Szén- és Acél ipa ri
Ku ta tá si Alap já ba fi ze ten dõ ma gyar hoz zá já ru lás.

(10) Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tá sok igény be vé te lé -
nek fel té te le i rõl a ked vez mé nye zet tel szer zõ dés ben kell
meg ál la pod ni.”

(4) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról
 szóló 2003. évi XC. tör vény 8.  § (8) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti ku ta tói te het ség -
gon do zás, ku ta tói, ok ta tói to vább kép zés, to váb bá a (2) be -
kez dés f) pont já ban, va la mint a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott jog cí mek, fel ada tok éves tá mo ga tá sá ra, va la mint az
(5) be kez dés ben meg em lí tett Eu ró pai Szén- és Acél ipa ri
Ku ta tá si Alap já ba fi ze ten dõ ma gyar hoz zá já ru lás ra együt -
te sen a 2.  § b) pont ja sze rin ti tárgy évi köz pon ti költ ség ve -
té si tá mo ga tás 8%-át meg nem ha la dó mér ték ben ke rül het
sor.”

(5) A hi tel in té ze tek és a pénz ügyi vál lal ko zá sok kü lön -
adó já ról  szóló 2004. évi CII. tör vény 10.  § (3) be kez dé sé -
ben a „ren del ke zés és a (2) be kez dés” szö veg rész he lyé be
a „tör vény” szö veg, a „vesz ti ha tá lyát” szö veg rész he lyé be 
a „ha tá lyát vesz ti” szö veg lép.

13.  § (1) Az aláb bi tör vények a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul nak:

1. A pénz ha mi sí tás el nyo má sá ról  szóló nem zet kö zi
egyez mény be cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1933. évi
XI. tör vény 7.  §-ában az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az
„igaz ság ügym inisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság -
ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

2. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Nem zet kö zi Atom -
ener gia Ügy nök ség kö zött a nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé -
sé nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló szer zõ dés sze rin ti biz to -
sí té kok al kal ma zá sá ról Bécs ben 1972. már ci us 6-án alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 9. tör vényerejû
ren de let 4.  §-ában a „hon vé del mi mi nisz ter rel” szö veg rész 
he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

3. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Gu i ne ai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a pol gá ri légi köz le ke dés
tár gyá ban Co nak ry ban, az 1971. évi de cem ber hó 7. nap -
ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 22. tör -
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vényerejû ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés- és 
pos ta ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé sért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

4. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény 82.  § (5) be kez dés f) pont já ban az „a me gyei mun ka -
ügyi köz pont tal” szö veg rész he lyé be az „az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv vel” szö veg,

5. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
33.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö -
veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel”
szö veg,

6. az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
4/B.  § (1) be kez dés e) pont já ban az „a Bel ügy mi nisz té ri um 
Köz pon ti Nyil ván tar tó Hi va ta lát” szö veg rész he lyé be az
„az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ vál lal ko -
zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szer vet” szö veg,

7. a he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény 52.  §
7. pont já ban a „szer zõ dés föld hi va tal hoz” szö veg rész
 helyébe a „szer zõ dés in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg,

8. a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény 44.  § (1) be kez dés
d) pont já ban az „ille té kes mun ka ügyi köz pont” szö veg rész 
he lyé be az „ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg, 53.  §
(3) be kez dé sé ben az „a mun ka ügyi köz pont” szö veg rész
he lyé be az „az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg,

9. a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 53.  § (2) be kez dé sé ben az
„az ille té kes nyug díj biz to sí tá si” szö veg rész he lyé be az
„a nyug díj biz to sí tá si” szö veg,

10. a gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII. tör vény 
6.  § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban az „a te rü le ti -
leg ille té kes köz le ke dé si fel ügye le tet” szö veg rész he lyé be
az „az ille té kes köz le ke dé si ha tó ság” szö veg,

11. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény 34.  § (1), va la mint (6)–(8) be kez dé sé ben,
35.  §-ában a „mun ka ügyi” szö veg rész he lyé be a „fog lal -
koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs” szö veg,

12. a kár pót lá si je gyek élet já ra dék ra vál tá sá ról  szóló
1992. évi XXXI. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben a „la kó he -
lye sze rint ille té kes nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság nál,
 kirendeltségénél” szö veg rész he lyé be a „nyug dí bij biz to sí -
tá si igaz ga tá si szerv nél” szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben,
6.  § (5) be kez dé sé ben az „ONYF-re” szö veg rész he lyé be
az „igaz ga tó ság ra” szö veg, 6.  § (1) és (4) be kez dé sé ben az
„ONYF” szö veg rész he lyé be az „igaz ga tó ság” szö veg,
6.  § (2) be kez dé sé ben, 7.  § (2) be kez dé sé ben az
„ONYF-nek” szö veg rész he lyé be az „igaz ga tó ság nak”
szö veg,

13. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 30/B.  § (4), (8)–(9) és (12) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si mi nõ ség po li ti ká ért és sze mély zet po li ti -
ká ért fe le lõs” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tás-szer ve -
zé sért” szö veg,

14. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 109/K.  § (5) be kez dé se ha to dik mon da tá ban a „Nem -
ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet nek (a továb biak ban: Szer -
ve zet)” szö veg rész he lyé be a „föld alap ke ze lõ szerv nek”
szö veg, 109/K.  § (5) be kez dé se ha to dik mon da tá ban a
„Szer ve zet” szö veg rész he lyé be a „föld alap ke ze lõ szerv”
szö veg, 109/K.  § (16) és (17) be kez dé sé ben a „hon vé del mi 
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg,

15. a Mun ka vál la lói Rész tu laj do no si Prog ram ról  szóló
1992. évi XLIV. tör vény 1.  § (7) be kez dé sé ben a „pénz in -
té ze tek re” szö veg rész he lyé be a „hi tel in té ze tek re” szö veg, 
3.  § (1) be kez dé sé ben a „pénz in té zet hez” szö veg rész he -
lyé be a „hi tel in té zet hez” szö veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben,
20.  § (2) be kez dé sé ben a „pénz in té zet” szö veg rész he lyé -
be a „hi tel in té zet” szö veg, 14.  § (2) be kez dé sé ben a „pénz -
in té ze tet” szö veg rész he lyé be a „hi tel in té ze tet” szö veg,
20.  § (1) be kez dé sé ben, 24.  § (3) be kez dé sé ben a „pénz in -
té zet tel” szö veg rész he lyé be a „hi tel in té zet tel” szö veg,

16. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 21.  § g) pont -
já ban az „a név vál toz ta tá si” szö veg rész he lyé be az
„az anya könyv ve ze tõ, va la mint az anya köny vi és név vál -
toz ta tá si” szö veg, 28.  § (1) be kez dé sé ben a „7.  § (1) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „la kó hely” szö veg, 2007. jú -
lius 2-án 11.  § (1) be kez dés b) pont já ban a „hon ta lan sá gát” 
szö veg rész he lyé be a „hon ta lan sá gát, ma gyar ál lam pol -
gár sá ga meg szû né sé nek té nyét” szö veg,

17. a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény 11/B.  § (2) be kez dé sé ben a „föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si” szö veg rész he lyé be a „föld -
ügyért fe le lõs” szö veg,

18. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény 37/A.  § (3) be kez dés d) pont já -
ban az „a mun ka ügyi köz pont tal” szö veg rész he lyé be az
„az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg,

19. a sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 10.  §
(4) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás 
köz pon ti szer ve” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi 
ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti
szerv” szö veg,

20. a be ho zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi
kész le te zé sé rõl  szóló 1993. évi XLIX. tör vény
40/A.  §-ában az „Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság” szö veg, a
„Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga” szö -
veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg,

21. a rend õrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
90.  § (2) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil -
ván tar tás szer vé tõl” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze -
mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz -
pon ti szerv tõl” szö veg,
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22. a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 22.  §
(2) be kez dé sé ben a „Ma gyar Nem ze ti Föld alap Kht.-tól”
szö veg rész he lyé be a „föld alap ke ze lõ szerv tõl” szö veg,
59.  § (2) be kez dé sé ben, 90.  § (2) be kez dé sé ben a „föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si” szö veg rész he lyé be a „föld -
ügyért fe le lõs” szö veg, 59.  § (2) be kez dé sé ben a „kör nye -
zet vé del mi” szö veg rész he lyé be a „kör nye zet vé de le mért
fe le lõs” szö veg, 72.  § (2) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés -
ügyi” szö veg rész he lyé be a „föld ügyért fe le lõs” szö veg,
88.  § (3) be kez dé sé ben a „Kül ügy mi nisz té ri um” szö veg ré -
szek he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

23. a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény 
30.  § (3) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

24. a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi 
CVII. tör vény 29.  § (2) be kez dé sé ben a „jog sza bály ban”
szö veg rész he lyé be a „tör vény ben” szö veg,

25. a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 1. szá mú mel lék let 8. pont 8.22. alpont -
jában a „Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram” szö veg rész
 helyébe a „Nem ze ti Kul tu rá lis Alap” szö veg,

26. a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 40.  § (3) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat-
és lak cím nyil ván tar tás szer vé tõl” szö veg rész he lyé be a
„pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sát ke ze lõ köz pon ti szerv tõl” szö veg,

27. a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény 19.  § (1) be kez dé -
sé ben a „va dá sza ti ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „a va -
dá sza ti ha tó ság” szö veg,

28. a tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló 1996.
évi LXXXI. tör vény 4.  § 36. pont já ban a „Film iro da” szö -
veg ré szek he lyé be a „moz gó kép szak mai ha tó ság” szö veg,
21.  § (10) be kez dé sé ben az „Or szá gos Mun ka ügyi Mód -
szer ta ni Köz pont” szö veg rész he lyé be az „ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv” szö veg,

29. az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mó -
do sí tá sá ról, va la mint a hi te les tu laj do ni lap-má so lat igaz -
ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 1996. évi LXXXV. tör -
vény 32/A.  § (10) be kez dé sé ben az „a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az
in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
32/B.  § (5) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter nek a
kül ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter nek a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel” szö veg, 33.  § (7) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés -
ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az in gat lan-nyil -
ván tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, va la mint az
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az adó po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

30. a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI.
tör vény 38.  § (2) be kez dés c) pont já ban, 56.  § (3) be kez dé -

sé ben a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „ha tár -
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

31. az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény 10.  § (1) be kez dé sé ben az „egészségbiz -
tosítási igaz ga tá si szer vek nek” szö veg rész he lyé be az
„egész ség biz to sí tá si szerv nek” szö veg, 15.  § (7) be kez dé -
sé ben az „ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo -
más” szö veg rész he lyé be az „ál lat-egész ség ügyi ha tó ság
és az élel mi szer biz ton sá gi szerv” szö veg,

32. a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény 19.  § (3) be kez dé sé ben a „fõ fel ügye lõ ség
ve ze tõ je a fel ügye lõ sé get” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz -
tó vé de le mért fe le lõs mi nisz ter az irá nyí tá sa alatt álló el já -
ró szer vet” szö veg,

33. a tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-fo lyó szám lák ren -
de zé sé rõl  szóló 1999. évi LXIV. tör vény 7.  § (3) be kez dé -
sé ben az „A já ru lék igaz ga tó sá gok” szö veg rész he lyé be az
„Az ál la mi adó ha tó ság” szö veg,

34. a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 61.  § (1) be kez dé sé ben a „hon -
vé del mi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele -
mért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

35. a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény 41.  § (2) be kez dés har ma -
dik mon da tá ban a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv és
az egész ség biz to sí tá si szerv (a továb biak ban: tár sa da lom -
biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek)” szö veg rész he lyé be a „tár -
sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek” szö veg, a „tá jé koz -
tat ja” szö veg rész he lyé be a „tá jé koz tat ják” szö veg, 43.  §
(1) be kez dés a) pont já ban az „il le ték hi va tal, va la mint a
vám hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság,
va la mint a vám ha tó ság” szö veg,

36. a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben
a „nyug díj biz to sí tá si szerv nek” szö veg rész he lyé be a
„nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv nek” szö veg, 24.  §
(8) be kez dé sé ben, 29.  § (10) be kez dé sé ben a „nyug díj biz -
to sí tá si szerv” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv” szö veg, a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -
lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 43.  § (2)–(3) be -
kez dé sé ben a „tár sa da lom biz to sí tá si szer vek” szö veg ré -
szek he lyé be a „tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek”
szö veg, 70/A.  §-ában a „tár sa da lom biz to sí tá si szerv nek”
szö veg rész he lyé be a „tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv nek” szö veg, 91.  § (4) be kez dé sé ben az „az ille té kes
nyug díj biz to sí tá si szerv hez” szö veg rész he lyé be az „a
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv hez” szö veg,
100.  §-ában a „nyug díj biz to sí tá si szer vek” szö veg rész
 helyébe a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg,

37. a „Mér ték te len sé rü lést oko zó nak vagy meg kü lön -
böz te tés nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes ha gyo má nyos
fegy ve rek al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg kor lá to zá -
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sá ról”  szóló egyez mény és a hoz zá csa tolt jegy zõ köny vek
ki hir de té sé rõl ren del ke zõ 1984. évi 2. tör vényerejû ren de -
let mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló 1997. évi
CXXXIII. tör vény 5.  § (3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

38. a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény 
24.  §-ában a „Bel ügy mi nisz té ri um me ne kült ügyi szer ve
(a továb biak ban: me ne kült ügyi ha tó ság)” szö veg rész he -
lyé be a „me ne kült ügyi ha tó ság” szö veg,

39. a tár sa dal mi szer ve ze tek ál tal hasz nált ál la mi tu laj -
do nú in gat la nok jogi hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló 1997. 
évi CXLII. tör vény 5.  § (4) be kez dé sé ben az „Or szá gos
egész ség biz to sí tá si” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz -
to sí tá si” szö veg,

40. az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
149.  § (1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Munkabizton -
sági és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be
az „a mun ka vé del mi ha tó ság” szö veg,

41. a fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del -
mi és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény 
1.  § (3) be kez dé sé ben „Bel ügy mi nisz té ri um az ál lam igaz -
ga tá si” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal ren de let ben
ki je lölt szerv a köz igaz ga tá si ha tó sá gi” szö veg, 4.  § (2) be -
kez dés b) pont já ban a „bel ügy mi nisz té ri u mi en ge dély”
szö veg rész he lyé be az „en ge dély” szö veg, 4.  § (2) be kez -
dé sé ben „Bel ügy mi nisz té ri um a rend õrhatóság út ján” szö -
veg rész he lyé be a „rend õrhatóság” szö veg, a „Belügy -
minisztérium ha tá ro zat ban” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál tal ren de let ben ki je lölt szerv” szö veg, 9.  § (1) be -
kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be
a „Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt szerv” szö veg, 15.  §
(1) be kez dé sé ben a „ter mé szet vé del mi fel ada tok ellátá -
sáért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ter mé szet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, az „az örök ség vé -
del mi fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg -
rész he lyé be az „a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,
30.  § (4) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi nisz ter” szö veg -
ré szek he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg, a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál tal ren de let ben ki je lölt szerv” szö veg, 30.  § (5) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ren dé -
sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, a „hon vé del mi mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be a „hon véd ele mért fe le lõs mi -
nisz ter rel” szö veg, 30.  § (6) be kez dé sé ben az „a föld mû ve -
lés ügyi” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le -
lõs” szö veg, a „bel ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, a „köz le ke dé si, 
hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a
„köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg, 30.  § (7) be -
kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi mi nisz ter és a pénz ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „az ag rár po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg, 31.  §-ában az „õr szol gá la to kat” szö veg rész he lyé -

be az „õr szol gá la to kat, va la mint az 1.  § (3) be kez dés sze -
rin ti szer vet vagy szer ve ket” szö veg,

42. az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998.
évi XXVIII. tör vény 45/A.  §-ában az „az ál lat vé del mi
 hatóság, il let ve” szö veg rész he lyé be az „il let ve” szö veg,

43. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Nagy-Bri tan -
nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga Kor má nya kö -
zött a mi nõ sí tett vé del mi in for má ci ók köl csö nös vé del mé -
rõl  szóló, Lon don ban, 1998. szep tem ber 7-én alá írt Meg -
állapodás meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl  szóló 1999.
évi XIX. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

44. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Kor -
má nya kö zött a bi za lom- és biz ton ság erõ sí tõ in téz ke dé -
sek rõl és a két ol da lú ka to nai kap cso la tok fej lesz té sé rõl
Bu da pes ten, 1998. ok tó ber 27-én alá írt Meg ál la po dás
meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl  szóló 1999. évi
XXXVII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg,

45. az ENSZ Köz gyû lé se ál tal 1996. szep tem ber 10-én
el fo ga dott Át fo gó Atom csend Szer zõ dés nek a Ma gyar
Köz tár sa ság ál tal tör té nõ meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl 
 szóló 1999. évi L. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben a „kül -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

46. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 13.  § (2) be kez dés b) pont já ban, 26.  §-ában, 30.  §
(1) be kez dé sé ben, 35.  § (1) be kez dé sé ben, 51.  § l) pont -
jában, 55.  §-ában, 57.  §-ában az „a BM” szö veg ré szek he -
lyé be az „az” szö veg, 25.  § (2) be kez dé sé ben az „A Bel -
ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Az” szö veg,
25.  § (3) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um ka taszt ró -
fa vé del mi szer ve ze te” szö veg rész he lyé be a „ka taszt ró fa -
vé del mi szer ve zet” szö veg, 27.  § (1) be kez dé sé ben az
„A BM” szö veg rész he lyé be az „Az” szö veg,

47. a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi
 bizonyítványról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 13.  §
(2) be kez dé sé ben az „a Bel ügy mi nisz té ri um ezen ügyek -
ben el já ró szer ve” szö veg rész he lyé be az „az ezen ügyek -
ben el já ró szerv” szö veg, 19.  § f) pont já ban, 24.  §-ában,
29.  § d) pont já ban az „a Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész
he lyé be az „az” szö veg, a „szer vei” szö veg rész he lyé be a
„szer vek” szö veg, 19.  § k) pont já ban a „jog sza bály” szö -
veg rész he lyé be a „tör vény” szö veg,

48. a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör -
vény 32.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „mun ka biz ton sá gi
és mun ka ügyi fel ügye let szer vei” szö veg rész he lyé be a
„mun ka vé del mi ha tó ság” szö veg,
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49. a kon zu li vé de lem rõl  szóló 2001. évi XLVI. tör -
vény 7.  § (5) be kez dé sé ben az „a Kül ügy mi nisz té ri um
 internetes hon lap já nak” szö veg rész he lyé be az „az erre a
cél ra fenn tar tott hon lap” szö veg, 9.  § (4) be kez dé sé ben a
„kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter” szö -
veg,

50. az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör -
vény 14.  § (2) be kez dé sé ben az „a pénz ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter” 
szö veg,

51. a nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a
sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról
 szóló 2003. évi LII. tör vény 10.  § (2) be kez dé sé ben az
„a mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „az agrárpoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: a mi nisz ter)” szö -
veg, 10.  § (3) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”
szö veg, 29.  § (7) be kez dé sé ben a „Tv.” szö veg rész he lyé -
be a „nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a ve tõ -
mag vak és ve ge ta tív sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és
for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 1996. évi CXXXI. tör vény”
szö veg, 30.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „föld -
mû ve lé si és vi dék fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé -
be a „mi nisz ter” szö veg, 30.  § (2) be kez dés j) és l) pont já -
ban az „a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

52. az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör -
vény 20.  § (7) be kez dé sé ben az „a föld mû ve lés ügyi és
 vidékfejlesztési” szö veg rész he lyé be az „az élel mi szer biz -
ton sá gért fe le lõs” szö veg,

53. a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fejlesz -
tésének tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény
4.  § (12) be kez dé sé ben az „adó ha tó ság ille té kes igaz ga tó -
sá gát” szö veg rész he lyé be az „adó ha tó sá got” szö veg, 4.  §
(12) be kez dé sé ben az „adó ha tó ság ille té kes igaz ga tó sá ga”
szö veg rész he lyé be az „adó ha tó ság” szö veg,

54. a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi 
CXXVI. tör vény 1.  § (3) be kez dés 12. pont já ban, 16.  §
(5) be kez dé sé ben a „Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Miniszté -
rium En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va ta la” szö veg -
rész he lyé be a „kül ke res ke del mi ál lam igaz ga tá si szerv”
szö veg, 20.  §-ában, 46.  §-ában a „Vám- és Pénz ügy õr ség”
szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság” szö veg,

55. a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény 63.  § (5) be kez dé sé ben, 135.  § (1) be kez dé sé ben,
136.  § (3) be kez dé sé ben, 152.  § (2) be kez dé sé ben, 228.  §
(1) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be az
„a mun ka vé del mi ha tó ság” szö veg,

56. a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 1.  §
(3) be kez dé sé ben és 10.  § (2) be kez dés i) pont já ban
a „Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram” szö veg rész he lyé be
a „Nem ze ti Kul tu rá lis Alap” szö veg,

57. a fog lal koz ta tás sal össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVIII. tör vény 12.  §
(7) be kez dé sé ben a „ha tó sá got” szö veg rész he lyé be a „ha -
tó ság” szö veg,

58. a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 55.  § (4) be kez dés h) pont já ban az
„a te rü le ti leg ille té kes víz ügyi igaz ga tó ság” szö veg rész
he lyé be az „ille té kes víz ügyi igaz ga tá si szerv” szö veg,

59. a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XXI. tör -
vény 12.  § (6) és (7) be kez dé sé ben a „Tv.” szö veg rész he -
lyé be a „te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény” szö veg,

60. a köz ér de kû ön kén tes te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi LXXXVIII. tör vény 12.  § (4) be kez dé sé ben a „mun ka -
biz ton sá gi és mun ka ügyi el len õr zés szer ve i nek” szö veg -
rész he lyé be a „mun ka ügyi ha tó ság nak és a mun ka vé del mi 
ha tó ság nak” szö veg, 13.  § (1) be kez dé sé ben a „mun ka biz -
ton sá gi és mun ka ügyi el len õr zés szer ve” szö veg rész
 helyébe a „mun ka ügyi ha tó ság vagy a mun ka vé del mi ha -
tó ság” szö veg lép,

61. az em ber i jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok vé del -
mé rõl  szóló, Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt Egyez -
mény nek az Egyez mény el len õr zõ rend sze ré nek mó do sí -
tá sá ra vo nat ko zó 14. jegy zõ köny ve ki hir de té sé rõl  szóló
2005. évi CXXIV. tör vény 4.  § (3) és (4) be kez dé sé ben
a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé ben az „igaz -
ság ügym inisz ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

62. az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CXXII. tör vény
53.  § (5) be kez dé sé ben az „Ez zel egy ide jû leg” szö veg rész
he lyé be az „E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60. na pon”
szö veg,

63. a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az
ál la mi kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény
13.  § (2) be kez dés d) pont já ban az „a te rü le ti” szö veg rész
he lyé be az „az” szö veg,

64. a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 
25.  § (5) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság -
nak” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért
fe le lõs szerv nek” szö veg, 25.  § (5) be kez dé sé ben a
„Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a
„kincs tá ri va gyon ke ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,

65. az egyes egész ség ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi CLXXXI. tör vény 44.  § (7) be kez dé -
sé ben az „Eütv.” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügy rõl
 szóló 1997. évi CLIV. tör vény” szö veg,

66. a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII.
tör vény 88.  § (2) be kez dés 7. pont já ban az „a pénzügy -
miniszterrel” szö veg rész he lyé be az „az adó po li ti ká ért
 felelõs mi nisz ter rel” szö veg,
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67. a lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény 16.  § (10) be kez dé sé ben
a „szer ve zet” szö veg rész he lyé be a „szerv” szö veg,

68. a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a
vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 112.  § (2) be -
kez dé sé ben az „az ille té kes nyug díj-biz to sí tá si” szö veg -
rész he lyé be az „a nyug díj biz to sí tá si” szö veg,

69. az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 255.  § (4) be kez dé sé ben az
„SZF-tõl” szö veg rész he lyé be az „ál la mi adó ha tó ság tól”
szö veg, va la mint az „SZF” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg,

70. az ENSZ Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze te
(FAO) ke re té ben 1951. de cem ber 6-án lét re ho zott és 1952. 
áp ri lis 3-án ha tály ba lé pett Nem zet kö zi Nö vény vé del mi
Egyez mény nek a FAO-kon fe ren cia 1997. no vem be ri,
 huszonkilencedik ülés sza kán el fo ga dott, 2005. ok tó ber
2-án ha tály ba lé pett mó do sí tá sa i val egy sé ges szer ke zet ben 
tör té nõ ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXV. tör vény 3.  §
(3) be kez dé sé ben a „föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si”
szö veg rész he lyé be a „nö vény vé de le mért fe le lõs” szö veg,

71. a Ma gyar Köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa ság
kö zött, Bu da pes ten, 2002. no vem ber 4. nap ján alá írt Kon -
zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXVI.
tör vény 3.  § (2) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg,

72. a Bern ben, 1980. má jus 9-én kelt, Nem zet kö zi Vas -
úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) mó do sí tá sá ról Vil -
niusban el fo ga dott, 1999. jú ni us 3-án kelt Jegy zõ könyv
 kihirdetésérõl  szóló 2006. évi LXXVII. tör vény 4.  §
(2) be kez dé sé ben a „köz le ke dés po li ti ká ért” szö veg rész
he lyé be a „köz le ke dé sért” szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé ben
a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 4.  § (5) be kez dé sé ben a „köz le -
ke dés po li ti ká ért fe le lõs tár ca” szö veg rész he lyé be a „köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um”
szö veg,

73. az Eu ró pa Ta nács nak az em ber i lény em ber i jo ga i -
nak és mél tó sá gá nak a bi o ló gia és az or vos tu do mány
 alkalmazására te kin tet tel tör té nõ vé del mé rõl  szóló, Ovi e -
dó ban, 1997. áp ri lis 4-én kelt Egyez mé nyé hez kap cso ló -
dó, az em ber i ere de tû szer vek és szö ve tek át ül te té sé rõl
 szóló, Genf ben, 2005. má jus 4-én alá írt Ki egé szí tõ Jegy -
zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXX. tör vény
4.  § (4) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség ügyért fe le lõs” szö veg,

74. az Eu ró pa Ta nács nak az em ber i lény em ber i jo ga i -
nak és mél tó sá gá nak a bi o ló gia és az or vos tu do mány
 alkalmazására te kin tet tel tör té nõ vé del mé rõl  szóló, Ovi e -
dó ban, 1997. áp ri lis 4-én kelt Egyez mé nyé hez kap cso ló -
dó, az or vos bi o ló gi ai ku ta tá sok ról  szóló, Genf ben, 2005.
szep tem ber 28-án alá írt Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv ki hir de -

té sé rõl  szóló 2006. évi LXXXI. tör vény 4.  § (4) be kez dé -
sé ben az „egész ség ügyi” szö veg rész he lyé be az „egész -
ség ügyért fe le lõs” szö veg,

75. a nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo -
zá sá ról  szóló szer zõ dés III. cikk (1) és (4) be kez dé sé nek
vég re haj tá sá ról  szóló biz to sí té ki meg ál la po dás és jegy zõ -
könyv, va la mint a meg ál la po dás hoz csa tolt ki egé szí tõ
jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXXII. tör -
vény 5.  § (4) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

76. a Ma gyar Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság
kö zött a ha tá ro kat át lé põ bû nö zés meg elõ zé sé ben és a
szer ve zett bû nö zés el le ni harc ban foly ta tott együttmû -
ködésrõl  szóló, Po zsony ban, 2006. ok tó ber 2-án alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi XCI. tör vény
4.  § (3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész
 helyébe a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

77. a gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CVII. tör -
vény 28.  § (2) be kez dés má so dik mon da tá ban a „Gtv.”
szö veg rész he lyé be a „gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl
 szóló 1998. évi XXVII. tör vény (a továb biak ban: Gtv.)”
szö veg,

78. az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai,
más rész rõl a Ma rok kói Ki rály ság kö zött lét re jött eu ro-me -
di ter rán lé gi köz le ke dé si Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 2007. évi V. tör vény 5.  § (3) be kez dé sé ben a „kül -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

79. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, Ro má nia Kor -
má nya és Szer bia és Mon te neg ró Mi nisz ter ta ná csa kö zött
a Ma gyar Köz tár sa ság, Ro má nia és Szer bia és Mon te neg ró 
ál lam ha tá ra i nak ta lál ko zá si pont já ról, az azt je lö lõ hár -
mas ha tár-jel rõl és an nak kar ban tar tá sá ról  szóló, Új vi dé -
ken, 2006. áp ri lis 19-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl 
 szóló 2007. évi VII. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé ben a „kül -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

80. a Ma gyar Köz tár sa ság és Uk raj na kö zött a ma -
gyar–uk rán ál lam ha tár rend jé rõl, a ha tár kér dé sek ben való
együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló,
Ki jev ben, 1995. má jus 19-én alá írt Szer zõ dés 2. cikk
3. pont ja alap ján el ké szí tett, és Bu da pes ten, 2003. jú ni us
20-án alá írt, a Ma gyar Köz tár sa ság és Uk raj na kö zöt ti
 államhatár új re de mar ká ci ós ok má nyai ki hir de té sé rõl
 szóló 2007. évi VIII. tör vény 3.  § (3) be kez dé sé ben a „kül -
ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „kül po li ti ká ért fe le lõs 
mi nisz ter” szö veg,

81. az olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí té sé re
szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról  szóló 1992. évi
egyez mény és az olaj szennye zés sel oko zott ká rok meg té rí -
té sé re szol gá ló nem zet kö zi alap lét re ho za ta lá ról  szóló
1992. évi egyez mény hez el fo ga dott 2003. évi jegy zõ -
könyv, va la mint az olaj szennye zés sel oko zott ká rok kal
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kap cso la tos pol gá ri jogi fe le lõs ség rõl  szóló 1992. évi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 2007. évi IX. tör vény 6.  §
(3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,

82. az Eu ró pai Kö zös sé gek és tag ál la mai, va la mint az
Al bán Köz tár sa ság kö zöt ti Sta bi li zá ci ós és Tár su lá si Meg -
ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2007. évi XXX. tör vény 4.  § 
(3) be kez dé sé ben a „kül ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be 
a „kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg lép.

(2) A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény 27.  § (2)–(3) be kez dé se a „sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet” szö veg rész he lyett a
„pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sát ke ze lõ köz pon ti szer vet” szö veg gel, 81.  § (1) be kez dé -
se a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti ha tó -
sá gá nak” szö veg rész he lyett a „pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv -
nek” szö veg gel, 83.  § (1) be kez dé se a „sze mé lyi adat- és
lak cím nyil ván tar tást ve ze tõ szerv” szö veg rész he lyett a
„pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sát ke ze lõ köz pon ti szerv” szö veg gel, 83.  § (2) be kez dé se
a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti ha tó sá -
gát” szö veg rész he lyett a „pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és
lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer vet” szö -
veg gel, az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény 19.  § (2) be kez dé se az „az írás ba
fog la lás tól” szö veg rész he lyett az „a jog erõ re emel ke dé sé -
tõl” szö veg gel, 20.  § (1) be kez dé se a „kol lé gi um” szö veg -
rész he lyett a „jog te rü let” szö veg gel, a gaz da sá gi tár sa sá -
gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény 367.  § 10. pont ja a „Pol -
gá ri Tör vény könyv egyes ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról 
 szóló 1993. évi XCII. tör vény 41.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban” szö veg rész he lyett a „Pol gá ri Tör vény könyv 
ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 1960. évi
11. tör vényerejû ren de let 14.  §-ának a) pont já ban” szö veg -
gel lép ha tály ba.

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

Melléklet
a 2007. évi LXXXII. tör vényhez

1. azok nak ne vei, a kik a tu dós tár sa ság fö lál li tá sá ra,
vagy a ha zai nyelv ter jesz té sé re is aján la to kat tet tek, az
utó kor em lé ke ze te vé gett tör vénybe ik tat tat nak címû
1827. évi XII. tör vény

2. a Gyõr tõl Sop ro non át Eben furt irá nyá ban az or szág
ha tá rá ig ve ze ten dõ el sõ ren dü gõz moz dony va sut ki é pi té sé -
rõl  szóló 1872. évi XXVII. tör vény

3. a Gyõr tõl Sop ro non át Eben furt irá nyá ban az or szág -
ha tá rá ig épi ten dõ vas ut en ge dély ok má nya né mely pont ja i -
nak mó do sí tá sá ról  szóló 1874. évi XXX. tör vény

4. a ke res ke del mi tör vényrõl  szóló 1875. évi XXXVII.
tör vény

5. a mé ter-mér ték ügyé ben 1875. évi má jus hó 20-án
Pá ris ban kö tött nem zet kö zi egyez mény be czik ke lye zé sé -
rõl  szóló 1876. évi II. tör vény

6. Deák Fe rencz em lé ké nek tör vénybe ig ta tá sá ról  szóló 
1876. évi III. tör vény

7. a phyl lo xe ra vas tat rix ro var el len kö ve ten dõ rend -
sza bá lyok ügyé ben kö tött nem zet kö zi egyez mény be czik -
ke lye zé sé rõl  szóló 1880. évi I. tör vény

8. a Bra si li á val 1883. évi má jus 21-én Rio de Ja ne i ro -
ban, a kö zön sé ges bün tet te sek köl csö nös ki ada tá sa iránt
kö tött ál lam szer zõ dés be czik ke lye zé se tár gyá ban címû
1884. évi XXXVII. tör vény

9. a Mo na co val 1886. évi feb ru ár 22-én Bécs ben, a kö -
zön sé ges bûn tet te sek köl csö nös ki ada tá sa iránt kö tött
 államszerzõdés be czik ke lye zé se tár gyá ban címû 1887. évi
VI. tör vény

10. a Su ez-csa tor na iránt Kons tan ti ná poly ban 1888.
évi ok tó ber 29-ikén kö tött nem zet kö zi egyez mény be cik -
ke lye zé sé rõl  szóló 1889. évi XX. tör vény

11. az 1882:XV. tör vénycikkbe ik ta tott nem zet kö zi
phyl lo xe ra-egyez mény ki e gé szi té sé rõl  szóló 1889. évi
XLI. tör vény

12. az egyp to mi ten ge ri egész ség ügyi szol gá lat re form -
ja iránt 1892. évi ja nu ár 30-án Ve len czé ben kö tött nem zet -
kö zi egyez mény be czik ke lye zé sé rõl  szóló 1894. évi VIII.
tör vény

13. cho le ra-jár vány ide jén a nem zet kö zi érint ke zés ben
al kal ma zan dó kö zös vé del mi in téz ke dé sek rõl  szóló 1894.
évi IX. tör vény

14. a ho na la pi tás év ez re des em lé ké nek tör vénybe ik ta -
tá sá ról  szóló 1896. évi VII. tör vény

15. a fer tõ vi dé ki he lyi ér de kü vas uti en ge dé lye zé se tár -
gyá ban címû 1896. évi XXIX. tör vény

16. az Uru gu ay-jal 1887. évi ju ni us 25-én Mon te vi de ó -
ban, a kö zön sé ges bün tet te sek köl csö nös ki ada tá sa iránt
kö tött ál lam szer zõ dés be czik ke lye zé se tár gyá ban címû
1896. évi XXX. tör vény

17. a mek kai za rán dok lás nál való óv in téz ke dé sek és
a per sa öböl ben szer ve zen dõ egész ség ügyi fel ügye let
 tekintetében kö ve ten dõ el já rás sza bá lyo zá sa iránt 1894.
évi áp ril hó 3-án Pá ris ban kö tött nem zet kö zi egyez mény,
va la mint az en nek füg ge lé két ké pe zõ és 1897. évi ok tó ber
hó 30-án kelt „nyi lat ko zat” be czik ke lye zé sé rõl  szóló
1898. évi XXXI. tör vény
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18. a pes tis el le ni vé de ke zés tár gyá ban, Ve len czé ben
1897. évi már czi us 19-én kö tött nem zet kö zi egyez mény
be czik ke lye zé sé rõl  szóló 1900. évi XXIII. tör vény

19. Nagy-Bri tan nia és Ir hon egye sült ki rály ság gal 1873. 
évi de czem ber hó 3-án a kö zön sé ges bün tet te sek köl csö -
nös ki ada tá sa iránt kö tött ál lam szer zõ dés XI. czik ké nek
mó do si tá sá ról 1901. évi ju ni us hó 26-án ki ál li tott pót nyi -
lat ko zat be czik ke lye zé sé rõl  szóló 1902. évi XVIII. tör -
vénycikk

20. a Nem zet kö zi Me zõ gaz da sá gi In té zet lé te si té se
iránt 1905. évi ju ni us hó 7-én Ró má ban kö tött nem zet kö zi
egyez mény be czik ke lye zé sé rõl  szóló 1908. évi XVIII. tör -
vény

21. a pol gá ri el já rás ra vo nat ko zó lag az 1905. évi ju li us
hó 17-én Há gá ban kelt nem zet kö zi egyez mény beczik -
kelyezése tár gyá ban címû 1909. évi XIV. tör vény

22. a pes tis és a ko le ra el len való vé de ke zés tár gyá ban
Pá ris ban, 1903. évi de czem ber 3-án kö tött nem zet kö zi
egyez mény be czik ke lye zé sé rõl  szóló 1909. évi XXI. tör -
vény

23. a kö zön sé ges bün tet te sek köl csö nös ki ada tá sa iránt
Pa ra gu ay köz tár sa ság gal Bu e nos-Ai res ben 1907. évi ok tó -
ber hó 16. nap ján kö tött ál lam szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl
 szóló 1910. évi IX. tör vény

24. a szer zõi jo gok köl csö nös vé del me vé gett az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok kal Bu da pes ten, az 1912. évi ja nu ár 
hó 30-ik nap ján kö tött nem zet kö zi egyez mény be czik ke -
lye zé sé rõl  szóló 1912. évi LXI. tör vény

25. a ha jó össze üt kö zé sek re, to váb bá a ten ge ri se gély -
nyuj tás ra és men tés re néz ve bi zo nyos sza bá lyok egy sé ge -
si té se czél já ból az 1910. évi szep tem ber hó 23-ik nap ján
Bru xel les ben lét re jött két nem zet kö zi egyez mény és a
 rájuk vo nat ko zó alá i rá si jegy zõ könyv be cik ke lye zé sé rõl
 szóló 1913. évi I. tör vény

26. az elsõ két nem zet kö zi bé ke ér te kez le ten me gál la pi -
tott több egyez mény és nyi lat ko zat be czik ke lye zé se tár -
gyá ban címû 1913. évi XLIII. tör vény

27. az 1910. évi ok tó ber hó 19. nap ján a Bra zi li ai Egye -
sült Ál la mok Köz tár sa sá gá val kö tött vá lasz tott bí ró sá gi
egyez mény be czik ke lye zé se tár gyá ban címû 1913. évi
XLVII. tör vény

28. a kór ház ha jók ról  szóló nem zet kö zi egyez mény be -
czik ke lye zé se tár gyá ban címû 1913. évi XLVIII. tör vény

29. a mé ter mér ték ügyé ben 1875. évi má jus hó 20-án
Pá ris ban kö tött nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl
 szóló 1876. évi II. tör vénycikk mó do sí tá sa tár gyá ban címû 
1916. évi I. tör vény

30. a vi lág há bo rú tól érin tett ipar i tu laj don jo gok fenn -
tar tá sá ra és vissza ál lí tá sá ra vo nat ko zó meg ál la po dás be -
cik ke lye zé sé rõl  szóló 1921. évi I. tör vény

31. az Észak ame ri kai Egye sült Ál la mok kal, a Brit
 Birodalommal, Fran cia or szág gal, Olasz or szág gal és

 Japánnal, to váb bá Bel gi um mal, Kí ná val, Ku bá val, Gö rög -
or szág gal, Ni ka ra gu á val, Pa na má val, Len gyel or szág gal,
Por tu gá li á val, Ro má ni á val, a Szerb-Hor vát-Szlo vén
 Állammal, Szi ám mal és Cseh-Szlo vák or szág gal 1920. évi
jú ni us hó 4. nap ján a Tri a non ban kö tött bé ke szer zõ dés be -
cik ke lye zé sé rõl  szóló 1921. évi XXXIII. tör vény

32. az Ame ri kai Egye sült-Ál la mok kal 1921. évi
 augusztus hó 29. nap ján Bu da pes ten kö tött bé ke szer zõ dés
be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1921. évi XLVIII. tör vény

33. Ma gyar or szág be lé pé sé rõl az iro dal mi és mû vé sze ti
mû vek vé del mé re ala kult ber ni nem zet kö zi Uni ó ba  szóló
1922. évi XIII. tör vény

34. a sop ro ni nép sza va zás em lé ké nek tör vénybe ik ta tá -
sá ról  szóló 1922. évi XXIX. tör vény

35. a Há gá ban 1912. évi ja nu ár hó 23-án kö tött „Nem -
zet kö zi ópi um egyez mény” be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1923.
évi XXII. tör vény

36. az Olasz Ki rály ság gal 1924. évi már ci us hó 27-én
kö tött pénz ügyi egyez mé nyek és meg ál la po dá sok be cik -
ke lye zé sé rõl  szóló 1924. évi XXIII. tör vény

37. a pes tis, a ko le ra és a sár ga láz el len való vé de ke zés
tár gyá ban Pá ris ban 1912. évi ja nu ár hó 17-én kö tött nem -
zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1924. évi
XXIV. tör vény

38. a Du nai Ál lan dó Víz ügyi Mû sza ki Bi zott ság ha tás -
kö ré re és mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bály zat jó vá ha gyá sa
tár gyá ban 1923. évi má jus hó 27-én Pá ris ban kö tött egyez -
mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1925. évi VII. tör vény

39. a nõk kel és a gyer me kek kel ûzött ke res ke dés el nyo -
má sa vé gett Genf ben lét re jött nem zet kö zi egyez mény be -
cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1925. évi XIX. tör vény

40. a mé ter mér ték ügyé ben 1921. évi ok tó ber hó 6-án
Sév res ben kö tött nem zet kö zi pót egyez mény be cik ke lye -
zé sé rõl és a kap cso la tos in téz ke dé sek rõl  szóló 1925. évi
XXIX. tör vény

41. a sás ka el le ni vé de ke zés szer ve zé se vé gett 1920.
évi ok tó ber 31-én Ró má ban kö tött nem zet kö zi egyez mény 
be cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1925. évi XXX. tör vény

42. a nem zet kö zi ke res ke del mi sta tisz ti ka lé te sí té se
tár gyá ban Brüsszel ben 1913. évi de cem ber hó 31. nap ján
kelt egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1925. évi XLI.
tör vény

43. Szé che nyi Ist ván gróf, a leg na gyobb ma gyar em lé -
ké nek tör vénybeiktatásáról  szóló 1925. évi XLV. tör vény

44. a fe hér (sár ga) fosz for ral való gyuj tó gyár tás eltil -
tása iránt Bern ben 1906. évi szep tem ber hó 26-án kö tött
nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1925. évi
XLIX. tör vény

45. a pol gá ri el já rás ra vo nat ko zó lag az 1905. évi jú li us
hó 17-én Há gá ban kelt és az 1909:XIV. tör vénycikkbe
 iktatott nem zet kö zi egyez mény 27. Cik ké nek mó do sí tá sa
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cél já ból az 1924. évi jú li us hó 4-én Há gá ban kelt Jegy zõ -
könyv be cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1926. évi XIX. tör -
vény

46. az Olasz or szág gal 1927. évi áp ri lis hó 5. nap ján
Ró má ban kö tött ba rát sá gi, bé kél te tõ el já rá si és vá lasz tott
bí ró sá gi szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1927. évi
XXVIII. tör vény

47. a Spitz ber gák tár gyá ban Pá rizs ban 1920. évi feb -
ruár hó 9. nap ján kelt Szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1927. évi XXIX. tör vény

48. már ci us ti zen ötö di ké nek nem ze ti ün nep pé nyil vá ní -
tá sá ról  szóló 1927. évi XXXI. tör vény

49. Kos suth La jos örök ér de me i nek és em lé ké nek tör -
vénybeiktatásáról  szóló 1927. évi XXXII. tör vény

50. az 1919. év ben Was hing ton ban tar tott Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a mun ka hi ány tár -
gyá ban ter ve zet alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez -
mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1928. évi XV. tör vény

51. az 1921. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a ha jó kon al kal ma zott
gyer me kek és fi a tal ko rú ak kö te le zõ or vo si vizs gá la ta tár -
gyá ban ter ve zet alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez -
mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1928. évi XVIII. tör vény

52. az 1919. év ben Was hing ton ban tar tott Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a fi a tal ko rú ak éj je -
li ipar i mun ká ja tár gyá ban ter ve zet alak já ban el fo ga dott
nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1928. évi
XXVI. tör vény

53. az 1925. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal az üze mi bal ese tek kár -
ta la ní tá sa tár gyá ban ter ve zet alak já ban el fo ga dott nem zet -
kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1928. évi XXIX.
tör vény

54. az 1925. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a fog lal ko zá si be teg sé -
gek kár ta la ní tá sa tár gyá ban ter ve zet alak já ban el fo ga dott
nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1928. évi
XXX. tör vény

55. az 1925. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal az ide gen és a sa ját
 honos mun ka vál la lók nak az üze mi bal ese tek kár ta la ní tá sa
szem pont já ból egyen lõ el bá nás ban ré sze sí té se tár gyá ban
ter ve zet alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény be -
cik ke lye zé sé rõl  szóló 1928. évi XXXI. tör vény

56. az 1927. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal az ipar és a ke res ke de -
lem kö ré ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lók nak és a ház tar -
tá si al kal ma zot tak nak be teg sé gi biz to sí tá sa tár gyá ban ter -
ve zet alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény be cik -
ke lye zé sé rõl  szóló 1928. évi XXXII. tör vény

57. a köz le ke dés és át me net sza bad sá ga tár gyá ban Bar -
ce lo ná ban az 1921. év ben tar tott ál ta lá nos ér te kez le ten

meg ál la pí tott egyes ok má nyok be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1928. évi XXXIX. tör vény

58. a Nem zet kö zi Ál lat egész ség ügyi Hi va tal lé te sí té se
iránt Pá ris ban, 1924. évi ja nu ár hó 25-én kö tött nemzet -
közi meg ál la po dás be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1929. évi XIII. 
tör vény

59. a köz le ke dés és az át me nõ for ga lom tár gyá ban
1923. év ben Genf ben tar tott ál ta lá nos ér te kez le ten meg -
állapított ok má nyok be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1929. évi
XXII. tör vény

60. a há bo rú igény be vé te lé rõl való le mon dás tár gyá ban 
Pá ris ban 1928. évi au gusz tus hó 27-én kö tött nem zet kö zi
szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1929. évi XXXVII. tör -
vény

61. a Finn or szág gal Bu da pes ten 1928. évi de cem ber hó 
12. nap ján kö tött bé kél te tõ el já rá si és vá lasz tott bí ró sá gi
szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1929. évi XXXIX. tör -
vény

62. az 1927. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi Ér te -
kez let ál tal a Nem zet kö zi Se gély nyuj tó Egye sü lés tár gyá -
ban ter ve zett alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény
be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1929. évi XL. tör vény

63. az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kal Was hing ton ban
1929. évi ja nu ár hó 26-án kö tött bé kél te tõ el já rá si szer zõ -
dés, va la mint az ugyan ott ugyan azon a na pon kö tött
 választott bí ró sá gi szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1929. évi XLIII. tör vény

64. a Tö rök or szág gal Bu da pes ten 1929. évi ja nu ár hó
5. nap ján kö tött sem le ges sé gi, bé kél te tõ el já rá si és vá lasz -
tott bí ró sá gi szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1930. évi
I. tör vény

65. az Oszt rák Köz tár sa ság gal Bu da pes ten, 1928. évi
jú ni us hó 25-én kö tött adó ügyi jog vé de lem- és jog se gély -
szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1930. évi IX. tör vény

66. a Len gyel or szág gal Var só ban 1928. évi no vem ber
hó 30. nap ján kö tött bé kél te tõ el já rá si és vá lasz tott bí ró sá -
gi szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1930. évi X. tör vény

67. a Spa nyol or szág gal Mad rid ban 1929. évi jú ni us hó
10. nap ján kö tött bé kél te tõ el já rá si, bí ró sá gi és vá lasz tott
bí ró sá gi szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1930. évi XIV. 
tör vény

68. a Bul gá ri á val Bu da pes ten 1929. évi jú li us 22. nap -
ján kö tött bé kél te tõ el já rá si és vá lasz tott bí ró sá gi szer zõ -
dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1930. évi XV. tör vény

69. a pes tis, a ko le ra, a sár ga láz, a ki üté ses tí fusz és a
him lõ el len való vé de ke zés tár gyá ban kö tött, Pá rizs ban
1926. évi jú ni us hó 21-én kelt nem zet kö zi egyez mény be -
cik ke lye zé sé rõl  szóló 1930. évi XXXIII. tör vény

70. az Észt or szág gal Tal linn ban 1929. évi no vem ber
hó 27. nap ján kö tött bé kél te tõ el já rá si és vá lasz tott bíró -
sági szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1930. évi XXXV.
tör vény
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71. a Genf ben 1925. évi feb ru ár hó 19-én kö tött „Nem -
zet kö zi ópi um egyez mény” be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1930.
évi XXXVII. tör vény

72. a ten ge ri ha jók tu laj do no sa i nak fe le lõs sé gé re
 vonatkozólag az 1924. évi au gusz tus hó 25. nap ján
Brüsszel ben kelt egyez mény be cik ke lye zé se tár gyá ban
címû 1931. évi IV. tör vény

73. a tör vényes el sõbb sé gek re és ten ge ri jel zá lo gok ra
vo nat ko zó lag az 1926. évi áp ri lis hó 10. nap ján Brüsszel -
ben kelt egyez mény be cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1931.
évi V. tör vény

74. a ha jós el is mer vé nyek re vo nat ko zó lag az 1924. évi
au gusz tus hó 25. nap ján Brüsszel ben kelt egyez mény be -
cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1931. évi VI. tör vény

75. az 1926. év ben, Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a ki ván dor lók ha jó kon
tör té nõ fel ügye le té nek egy sze rû sí té se tár gyá ban ter ve zet
alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye -
zé sé rõl  szóló 1931. évi VII. tör vény

76. a Gö rög or szág gal A thén ben 1930. évi má jus hó
5. nap ján kö tött bé kél te tõ el já rá si és vá lasz tott bí ró sá gi
szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1931. évi X. tör vény

77. a Ri gá ban 1930. évi au gusz tus hó 13. nap ján kelt
ma gyar–lett bé kél te tõ el já rá si és vá lasz tott bí ró sá gi szer -
zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1931. évi XII. tör vény

78. az iro dal mi és a mû vé sze ti mû vek vé del mé rõl  szóló 
ró mai nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé se tár gyá ban
címû 1931. évi XXIV. tör vény

79. a Wi en ben 1931. évi ja nu ár hó 26. nap ján kelt
 magyar–oszt rák ba rát sá gi, bé kél te tõ el já rá si és vá lasz tott
bí ró sá gi szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1931. évi
XXIX. tör vény

80. az iro dal mi és a mû vé sze ti tu laj don tár gyá ban Mon -
te vi de ó ban 1889. évi ja nu ár hó 11. nap ján kelt nem zet kö zi
szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1931. évi XXXI. tör -
vény

81. az 1928. év ben Genf ben tar tott nem zet kö zi Mun ka -
ügyi egye te mes Ér te kez let ál tal a leg ki sebb mun ka bé rek
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rá sok tár gyá ban ter ve zet
alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye -
zé sé rõl  szóló 1932. évi XIX. tör vény

82. a rab szol ga ság tár gyá ban Genf ben, 1926. évi szep -
tem ber hó 25-én kelt nem zet kö zi egyez mény be ci ke lye zé -
sé rõl  szóló 1933. évi III. tör vény

83. a ká bí tó sze rek gyár tá sá nak kor lá to zá sa és for ga -
lom ba ho za ta lá nak sza bá lyo zá sa tár gyá ban Genf ben 1931.
évi jú li us hó 13-án kelt nem zet kö zi egyez mény be cik ke -
lye zé sé rõl  szóló 1933. évi VIII. tör vény

84. a pénz ha mi sí tás el nyo má sá ról  szóló nem zet kö zi
egyez mény be cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1933. évi
XI. tör vény

85. egyes pénz ügyi kér dé sek tár gyá ban 1932. évi no -
vem ber hó 12-én Ró má ban kelt ma gyar–olasz meg egye zés 
és nyi lat ko zat be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1933. évi XV. tör -
vény

86. a kül föl di áruk szár ma zá si he lye ha mis meg je lö lé -
sé nek meg aka dá lyo zá sa tár gyá ban Mad rid ban 1891. évi
áp ri lis hó 14-én kelt, Was hing ton ban 1911. évi jú ni us hó
2-án és Há gá ban 1925. évi no vem ber hó 6-án fe lül vizs gált
nem zet kö zi meg ál la po dás be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1934.
évi V. tör vény

87. a tri a no ni bé ke szer zõ dés XIII. ré sze (,,Mun ka”)
321. Cik ké nek mó do sí tá sá ról  szóló 1935. évi I. tör vény

88. a szel lem i együtt mû kö dés tár gyá ban Bécs ben
1935. évi már ci us hó 4. nap ján kelt ma gyar–oszt rák egyez -
mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1935. évi XIX. tör vény

89. az 1934. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a fog lal ko zá si beteg -
ségek kár ta la ní tá sa tár gyá ban ter ve zet alak já ban el fo ga -
dott nem zet kö zi (mó do sí tott) egyez mény be cik ke lye zé sé -
rõl  szóló 1935. évi XXII. tör vény

90. a pol gá ri jog se gély tár gyá ban Bu da pes ten 1935. évi 
szep tem ber hó 25-én kelt ma gyar–brit egyez mény be cik -
ke lye zé sé rõl  szóló 1936. évi XIII. tör vény

91. az ok ta tó jel le gû fil mek nem zet kö zi for gal má nak
meg könnyí té se cél já ból Genf ben 1933. évi ok tó ber hó
11-én kelt nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl
 szóló 1936. évi XVI. tör vény

92. az ál la mi ha jók men tes sé gé re vo nat ko zó lag 1926.
évi áp ri lis hó 10. nap ján Brüsszel ben kelt egyez mény be -
cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1936. évi XX. tör vény

93. a nem zet kö zi légi fu va ro zás ra vo nat ko zó 1929. évi
var sói nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1936. évi XXVIII. tör vény

94. a had ra kelt se re gek se be sült jei és be te gei hely ze té -
nek ja ví tá sa és a ha di fog lyok kal való bá nás mód tár gyá ban
Genf ben 1929. évi jú li us hó 27. nap ján kelt egyez mé nyek
be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1936. évi XXX. tör vény

95. a lé gi já ró mû vek biz to sí tá si le fog la lá sá ra vo nat ko zó 
1933. évi ró mai nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl 
 szóló 1937. évi IX. tör vény

96. a me ne kült bûn tet te sek köl csö nös ki ada tá sá nak
 további ren de zé se tár gyá ban Bu da pes ten, 1936. évi szep -
tem ber hó 18-án kelt ma gyar–brit pót szer zõ dés be cik ke -
lye zé sé rõl  szóló 1937. évi XXIII. tör vény

97. az örö kö sö dé si il le té kek te kin te té ben a ket tõs adóz -
ta tás el há rí tá sa cél já ból Bu da pes ten, 1936. évi no vem ber
hó 20. nap ján kelt ma gyar–svéd egyez mény be cik ke lye zé -
sé rõl  szóló 1937. évi XXVI. tör vény

98. az 1929. év ben Genf ben tar tott nem zet kö zi mun ka -
ügyi egye te mes ér te kez let ál tal a ha jón szál lí tott ne héz
cso ma gok sú lyá nak meg je lö lé se tár gyá ban ter ve zet alak -
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já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé -
rõl  szóló 1938. évi V. tör vény

99. Szent Ist ván ki rály di csõ em lé ké nek meg örö kí té sé -
rõl  szóló 1938. évi XXXIII. tör vény

100. az 1935. év ben Genf ben tar tott Nem zet kö zi Mun -
ka ügyi Egye te mes Ér te kez let ál tal a nõk nek bár mi lyen bá -
nyá ban föld alat ti mun ká ra al kal ma zá sa tár gyá ban ter ve zet
alak já ban el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye -
zé sé rõl  szóló 1939. évi I. tör vény

101. a Bu da pes ten, 1938. évi no vem ber hó 15. nap ján
kelt ma gyar–ja pán ba rát sá gi és szel lem i együtt mû kö dé si
egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1940. évi I. tör vény

102. a Gozs du-ala pít ványt ér dek lõ ügyek vég le ges ren -
de zé se tár gyá ban Bu ka rest ben, 1937. évi ok tó ber hó
27. nap ján kelt ma gyar–ro mán meg ál la po dás be cik ke lye -
zé sé rõl  szóló 1940. évi XXI. tör vény

103. az An ka rá ban, 1938. évi jú li us hó 18. nap ján kelt
ma gyar–tö rök kon zu li egyez mény be cik ke lye zé sé rõl
 szóló 1940. évi XXV. tör vény

104. a szar vas mar hák törzs köny ve lé sé nek egy sé ges sé
té te le tár gyá ban Ró má ban 1936. évi ok tó ber hó 14. nap ján
kelt nem zet kö zi egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1940. 
évi XXIX. tör vény

105. az An ka rá ban, 1938. évi no vem ber hó 2-án kelt
ma gyar–ira ki ba rát sá gi szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1940. évi XXXII. tör vény

106. a Ye ni kö y ben, 1934. évi au gusz tus hó 25-én kelt
ma gyar–af gán ba rát sá gi szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl
 szóló 1940. évi XXXIII. tör vény

107. a szel lem i és kul tu rá lis együtt mû kö dés tár gyá ban
Bu da pes ten, 1940. évi már ci us hó 13. nap ján kelt ma -
gyar–né met pót egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1940.
évi XXXIV. tör vény

108. az iro dal mi és a mû vé sze ti mû vek köl csö nös
 védelme tár gyá ban Ber lin ben, 1940. évi no vem ber hó
6. nap ján kelt ma gyar–né met egyez mény be cik ke lye zé sé -
rõl  szóló 1941. évi VII. tör vény

109. a Te he rán ban, 1937. évi de cem ber hó 18-án kelt
ma gyar–irá ni ba rát sá gi és vá lasz tott bí ró sá gi szer zõ dés be -
cik ke lye zé sé rõl  szóló 1941. évi IX. tör vény

110. a Moszk vá ban az 1945. évi ja nu ár hó 20. nap ján
kö tött fegy ver szü ne ti egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1945. évi V. tör vény

111. a nép bí rás ko dás tár gyá ban ki bo csá tott kor mány -
ren de le tek tör vényerõre eme lé sé rõl  szóló 1945. évi VII.
tör vény

112. a Ma gyar or szág és Cseh szlo vá kia kö zött la kos -
ság cse re tár gyá ban Bu da pes ten 1946. évi feb ru ár hó
27. nap ján kelt ma gyar–cseh szlo vák egyez mény be cik ke -
lye zé sé rõl  szóló 1946. évi XV. tör vény

113. a ma gyar zsi dó sá got ért ül dö zés meg bé lyeg zé sé -
rõl és kö vet kez mé nye i nek eny hí té sé rõl  szóló 1946. évi
XXV. tör vény

114. egyes ran gok és cí mek meg szün te té sé rõl  szóló
1947. évi IV. tör vény

115. a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet al kot mány -
mó do sí tá sá nak be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1947. évi VI. tör -
vény

116. a Pá ris ban 1947. évi feb ru ár hó 10. nap ján kelt
 békeszerzõdés be cik ke lye zé se tár gyá ban címû 1947. évi
XVIII. tör vény

117. a szov jet–orosz ka to nai em lék mû vek és hõsi
 temetõk ke gye le ti gon do zá sa tár gyá ban címû 1947. évi
XIX. tör vény

118. a má so dik vi lág há bo rú ál tal érin tett ipar i tu laj don -
jo gok fenn tar tá sa, il le tõ leg vissza ál lí tá sa tár gyá ban
 Neuchâtelben az 1947. évi feb ru ár hó 8. nap ján alá írt Nem -
zet kö zi Meg ál la po dás, va la mint az ah hoz tar to zó Zá ró -
jegy zõ könyv és Pót-Zá ró jegy zõ könyv be cik ke lye zé sé rõl
 szóló 1947. évi XXVII. tör vény

119. a Ma gyar Nem ze ti Bank és a Pénz in té ze ti Köz -
pont I. kú ri á já ba tar to zó, rész vény tár sa sá gi ala pon mû kö -
dõ pénz in té ze tek ma gyar tu laj don ban levõ rész vé nye i nek
ál la mi tu laj don ba vé te lé rõl  szóló 1947. évi XXX. tör vény

120. a Bu da pes ten 1947. évi de cem ber hó 8. nap ján alá -
írt ma gyar–ju go szláv ba rát sá gi, együtt mû kö dé si és köl -
csö nös se gély nyuj tá si szer zõ dés be cik ke lye zé sé rõl  szóló
1948. évi IV. tör vény

121. az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet Al kot má nyá nak
be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1948. évi XII. tör vény

122. az 1848/49. évi for ra da lom és sza bad ság harc em -
lé ké nek meg örö kí té sé rõl  szóló 1948. évi XXIII. tör vény

123. a Du nán való ha jó zás rend jé nek sza bá lyo zá sa tár -
gyá ban Belg rád ban 1948. évi au gusz tus hó 18. nap ján kelt
nem zet kö zi Egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1949. évi 
XIII. tör vény

124. a Ma gyar Köz tár sa ság és a Ro mán Nép köz tár sa -
ság kö zött az ál lam pol gár ság egyes kér dé se i nek sza bá lyo -
zá sa tár gyá ban Bu ka rest ben, az 1949. évi feb ru ár hó
10. nap ján kelt egyez mény be cik ke lye zé sé rõl  szóló 1949.
évi XIV. tör vény

125. a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény

126. a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény

127. az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá nak tör -
vénybe ik ta tá sá ról  szóló 1956. évi I. tör vény

128. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny -
vé rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény

129. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az In do néz Köz tár sa -
ság kö zött Dja kar tá ban 1961. au gusz tus 23-án alá írt ba -
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rát sá gi és együtt mû kö dé si szer zõ dés tör vénybe ik ta tá sá ról
 szóló 1962. évi III. tör vény

130. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött Bu da pes ten 1967. szep -
tem ber 7-én alá írt Ba rát sá gi, Együtt mû kö dé si és Köl csö -
nös Se gít ség nyúj tá si Szer zõ dés tör vénybe ik ta tá sá ról
 szóló 1967. évi VI. tör vény

131. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo -
ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten 1968. jú ni us 14-én 
alá írt Ba rát sá gi, Együtt mû kö dé si és Köl csö nös Se gít ség -
nyúj tá si Szer zõ dés tör vénybe ik ta tá sá ról  szóló 1969. évi
I. tör vény

132. a Ma gyar Nép köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló
1972. évi V. tör vény

133. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény

134. a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény

135. a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény

136. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény

137. a kül föl di ek ma gyar or szá gi be fek te té se i rõl  szóló
1988. évi XXIV. tör vény

138. az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény

139. a gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény

140. a sztrájk ról  szóló 1989. évi VII. tör vény

141. az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII.
tör vény

142. a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény

143. az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról  szóló
1989. évi XXXIV. tör vény

144. az 1956-os nép fel ke lés sel össze füg gõ el íté lé sek
or vos lá sá ról  szóló 1989. évi XXXVI. tör vény

145. a Ro mán Nép köz tár sa ság gal az egye nes adók, va -
la mint az örök lé si il le té kek te kin te té ben a ket tõs adóz ta tás
el há rí tá sa tár gyá ban Bu da pes ten az 1948. évi au gusz tus hó 
28. nap ján kelt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1949. évi
16. tör vényerejû ren de let

146. a bí ró sá gi és köz igaz ga tá si ira tok, va la mint a bí ró -
sá gi, gyám pénz tá ri, köz igaz ga tá si és pénz ügyi let étek köl -
csö nös ki szol gál ta tá sa tár gyá ban a Cseh szlo vák Köz tár sa -
ság gal Vy so ké Tat ry ban az 1950. évi feb ru ár hó 22. nap ján 
kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1950. évi 16. tör -
vényerejû ren de let

147. a „Ma gyar Nép köz tár sa ság ki vá ló mû vé sze” és a
„Ma gyar Nép köz tár sa ság ér de mes mû vé sze” cím ado má -
nyo zá sá ról  szóló 1950. évi 27. tör vényerejû ren de let mó -
do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló 1952. évi 14. tör -
vényerejû ren de let

148. a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény ha tály ba lép te té sé rõl, vég re haj tá sá ról  szóló 1952. évi
22. tör vényerejû ren de let

149. a há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé se és vég re haj tá sa, va la -
mint a sze mé lyi jog egyes kér dé se i nek sza bá lyo zá sa tár -
gyá ban címû 1952. évi 23. tör vényerejû ren de let

150. a há bo rú ál do za ta i nak vé del mé re vo nat ko zó an
Genf ben, az 1949. évi au gusz tus hó 12. nap ján kelt nem -
zet kö zi egyez mé nyek nek a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban
való tör vényerejérõl  szóló 1954. évi 32. tör vényerejû ren -
de let

151. a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Szer ve zet al kot mány -
mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 1955. évi 1. tör -
vényerejû ren de let

152. a nõk po li ti kai jo ga i ra vo nat ko zó an New York -
ban, 1953. évi már ci us hó 31. nap ján kelt nem zet kö zi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1955. évi 15. tör vényerejû 
ren de let

153. a nép ir tás bûn tet té nek meg elõ zé se és meg bün te té -
se tár gyá ban 1948. évi de cem ber 9. nap ján kelt nem zet kö zi 
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1955. évi 16. tör vényerejû 
ren de let

154. a foj tó, mér ges és egyéb ha son ló gá zok, va la mint a 
bak te ri o ló gi ai esz kö zök had vi se lé si cé lok ra tör té nõ hasz -
ná la tá nak el til tá sá ra vo nat ko zó an Genf ben, az 1925. évi
jú ni us hó 17. nap ján kelt jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló
1955. évi 20. tör vényerejû ren de let

155. az em ber ke res ke dés és má sok pros ti tú ci ó ja ki -
hasz ná lá sá nak el nyo má sa tár gyá ban, New York ban, 1950. 
évi már ci us hó 21. nap ján kelt nem zet kö zi egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1955. évi 34. tör vényerejû ren de let

156. az egyes ko ráb bi Ká bí tó szer Egyez mé nyek mó do -
sí tá sa tár gyá ban New York ban, 1946. évi de cem ber hó
11-én kelt jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1956. évi
6. tör vényerejû ren de let

157. a Nem zet kö zi Hû tés tech ni kai In té zet tár gyá ban
Pá rizs ban, 1954. évi de cem ber hó 1. nap ján kelt nemzet -
közi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1956. évi 12. tör -
vényerejû ren de let

158. a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés ese tén
való vé del me tár gyá ban Há gá ban, 1954. évi má jus hó
14. nap ján kelt nem zet kö zi egyez mény, va la mint az ah hoz
csa tolt jegy zõ könyv (a kul tu rá lis ja vak há bo rú ide jén meg -
szál lott te rü let rõl való ki vi te lé nek ti lal ma tár gyá ban) ki hir -
de té sé rõl  szóló 1957. évi 14. tör vényerejû ren de let

159. az Egye sült Nem ze tek ki vált sá ga i ról és men tes sé -
ge i rõl New York ban, 1946. évi feb ru ár hó 13. nap ján kelt
nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1957. évi
15. tör vényerejû ren de let

160. a Köz úti Ke res ke del mi Jár mû vek Ide ig le nes
 Behozatalára, a Szál lí tó tar tá lyok ra és a Ma gán hasz ná lat ra

6164 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/83. szám



szol gá ló Ví zi jár mû vek és Lé gi jár mû vek Ide ig le nes Be ho -
za ta lá ra vo nat ko zó, Genf ben 1956. évi má jus hó 18. nap -
ján kelt nem zet kö zi Vám egyez mé nyek ki hir de té sé rõl
 szóló 1957. évi 30. tör vényerejû ren de let

161. a tar tás díj kül föl dön való be haj tá sa tár gyá ban,
New York ban, 1956. évi jú ni us hó 20. nap ján kelt nem zet -
kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1957. évi 53. tör -
vényerejû ren de let

162. az Áru min ták és ke res ke del mi pro pa gan da anya -
gok be ho za ta lá nak meg könnyí té sé re vo nat ko zó, Genf ben,
1952. évi no vem ber hó 7. nap ján kelt nem zet kö zi egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1957. évi 59. tör vényerejû ren -
de let

163. a pol gá ri per rend tar tás egyes ren del ke zé se i nek
mó do sí tá sá ról  szóló 1957. évi VIII. tör vény ha tály ba lé pé -
sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 1958. évi 5. tör vényerejû
ren de let

164. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Köz -
tár sa ság kö zött az ál lam ha tár rend jé nek sza bá lyo zá sa tár -
gyá ban 1956. évi ok tó ber hó 13. nap ján Prá gá ban alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1958. évi 15. tör vényerejû
ren de let

165. a rab szol ga ság ra vo nat ko zó an Genf ben, 1926. évi
szep tem ber hó 25. nap ján kelt Egyez mény mó do sí tá sa tár -
gyá ban New York ban, 1953. évi de cem ber hó 7. nap ján
kelt Jegy zõ könyv és Mel lék le te, to váb bá a rab szol ga ság,
a rab szol ga ke res ke dés, va la mint a rab szol ga ság hoz
 hasonló in téz mé nyek és gya kor la tok el tör lé se tár gyá ban
Genf ben, 1956. évi szep tem ber hó 7. nap ján kelt Kiegé -
szítõ Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1958. évi 18. tör -
vényerejû ren de let

166. a Hi va ta los Mé rés ügyi Nem zet kö zi Szer ve zet lé -
te sí té se tár gyá ban Pá rizs ban, 1955. évi ok tó ber hó 12-én
kelt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1958. évi 24. tör -
vényerejû ren de let

167. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a vám kér dé sek ben tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról
Bu da pes ten, az 1958. évi jú li us hó 21. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1958. évi 36. tör vényerejû ren -
de let

168. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és
bûn ügyi jog se gély tár gyá ban Moszk vá ban, 1958. évi jú -
lius hó 15. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1958. évi 38. tör vényerejû ren de let

169. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szö vet sé gi Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött a fer -
tõ zõ be teg sé gek meg elõ zé se és le küz dé se tár gyá ban Belg -
rád ban, 1957. évi no vem ber hó 20. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi 2. tör vényerejû ren -
delet

170. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Nép köz tár -
sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Bu ka rest ben 1958. évi ok tó ber hó 7. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi 19. tör vényerejû
ren de let

171. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szö vet sé gi Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött ál lam -
pol gá ra ik szo ci á lis biz ton sá gá val kap cso la tos kér dé sek
ren de zé se tár gyá ban Bu da pes ten, az 1957. évi ok tó ber hó
7. nap ján kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi
20. tör vényerejû ren de let

172. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a ha tár vi dék víz gaz dál ko dá si kér dé se i nek sza -
bá lyo zá sa tár gyá ban Bécs ben, az 1956. évi áp ri lis hó
9. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi
32. tör vényerejû ren de let

173. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Köz -
tár sa ság kö zött szo ci ál po li ti kai együtt mû kö dés rõl Bu da -
pes ten az 1959. évi ja nu ár hó 30. nap ján kö tött egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi 41. tör vényerejû ren de let

174. a fér je zett nõk ál lam pol gár sá gá ról  szóló,
New-York ban, 1957. évi feb ru ár hó 20. nap ján kelt nem -
zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1960. évi 2. tör -
vényerejû ren de let

175. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Len gyel Nép köz -
tár sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély
tár gyá ban, Bu da pes ten, 1959. évi már ci us hó 6. nap ján alá -
írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1960. évi 5. tör vényerejû 
ren de let

176. a Pol gá ri Tör vény könyv ha tály ba lé pé sé rõl és vég -
re haj tá sá ról  szóló 1960. évi 11. tör vényerejû ren de let

177. a gép jár mû al kat ré szek és tar to zé kok mi nõ sé gé -
nek jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó egy sé ges fel té te lek el fo ga -
dá sá ról és a mi nõ sé gi jó vá ha gyás köl csö nös el is me ré sé rõl
 szóló, Genf ben 1958. már ci us 20-án alá írt több ol da lú
nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1960. évi
21. tör vényerejû ren de let

178. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Al bán Nép köz tár -
sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Ti ra ná ban 1960. évi ja nu ár hó 12. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1960. évi 25. tör vényerejû
ren de let

179. a Köl csö nös Gaz da sá gi Se gít ség Ta ná csá nak
XII. ülés sza kán Szó fi á ban 1959. évi de cem ber hó 14. nap -
ján az ál lat egész ség ügy te rén tör té nõ együtt mû kö dés rõl
alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1961. évi 8. tör -
vényerejû ren de let

180. a Köl csö nös Gaz da sá gi Se gít ség Ta ná csá nak
XII. ülés sza kán, Szó fi á ban 1959. de cem ber 14-én alá írt, a
zár szol gá lat, va la mint a nö vé nyek kár te võk tõl és be teg sé -
gek tõl való vé del me te rén tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló
nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi
3. tör vényerejû ren de let
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181. a Duna ha lá sza ti hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó lag
 Bukarestben, 1958. ja nu ár 29. nap ján kö tött egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi 9. tör vényerejû ren de let

182. az ipar i tu laj don ol tal má ra lé te sült uni ós egyez mé -
nyek Lon don ban az 1934. évi jú ni us hó 2. nap ján fe lül -
vizs gált szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi 17. tör -
vényerejû ren de let

183. a kül föl di vá lasz tott bí ró sá gi ha tá ro za tok el is me ré -
sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló, New York ban 1958. jú ni us
10-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi
25. tör vényerejû ren de let

184. a nyílt ten ger rõl  szóló, Genf ben, 1958. áp ri lis
29-én alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1963. évi 6. tör -
vényerejû ren de let

185. a Genf ben, 1950. évi szep tem ber hó 16. nap ján
kelt, a nem zet kö zi fõ út vo na lak épí té sé re vo nat ko zó Nyi -
lat ko zat ki hir de té sé rõl  szóló 1963. évi 7. tör vényerejû ren -
de let

186. a ki ál lí tá son, vá sá ron, kong resszu son, vagy ha -
son ló ese mény al kal má val be mu ta tan dó, vagy fel hasz ná -
lan dó áruk be ho za ta lá nál en ge dé lye zett ked vez mé nyek re,
va la mint a mun ka esz kö zök vám elõ jegy zés ben tör té nõ be -
ho za ta lá ra vo nat ko zó an Brüsszel ben, 1961. jú ni us 8-án
lét re jött vám egyez mé nyek ki hir de té sé rõl  szóló 1963. évi
8. tör vényerejû ren de let

187. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a szo ci á lis el lá tás te rü le -
tén való együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, az 1962.
de cem ber 20-án kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1963. évi 16. tör vényerejû ren de let

188. a nem zet kö zi fu va ro zás nál hasz ná la tos ra ko dó la -
pok vám ke ze lé sé rõl Genf ben, 1960. de cem ber 9-én kelt
eu ró pai egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1963. évi 23. tör -
vényerejû ren de let

189. a lég kör ben, a vi lág ûr ben és a víz alatt vég zett
nuk le á ris fegy ver kí sér le tek be til tá sa tár gyá ban Moszk vá -
ban, 1963. au gusz tus 5-én lét re jött szer zõ dés ki hir de té sé -
rõl  szóló 1963. évi 26. tör vényerejû ren de let

190. a Ki ad vá nyok Nem zet kö zi Cse ré jé rõl, va la mint a
Hi va ta los Ki ad vá nyok és Ha tó sá gi Iro má nyok Ál la mok
Kö zöt ti Cse ré jé rõl  szóló egyez mé nyek ki hir de té sé rõl
 szóló 1963. évi 30. tör vényerejû ren de let

191. a tu ris ta for ga lom vám könnyí té se i rõl  szóló, New
York ban 1954. jú ni us 4-én kelt Egyez mény, va la mint az
Egyez mény Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl
 szóló 1964. évi 2. tör vényerejû ren de let

192. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szö vet -
sé gi Nép köz tár sa ság kö zött Belg rád ban, 1963. feb ru ár
20-án alá írt Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1964. évi 3. tör vényerejû ren de let

193. a nem zet kö zi ke res ke del mi vá lasz tott bí rás ko dás -
ról  szóló, Genf ben 1961. áp ri lis 21-én kelt Eu ró pai Egyez -

mény ki hir de té sé rõl  szóló 1964. évi 8. tör vényerejû ren -
delet

194. a Duna Bi zott ság ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl
 szóló, Bu da pes ten 1963. má jus 15-én alá írt nem zet kö zi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1964. évi 10. tör vényerejû 
ren de let

195. az ok ta tás ban al kal ma zott meg kü lön böz te tés el le -
ni küz de lem rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1964. évi 11. tör vényerejû ren de let

196. a Bu da pes ten, 1964. má jus 27-én alá írt, a Ma gyar
Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Duna Bi zott ság kö zött
„a Duna Bi zott ság szék he lyé rõl a Ma gyar Nép köz tár sa -
ság ban” tárgy ban kö tött Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1964. évi 14. tör vényerejû ren de let

197. a nem zet kö zi lé gi fu va ro zás ra vo nat ko zó egyes
jog sza bá lyok egy sé ge sí té se tár gyá ban Var só ban, 1929.
ok tó ber 12-én alá írt egyez mény mó do sí tá sá ról Há gá ban,
1955. évi szep tem ber 28-án kelt jegy zõ könyv ki hir de té sé -
rõl  szóló 1964. évi 19. tör vényerejû ren de let

198. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák
 Szocialista Köz tár sa ság kö zött Prá gá ban, 1963. de cem ber
20-án alá írt ke res ke del mi és ha jó zá si szer zõ dés ki hir de té -
sé rõl  szóló 1964. évi 25. tör vényerejû ren de let

199. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Je me ni Arab Köz -
tár sa ság kö zöt ti ba rát ság ról és együtt mû kö dés rõl Bu da -
pes ten, 1964. má jus 30-án alá írt Szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1964. évi 28. tör vényerejû ren de let

200. a par ti ten ger rõl és a csat la ko zó öve zet rõl  szóló,
Genf ben, 1958. áp ri lis 29-én alá írt szer zõ dés ki hir de té sé -
rõl  szóló 1964. évi 31. tör vényerejû ren de let

201. a Genf ben, 1930. jú ni us 7-én meg kö tött vál tó jo gi
egyez mé nyek ki hir de té sé rõl  szóló 1965. évi 1. tör -
vényerejû ren de let

202. a Genf ben, 1931. már ci us 19-én meg kö tött csekk -
jo gi egyez mé nyek ki hir de té sé rõl  szóló 1965. évi 2. tör -
vényerejû ren de let

203. a New-York ban, 1961. már ci us 30-án kelt Egy sé -
ges Ká bí tó szer Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1965. évi
4. tör vényerejû ren de let

204. a gyer mek tar tá si kö te le zett ség tár gyá ban ho zott
ha tá ro za tok el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló, Há gá -
ban, 1958. áp ri lis 15-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1965. évi 7. tör vényerejû ren de let

205. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a kö zös ál lam ha tár lát ha tó sá gá nak biz to sí tá sá -
ról és az ez zel össze füg gõ kér dé sek sza bá lyo zá sá ról Bu da -
pes ten, 1964. ok tó ber 31-én alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1965. évi 10. tör vényerejû ren de let

206. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a kö zös ál lam ha tá ron elõ for du ló ese mé nyek
 kivizsgálásával kap cso la tos el já rás ról Bu da pes ten, 1964.
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ok tó ber 31-én alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1965.
évi 11. tör vényerejû ren de let

207. a dip lo má ci ai kap cso la tok ról Bécs ben, 1961. áp ri -
lis 18-án alá írt nem zet kö zi szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1965. évi 22. tör vényerejû ren de let

208. az áruk elõ jegy zé si el já rás ban való be ho za ta lá hoz
szük sé ges, Brüsszel ben 1961. de cem ber 6-án kö tött
A. T. A.-iga zol vány ról, va la mint a ke res ke del mi min ták
E. C. S. iga zo ló fü ze te i re vo nat ko zó, Brüsszel ben 1956.
már ci us 1-jén meg kö tött és a Vám együtt mû kö dé si Ta nács
aján lá sá ra 1960. jú ni us 15-én mó do sí tott Vám egyez mé -
nyek ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi 5. tör vényerejû ren de -
let

209. a pol gá ri el já rás ra vo nat ko zó, Há gá ban 1954.
már ci us 1-jén kelt nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1966. évi 8. tör vényerejû ren de let

210. a Bol gár Nép köz tár sa ság, a Cseh szlo vák Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság, a Len gyel Nép köz tár sa ság, a Né met
 Demokratikus Köz tár sa ság, a Ma gyar Nép köz tár sa ság és
a Szov jet Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé nek kor -
má nyai kö zött a köz úti gép jár mû vel le bo nyo lí tott nem zet -
kö zi áru fu va ro zás vám ke ze lé sé rõl Prá gá ban, 1965. no -
vem ber 19-én meg kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1966. évi 9. tör vényerejû ren de let

211. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel 
Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi gép jár -
mû-fu va ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, 1965. évi jú li us hó
18. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi 
10. tör vényerejû ren de let

212. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Gö rög
Ki rály ság Kor má nya kö zött a pol gá ri re pü lés tár gyá ban
 Athénban, 1963. évi áp ri lis hó 27. nap ján alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi 11. tör vényerejû ren -
de let

213. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött a ten ge ri úton, a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi
Köz tár sa sá gon át szál lí tott, át me nõ (tran zit) nö vé nyi kül -
de mé nyek nö vény egész ség ügyi el len õr zé sé nek vég re haj -
tá sá ról Bu da pes ten, 1965. évi jú ni us hó 25. nap ján alá írt
ki egé szí tõ egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi
18. tör vényerejû ren de let

214. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Eti óp
Csá szár ság Kor má nya kö zött a te rü le te ik kö zöt ti és az azo -
kon túli légi já ra tok tár gyá ban Ad dis Abe bá ban 1965. má -
jus 25-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1966. évi
25. tör vényerejû ren de let

215. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár -
sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Szó fi á ban, az 1966. évi má jus hó 16. nap ján alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 6. tör vényerejû
ren de let

216. az ipar i tu laj don ol tal má ra lé te sült uni ós egyez mé -
nyek Lissza bon ban az 1958. évi ok tó ber 31. nap ján és Niz -
zá ban az 1957. évi jú ni us 15. nap ján fe lül vizs gált, il let ve
lét re ho zott szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi
7. tör vényerejû ren de let

217. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Fran cia
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va -
ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, 1966. évi ok tó ber hó 8. nap -
ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi
12. tör vényerejû ren de let

218. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Cseh -
szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a légi
já ra tok tár gyá ban Bu da pes ten, 1966. évi áp ri lis hó 27. nap -
ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi
16. tör vényerejû ren de let

219. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge Kor má nya kö zött
a nem zet kö zi gép jár mû köz le ke dés tár gyá ban Bu da pes ten,
1966. évi már ci us hó 19. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1967. évi 17. tör vényerejû ren de let

220. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Bel ga
Ki rály ság Kor má nya kö zött a ke res ke del mi jár mû vek kel
vég zett köz úti sze mély- és áru fu va ro zás tár gyá ban
Brüsszel ben, 1967. évi már ci us hó 20. nap ján alá írt Meg -
állapodás ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 18. tör vényerejû
ren de let

221. a Nem zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség ki vált sá -
ga i ról és men tes sé ge i rõl Bécs ben, 1959. jú li us 1-jén lét re -
jött Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 22. tör -
vényerejû ren de let

222. az Egye sült Nem ze tek sza ko sí tott in téz mé nye i nek 
ki vált sá ga i ról és men tes sé ge i rõl New York ban 1947. no -
vem ber 21-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1967.
évi 23. tör vényerejû ren de let

223. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a köl csö nös pol gá ri jog se gély for ga lom ról és az
ok ira tok ról Bécs ben, az 1965. évi áp ri lis hó nap 9. nap ján
alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 24. tör -
vényerejû ren de let

224. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a ha gya té ki ügyek sza bá lyo zá sá ról Bécs ben, az
1965. évi áp ri lis hó 9. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé -
rõl  szóló 1967. évi 25. tör vényerejû ren de let

225. az Egye te mes Pos ta egye sü let 1964. évi jú li us hó
10. nap ján Bécs ben alá írt Alap ok má nyá nak ki hir de té sé rõl
 szóló 1967. évi 26. tör vényerejû ren de let

226. a nem zet kö zi ága za ti gaz da sá gi együtt mû kö dé si
szer ve ze tek jog ál lá sá ról és ki vált sá ga i ról Var só ban 1966.
szep tem ber 9-én el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1967. évi 30. tör vényerejû ren de let

227. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten 1966. jú li us 28-án alá írt kon zu li
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egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 33. tör vényerejû 
ren de let

228. a „Szer zõ dés az ál la mok te vé keny sé gét sza bá lyo -
zó el vek rõl a vi lág ûr ku ta tá sa és fel hasz ná lá sa te rén, be le -
ért ve a Hol dat és más égi tes te ket” címû, Moszk vá ban,
Lon don ban és Was hing ton ban 1967. ja nu ár 27-én alá írt
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1967. évi 41. tör vényerejû
ren de let

229. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött az egész ség ügyi együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes -
ten 1966. évi szep tem ber hó 26. nap ján alá írt egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 1. tör vényerejû ren de let

230. a transz fe rá bi lis ru bel ben le bo nyo ló dó sok ol da lú
el szá mo lá sok, va la mint a Nem zet kö zi Gaz da sá gi Együtt -
mû kö dé si Bank meg ala pí tá sa tár gyá ban Moszk vá ban
1963. ok tó ber 22-én alá írt Egyez mény és a Nem zet kö zi
Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Bank Alap sza bá lyá nak ki hir -
de té sé rõl  szóló 1968. évi 2. tör vényerejû ren de let

231. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Egye -
sült Arab Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egész ség ügyi
együtt mû kö dés tár gyá ban Ka i ró ban 1965. évi jú ni us hó
17. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi
9. tör vényerejû ren de let

232. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és In dia
Kor má nya kö zött a lé gi já ra tok tár gyá ban Új-Del hi ben,
1966. évi feb ru ár hó 23. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1968. évi 11. tör vényerejû ren de let

233. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cip ru si Köz tár sa -
ság kö zött a lé gi szál lí tás tár gyá ban Ni co si á ban, 1964. évi
jú ni us 2. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1968. évi 18. tör vényerejû ren de let

234. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Finn
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va -
ro zás tár gyá ban Hel sin ki ben, 1967. évi no vem ber hó
10. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 
24. tör vényerejû ren de let

235. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Vi et na -
mi De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egész -
ség ügyi együtt mû kö dés tár gyá ban Ha no i ban, az 1967. évi
de cem ber hó 20. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1968. évi 26. tör vényerejû ren de let

236. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Tö rök
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött An ka rá ban, 1966. évi jú -
nius hó 28. nap ján alá írt lég ügyi egyez mény ki hir de té sé rõl 
 szóló 1968. évi 28. tör vényerejû ren de let

237. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a vám ügyek ben
tör té nõ együtt mû kö dés rõl Bu ka rest ben 1968. feb ru ár
1-jén meg kö tött Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 
29. tör vényerejû ren de let

238. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Olasz
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti sze -
mély- és áru fu va ro zás tár gyá ban Ró má ban, 1968. évi már -
ci us hó 1. nap ján alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
1968. évi 31. tör vényerejû ren de let

239. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség kö zött a me net rend sze rû lé gi köz le ke dés tár gyá ban
Bu da pes ten, 1967. évi jú li us hó 19. nap ján alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1968. évi 34. tör vényerejû ren -
de let

240. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a -
lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a köl csö nös jog se gély -
rõl  szóló, Belg rád ban, az 1968. évi már ci us hó 7. nap ján
alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 1. tör -
vényerejû ren de let

241. a Vám együtt mû kö dé si Ta nács lét re ho zá sá ról
 szóló, Brüsszel ben 1950. de cem ber 15-én meg kö tött nem -
zet kö zi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 2. tör -
vényerejû ren de let

242. a faji meg kü lön böz te tés va la mennyi for má já nak
ki kü szö bö lé sé rõl New York ban 1965. de cem ber 21-én
 elfogadott nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1969. évi 8. tör vényerejû ren de let

243. a New York ban 1965. jú li us 8-án kelt, a száraz -
földi ál la mok át me nõ ke res ke del mé rõl  szóló Egyez mény
 kihirdetésérõl  szóló 1969. évi 10. tör vényerejû ren de let

244. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Mon gol Nép köz -
tár sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély -
rõl  szóló, Bu da pes ten az 1968. évi no vem ber hó 22. nap ján 
alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 11. tör -
vényerejû ren de let

245. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tu né zi ai Köz tár sa -
ság kö zött a lé gi szál lí tá sok tár gyá ban Bu da pes ten, 1968.
évi jú ni us hó 17. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1969. évi 13. tör vényerejû ren de let

246. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ku bai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egész ség ügyi együtt mû -
kö dés tár gyá ban Bu da pes ten 1966. jú ni us 15. nap ján alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi 16. tör vényerejû 
ren de let

247. az ûr ha jó sok men té sé rõl, az ûr ha jó sok ha za kül dé -
sé rõl és a vi lág ûr be fel bo csá tott ob jek tu mok vissza szol -
gál ta tá sá ról  szóló nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1969. évi 22. tör vényerejû ren de let

248. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Tö rök
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va -
ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, 1968. évi szep tem ber hó
14. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1969. évi
29. tör vényerejû ren de let

249. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé nek Kor má nya
 között a lé gi köz le ke dés rõl  szóló, Bu da pes ten, 1968. évi
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de cem ber hó 2. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1969. évi 30. tör vényerejû ren de let

250. az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Köz gyû lé sé nek
XXII. ülés sza kán, 1968. jú ni us 12-én el ha tá ro zott, a nuk -
le á ris fegy ve rek el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1970. évi 12. tör vényerejû
ren de let

251. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár
Nép köz tár sa ság Kor má nya kö zött a lé gi köz le ke dés tár -
gyá ban Szó fi á ban, 1969. évi au gusz tus hó 29. nap ján alá írt 
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1970. évi 13. tör -
vényerejû ren de let

252. a Ma gyar Nép köz tár sa ság nak New York ban,
1965. áp ri lis 14-én kelt Har ma dik Nem zet kö zi Ón egyez -
mény hez való csat la ko zá sa ki hir de té sé rõl  szóló 1970. évi
14. tör vényerejû ren de let

253. az ipar i tu laj don ol tal má ra lé te sült uni ós egyez mé -
nyek 1967. jú li us 14-én Stock holm ban fe lül vizs gált, il let -
ve lét re ho zott szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1970. évi
18. tör vényerejû ren de let

254. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Lu xem bur gi Nagy -
her ceg ség kö zött a lé gi köz le ke dés tár gyá ban Bu da pes ten,
1964. évi no vem ber hó 3. nap ján alá írt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1970. évi 27. tör vényerejû ren de let

255. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Cseh -
szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nem -
zet kö zi köz úti fu va ro zás tár gyá ban Bu da pes ten, 1969. évi
áp ri lis hó 12. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1970. évi 29. tör vényerejû ren de let

256. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ma rok kói Ki rály -
ság kö zött a légi szál lí tá sok tár gyá ban Ra bat ban, 1967. évi
már ci us hó 21. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1970. évi 31. tör vényerejû ren de let

257. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Fran cia
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Pá rizs ban, az 1970. évi feb -
ru ár hó 17. nap ján alá írt, a fil mek együt tes ké szí té sé rõl és
fil mek cse ré jé rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1970. évi 33. tör vényerejû ren de let

258. a há bo rús, és az em be ri ség el le ni bûn tet tek el évü -
lé sé nek ki zá rá sá ról az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze té nek
Köz gyû lé se ál tal New York ban az 1968. évi no vem ber hó
26. nap ján el fo ga dott nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1971. évi 1. tör vényerejû ren de let

259. a „Nem zet kö zi Köz úti Áru fu va ro zá si Szer zõ dés -
rõl”  szóló, Genf ben, az 1956. évi má jus hó 19. nap ján kelt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 3. tör vényerejû
ren de let

260. az 1952. évi szep tem ber hó 6. nap ján Genf ben
 aláírt Egye te mes Szer zõi Jogi Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1971. évi 4. tör vényerejû ren de let

261. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ko re ai Népi
 Demokratikus Köz tár sa ság kö zött Phen jan ban 1970. ok -

tóber 5-én alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1971. évi 5. tör vényerejû ren de let

262. a Nem zet kö zi Be ru há zá si Bank meg ala pí tá sa tár -
gyá ban Moszk vá ban, 1970. jú li us hó 10. nap ján alá írt
Egyez mény és az Egyez mény hez csa tolt Bank-Alap sza -
bály ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 7. tör vényerejû ren de let

263. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ko re ai Népi
 Demokratikus Köz tár sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és
bûn ügyi jog se gély rõl  szóló, Phen jan ban az 1970. évi ok tó -
ber hó 5. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1971. 
évi 12. tör vényerejû ren de let

264. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt -
rák Szö vet sé gi Kor mány kö zött az út le vél- és vám ke ze lés -
rõl 1965. áp ri lis 9-én alá írt Egyez mény vég re haj tá sá ra
Bécs ben 1971. áp ri lis 28-án meg kö tött Meg ál la po dás
 kihirdetésérõl  szóló 1971. évi 13. tör vényerejû ren de let

265. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Hol land 
Ki rály ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás 
tár gyá ban Bu da pes ten, az 1970. évi jú li us 31. nap ján alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 17. tör -
vényerejû ren de let

266. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szu dá ni De mok ra -
ti kus Köz tár sa ság kö zött te rü le te ik kö zött és azon túl való
lé gi já ra tok lé te sí té se tár gyá ban Khar to um ban, az 1970. évi 
au gusz tus hó 23. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1971. évi 18. tör vényerejû ren de let

267. a lé gi jár mû vek fe dél ze tén el kö ve tett bûn cse lek -
mé nyek rõl és egyéb cse lek mé nyek rõl  szóló To ki ó ban, az
1963. évi szep tem ber hó 14. nap ján kelt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1971. évi 24. tör vényerejû ren de let

268. a nem zet kö zi pol gá ri re pü lés rõl Chi ca gó ban, az
1944. évi de cem ber hó 7. nap ján alá írt Egyez mény és az
an nak mó do sí tá sá ról  szóló jegy zõ köny vek ki hir de té sé rõl
 szóló 1971. évi 25. tör vényerejû ren de let

269. az au tó busszal vég zett nem zet kö zi sze mély fu va -
ro zás ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló, Ber lin ben, az 1970. évi
de cem ber 5. nap ján kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1971. évi 29. tör vényerejû ren de let

270. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Liba -
noni Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a pol gá ri lé gi köz le ke -
dés tár gyá ban Be i rut ban, az 1966. évi ja nu ár hó 15. nap ján
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1971. évi 36. tör -
vényerejû ren de let

271. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság kö zött Bu da pes ten
1971. már ci us 12-én alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1971. évi 37. tör vényerejû ren de let

272. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Svéd
Ki rály ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás 
tár gyá ban Bu da pes ten, az 1970. évi au gusz tus hó 28. nap -
ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 4. tör -
vényerejû ren de let
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273. a Genf ben 1970. má jus 15-én kelt Ne gye dik Nem -
zet kö zi Ón egyez mény nek a Ma gyar Nép köz tár sa ság ál tal
tör tént meg erõ sí té se ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 5. tör -
vényerejû ren de let

274. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és Nagy-
Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság Kor má nya 
kö zött a nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zás tár gyá ban Bu da -
pes ten, az 1970. évi feb ru ár hó 23. nap ján alá írt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 7. tör vényerejû ren -
delet

275. a légi jár mû vek jog el le nes ha ta lom ba ke rí té sé nek
le küz dé sé rõl Há gá ban, az 1970. évi de cem ber hó 16. nap -
ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 8. tör -
vényerejû ren de let

276. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Nem zet kö zi Atom -
ener gia Ügy nök ség kö zött a nuk le á ris fegy ve rek el ter je dé -
sé nek meg aka dá lyo zá sá ról  szóló szer zõ dés sze rin ti biz to -
sí té kok al kal ma zá sá ról Bécs ben 1972. már ci us 6-án alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 9. tör vényerejû
ren de let

277. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár -
sa ság kö zött Bu da pes ten 1971. no vem ber 26-án alá írt kon -
zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 14. tör -
vényerejû ren de let

278. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és
bûn ügyi jog se gély tár gyá ban Moszk vá ban, az 1958. évi
jú li us hó 15. nap ján alá írt szer zõ dés mó do sí tá sá ról és
 kiegészítésérõl  szóló, Bu da pes ten az 1971. évi ok tó ber hó
19. nap ján alá írt jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1972.
évi 18. tör vényerejû ren de let

279. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ku bai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött Bu da pes ten 1969. jú li us
24-én alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1972.
évi 22. tör vényerejû ren de let

280. az INTERSZPUTNYIK Nem zet kö zi Ûrtávköz -
lési Rend szer és Szer ve zet lét re ho zá sá ról  szóló meg ál la -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1972. évi 23. tör vényerejû ren -
de let

281. a pol gá ri per rend tar tás mó do sí tá sá ról  szóló 1972.
évi 26. tör vényerejû ren de let

282. a nuk le á ris és más tö meg pusz tí tó fegy ve rek ten -
ger fe né ken és óce án fe né ken, va la mint ezek al ta la já ban
való el he lye zé sé nek ti lal má ról, az Egye sült Nem ze tek
Szer ve ze te Köz gyû lé sé nek XXV. ülés sza kán 1970. de -
cem ber 7-én el fo ga dott szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1972. évi 28. tör vényerejû ren de let

283. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Finn Köz tár sa ság
kö zött, Hel sin ki ben, 1971. au gusz tus 24-én alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 2. tör vényerejû
ren de let

284. az ûr ob jek tu mok ál tal oko zott ká ro kért való nem -
zet kö zi fe le lõs ség rõl  szóló, az Egye sült Nem ze tek Szer ve -
ze te Köz gyû lé sé nek XXVI. ülés sza kán 1971. no vem ber
29-én el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 
3. tör vényerejû ren de let

285. a dip lo má ci ai vagy egyéb men tes ség ese té ben
szük sé ges el já rás ról  szóló 1973. évi 7. tör vényerejû ren -
delet

286. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött a vas úti ha tár for ga lom sza bá lyo zá sá ról Bu da pes ten,
az 1972. évi már ci us hó 16. nap ján alá írt egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1973. évi 8. tör vényerejû ren de let

287. a kül föl dön fel hasz ná lás ra ke rü lõ köz ok ira tok
dip lo má ci ai vagy kon zu li hi te le sí té sé nek (fe lül hi te le sí té -
sé nek) mel lõ zé sé rõl Há gá ban, az 1961. ok tó ber 5. nap ján
kelt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 11. tör -
vényerejû ren de let

288. a nem zet kö zi lé gi já ra tok át me nõ for gal má ról Chi -
ca gó ban, az 1944. évi de cem ber hó 7. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 15. tör vényerejû ren -
de let

289. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok Kor má nya kö zött Was hing ton ban,
az 1972. évi má jus hó 30. nap ján alá írt lég ügyi egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 16. tör vényerejû ren de let

290. a pol gá ri re pü lés biz ton sá ga el le ni jog el le nes cse -
lek mé nyek le küz dé sé rõl Mont re al ban, az 1971. évi szep -
tem ber hó 23. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1973. évi 17. tör vényerejû ren de let

291. a kézi lõ fegy ve rek pró ba bé lye ge i nek köl csö nös
el is me ré sé rõl Brüsszel ben, 1969. jú li us 1-jén kö tött nem -
zet kö zi Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1973. évi 19. tör -
vényerejû ren de let

292. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok kö zött Bu da pes ten, az 1972. évi jú li us hó
7. nap ján alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1973. évi 22. tör vényerejû ren de let

293. a bel ví zi ha jók össze üt kö zé sé vel kap cso la tos fe le -
lõs ség egyes sza bá lya i nak egy sé ge sí té sé rõl Genf ben, az
1960. évi már ci us hó 15. nap ján alá írt egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1973. évi 28. tör vényerejû ren de let

294. egyes ipar jog vé del mi uni ós meg ál la po dá sok ki hir -
de té sé rõl  szóló 1973. évi 29. tör vényerejû ren de let

295. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Len gyel Nép köz -
tár sa ság kö zött Var só ban, 1973. jú ni us 5-én alá írt kon zu li
egyez mény és az egyez mény hez tar to zó jegy zõ könyv
 kihirdetésérõl  szóló 1974. évi 2. tör vényerejû ren de let

296. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Szo -
ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1973. má jus
17-én alá írt kon zu li egyez mény és az egyez mény hez tar -
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tozó jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1974. évi 4. tör -
vényerejû ren de let

297. az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nya egyes ren -
del ke zé sei mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 1974. évi
18. tör vényerejû ren de let

298. a ten ge ri ke res ke del mi ha jó zás ban meg va ló su ló
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1974. évi 19. tör vényerejû ren de let

299. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Mon gol Nép köz -
tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1974. jú ni us 27-én alá írt kon -
zu li egyez mény és az egyez mény hez tar to zó jegy zõ könyv
ki hir de té sé rõl  szóló 1975. évi 1. tör vényerejû ren de let

300. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo ci a lis ta
Köz tár sa ság kö zött Bu ka rest ben, 1973. no vem ber 28-án
alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1975. évi
2. tör vényerejû ren de let

301. az Egye te mes Szer zõi Jogi Egyez mény Pá rizs ban, 
1971. évi jú li us hó 24. nap ján fe lül vizs gált szö ve gé nek
 kihirdetésérõl  szóló 1975. évi 3. tör vényerejû ren de let

302. az iro dal mi és a mû vé sze ti mû vek vé del mé rõl
 szóló 1886. szep tem ber 9-i Ber ni Egyez mény Pá rizs ban,
az 1971. évi jú li us hó 24. nap ján fe lül vizs gált szö ve gé nek
ki hir de té sé rõl  szóló 1975. évi 4. tör vényerejû ren de let

303. a gaz da sá gi és tu do má nyos-mû sza ki együtt mû kö -
dés so rán a ta lál má nyok, ipar i, hasz ná la ti min ták és véd je -
gyek jogi ol tal má ról  szóló meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 1975. évi 8. tör vényerejû ren de let

304. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köz tár sa -
ság kö zött Ró má ban, 1969. ok tó ber 16-án alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1975. évi 10. tör vényerejû 
ren de let

305. a bak te ri o ló gi ai (bi o ló gi ai) és to xin-fegy ve rek
 kifejlesztésének, elõ ál lí tá sá nak és tá ro lá sá nak meg til tá sá -
ról és e fegy ve rek meg sem mi sí té sé rõl  szóló, az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze te XXVI. ülés sza kán, 1971. de cem ber
10-én el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1975. évi 
11. tör vényerejû ren de let

306. az Egye te mes Pos ta egye sü let Alap ok má nya pót -
jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1975. évi 13. tör -
vényerejû ren de let

307. a hang fel vé te lek elõ ál lí tó i nak vé del mé re, hang fel -
vé te le ik en ge dély nél kü li sok szo ro sí tá sa el len Genf ben, az 
1971. évi ok tó ber hó 29. nap ján lét re jött Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1975. évi 18. tör vényerejû ren de let

308. az 1974. évi 16. tör vényerejû ren de let tel ki hir de -
tett vas úti sze mély- és poggyász fu va ro zá si nem zet kö zi
egyez mény pót egyez mé nyé nek mó do sí tá sá ról  szóló Jegy -
zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1975. évi 23. tör vényerejû
ren de let

309. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re a ha gya té ki és az
örök lé si adók te rü le tén Bécs ben, 1975. feb ru ár 25-én alá írt 

egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 1. tör vényerejû
ren de let

310. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re a jö ve de lem-,
a ho za dé ki és a va gyon adó te rü le tén Bécs ben, 1975. feb -
ruár 25-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi
2. tör vényerejû ren de let

311. a transz fe rá bi lis ru bel ben le bo nyo ló dó sok ol da lú
el szá mo lá sok, va la mint a Nem zet kö zi Gaz da sá gi Együtt -
mû kö dé si Bank meg ala pí tá sa tár gyá ban Moszk vá ban,
1963. ok tó ber 22-én alá írt Egyez mény és a Nem zet kö zi
Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Bank Alap sza bá lyá nak mó do -
sí tá sá ról  szóló, Moszk vá ban, 1970. de cem ber 18-án alá írt
Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 4. tör -
vényerejû ren de let

312. a szál lí tó tar tá lyok ra vo nat ko zó vám egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 5. tör vényerejû ren de let

313. a bo rok vizs gá la ti és mi nõ sí té si mód sze re i nek
egy sé ge sí té sé rõl Pá rizs ban 1954. ok tó ber 13-án alá írt
nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi
6. tör vényerejû ren de let

314. a há zas ság kö tés hez szük sé ges köl csö nös be le -
egye zés rõl, leg al sóbb kor ha tár ról, va la mint a há zas ság kö -
té sek anya köny ve zé sé rõl  szóló, New York ban, 1962. évi
de cem ber hó 10. nap ján kelt nem zet kö zi egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1976. évi 7. tör vényerejû ren de let

315. az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se XXI. ülés sza -
kán, 1966. de cem ber 16-án el fo ga dott Pol gá ri és Po li ti kai
Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya ki hir de té sé rõl  szóló 
1976. évi 8. tör vényerejû ren de let

316. az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se XXI. ülés sza -
kán, 1966. de cem ber 16-án el fo ga dott Gaz da sá gi, Szo ci á -
lis és Kul tu rá lis Jo gok Nem zet kö zi Egyez ség ok má nya
 kihirdetésérõl  szóló 1976. évi 9. tör vényerejû ren de let

317. a tu do má nyos fel sze re lé sek ide ig le nes be ho za ta -
lá ra vo nat ko zó, Brüsszel ben 1968. szep tem ber 18-án kelt
vám egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 10. tör -
vényerejû ren de let

318. az ok ta tá si anya gok ide ig le nes be ho za ta lá ra vo -
nat ko zó, Brüsszel ben, 1970. jú ni us 8-án kelt vám egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 11. tör vényerejû ren -
de let

319. a rák kel tõ anya gok és hor do zók ál tal elõ idé zett
 ártalmak el le ni vé de ke zés rõl és ezek el len õr zé sé rõl  szóló,
a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Kon fe ren cia 1974. évi 59. ülés -
sza kán, 1974. jú ni us 24-én el fo ga dott egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1976. évi 12. tör vényerejû ren de let

320. a fi ze tett ta nul má nyi sza bad ság ról  szóló, a Nem -
zet kö zi Mun ka ügyi Kon fe ren cia 1974. évi 59. ülés sza kán,
1974. jú ni us 24-én el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1976. évi 13. tör vényerejû ren de let
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321. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya
 között a kis ha tár for ga lom sza bá lyo zá sá ról kö tött, Bu da -
pes ten, az 1975. évi no vem ber hó 5-én alá írt egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 19. tör vényerejû ren de let

322. a hul la dék kal és egyéb anya gok kal való ten ger -
szennye zés meg elõ zé sé rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé -
rõl  szóló 1976. évi 20. tör vényerejû ren de let

323. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Gu i ne ai
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a pol gá ri lé gi köz le ke dés
tár gyá ban Co nak ry ban, az 1971. évi de cem ber hó 7. nap -
ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 22. tör -
vényerejû ren de let

324. a ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû
ren de let

325. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött a szol gá la ti fel ada tok el lá tá sá ra ki adás ra ke rü lõ ma -
gyar–ju go szláv ha tár át lé pé si iga zol vá nyok egy sé ge sí té se
tár gyá ban Bu da pes ten az 1975. évi no vem ber 27. nap ján
alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 25. tör -
vényerejû ren de let

326. az apar the id bûn cse lek mé nyek le küz dé sé rõl és
meg bün te té sé rõl  szóló, New York ban, az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze te Köz gyû lé sén, 1973. no vem ber 30-án el -
fo ga dott nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1976. évi 27. tör vényerejû ren de let

327. a gyógy szer ipa ri ter mé kek elõ ál lí tá sát érin tõ fel -
ügye let köl csö nös el is me ré se tár gyá ban Genf ben, 1970.
évi ok tó ber hó 9–11. nap ján kelt nem zet kö zi egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1976. évi 31. tör vényerejû ren de let

328. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött a ha tár men ti áru cse re- és szol gál ta tás-for ga lom ról,
 valamint gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten
1976. már ci us 20-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1976. évi 32. tör vényerejû ren de let

329. az Egye te mes Pos ta egye sü let Alap ok má nya
2. pót jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi
4. tör vényerejû ren de let

330. a Genf ben 1975. jú ni us 21-én kelt Ötö dik Nem -
zet kö zi Ón egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi
5. tör vényerejû ren de let

331. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és Ja pán kö zött To ki ó -
ban, 1975. ok tó ber 20-án alá írt ke res ke del mi és ha jó zá si
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi 10. tör vényerejû
ren de let

332. a nem zet kö zi ten ge ri for ga lom könnyí té sé rõl
 szóló, Lon don ban, 1965. évi áp ri lis hó 9. nap ján kelt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi 16. tör vényerejû 
ren de let

333. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten, az 1975. évi feb ru ár hó 25. nap ján
alá írt Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi
18. tör vényerejû ren de let

334. az em ber i ké pes sé gek ki fej lesz té se ér de ké ben
való pá lya vá lasz tá si ta nács adás ról és szak kép zés rõl  szóló,
a Nem zet kö zi Mun ka ügyi Kon fe ren cia 1975. évi 60. ülés -
sza kán, 1975. jú ni us 23-án el fo ga dott egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1977. évi 21. tör vényerejû ren de let

335. a nem zet kö zi leg vé dett sze mé lyek, köz tük a dip lo -
má ci ai kép vi se lõk el len el kö ve tett bûn cse lek mé nyek meg -
elõ zé sé rõl és meg bün te té sé rõl  szóló, New York ban, az
Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé se XXVIII. ülés sza kán, az
1973. évi de cem ber hó 14. nap ján el fo ga dott egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1977. évi 22. tör vényerejû ren de let

336. a Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá sá ról és egy sé -
ges szö ve gé rõl  szóló 1977. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé sé -
rõl és vég re haj tá sá ról  szóló 1978. évi 2. tör vényerejû ren -
de let

337. a vi lág ûr be fel bo csá tott ob jek tu mok nyil ván tar -
tás ba vé te lé rõl  szóló, az ENSZ Köz gyû lé sé nek az 1974.
évi no vem ber hó 12. nap ján kelt 3235/XXIX. ha tá ro za tá -
val el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi
7. tör vényerejû ren de let

338. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Pol gá ri Tör vény köny -
vé nek a kül gaz da sá gi kap cso la tok ra tör té nõ al kal ma zá sá -
ról  szóló 1978. évi 8. tör vényerejû ren de let

339. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Oszt -
rák Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nö vény vé del mi
együtt mû kö dés rõl Bu da pes ten, 1976. évi áp ri lis hó 5. nap -
ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 9. tör -
vényerejû ren de let

340. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Ira ki Köz tár sa ság
kö zött a jog se gély nyúj tá sá ról Bu da pes ten, az 1977. évi
már ci us hó 4. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1978. évi 11. tör vényerejû ren de let

341. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ni gé ri ai 
Szö vet sé gi Köz tár sa ság Szö vet sé gi Ka to nai Kor má nya
kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi már ci us hó 31. nap ján alá -
írt, a te rü le te ik kö zöt ti és azon túli lé gi já ra tok ról  szóló
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 13. tör -
vényerejû ren de let

342. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a -
lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött Belg rád ban, 1975. évi
jú ni us hó 11. nap ján alá írt, a Drá va fo lyón tör té nõ ha jó zás -
ról  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 14. tör -
vényerejû ren de let

343. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság kö zött a ket tõs adóz ta -
tás el ke rü lé sé re a jö ve de lem adók te rü le tén Bu da pes ten, az
1977. évi no vem ber hó 28. nap ján alá írt egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1978. évi 15. tör vényerejû ren de let
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344. a Genf ben, 1966. feb ru ár 15-én kelt „A bel ví zi
 hajók kö bö zé sé rõl”  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1978. évi 19. tör vényerejû ren de let

345. az INTERSZPUTNYIK Nem zet kö zi Ûrtávköz -
lési Szer ve zet jog ké pes sé gé rõl, ki vált sá ga i ról és mentes -
ségérõl  szóló, Ber lin ben, az 1976. évi szep tem ber hó
20. nap ján kelt meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1978.
évi 24. tör vényerejû ren de let

346. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bel ga Ki rály ság
kö zött Bu da pes ten, az 1976. évi jú li us hó 9. nap ján alá írt
Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi 25. tör -
vényerejû ren de let

347. a Ma gyar Nép köz tár sa ság kor má nya és a Tö rök
Köz tár sa ság kor má nya kö zött Bu da pes ten, 1976. évi jú -
nius hó 21. nap ján alá írt, az 1968. évi ma gyar–tö rök köz úti 
fu va ro zá si meg ál la po dás mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl
 szóló 1978. évi 26. tör vényerejû ren de let

348. a kör nye zet mó do sí tó el já rá sok ka to nai vagy bár -
mely más el len sé ges szán dé kú al kal ma zá sá nak el til tá sá ról
 szóló, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te Köz gyû lé sé nek
XXXI. ülés sza kán, az 1976. évi de cem ber hó 10. nap ján
el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1978. évi
29. tör vényerejû ren de let

349. a kul tu rá lis ja vak jog ta lan be ho za ta lá nak, ki vi te -
lé nek és tu laj do na jog ta lan át ru há zá sá nak meg aka dá lyo zá -
sát és meg elõ zé sét szol gá ló esz kö zök rõl  szóló, az Egye sült 
Nem ze tek Ne ve lés ügyi, Tu do má nyos és Kul tu rá lis Szer -
ve ze té nek Köz gyû lé se ál tal Pá rizs ban az 1970. évi no vem -
ber hó 14. nap ján el fo ga dott Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1979. évi 2. tör vényerejû ren de let

350. a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 5. tör vényerejû ren de let

351. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya
 között vám kér dé sek ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl és köl -
csö nös se gít ség nyúj tás ról Belg rád ban az 1978. évi már -
cius 29. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1979. évi 8. tör vényerejû ren de let

352. az ál la mi vál la la tok ról  szóló 1977. évi VI. tör vény

353. a Genf ben, 1976. évi ok tó ber hó 28. nap ján kelt,
a ten ge ré szek mun ka vi szo nyá nak fo lya ma tos sá gá ról  szóló 
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 9. tör vényerejû
ren de let

354. a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tör vényerejû ren de let

355. az ok ta tá si, a tu do má nyos és a kul tu rá lis jel le gû
tár gyak be ho za ta lá ról  szóló Lake Suc cess ben, 1950. no -
vem ber 22-én kelt meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló
1979. évi 12. tör vényerejû ren de let

356. a nem zet kö zi ma gán jog ról  szóló 1979. évi 13. tör -
vényerejû ren de let

357. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Gö rög Köz tár sa ság 
kö zött A thén ben az 1977. évi már ci us hó 18. nap ján alá írt
Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 14. tör -
vényerejû ren de let

358. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor má nya kö -
zött a ma gyar–ju go szláv ál lam ha tá ron a ha tár rend sér té sek
meg elõ zé sé rõl és ren de zé sé rõl Bu da pes ten, az 1978. évi
ok tó ber hó 4. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 
1979. évi 15. tör vényerejû ren de let

359. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a ha tá ron át me nõ vas úti for ga lom ról  szóló,
 Budapesten 1978. év szep tem ber hó 14. nap ján kelt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 17. tör vényerejû ren -
de let

360. a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá -
ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1979. 
évi 19. tör vényerejû ren de let

361. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten, 1978. évi jú li us hó 10. nap ján alá -
írt, az egész ség ügy te rü le tén való együtt mû kö dés rõl  szóló
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 21. tör vényerejû 
ren de let

362. a pszi cho tróp anya gok ról  szóló, Bécs ben az 1971.
évi feb ru ár hó 21. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1979. évi 25. tör vényerejû ren de let

363. a sza bad ság vesz tés re el ítélt sze mé lyek nek bün te -
té sük ha zai vég re haj tá sa cél já ból tör té nõ át adá sá ról  szóló,
Ber lin ben az 1978. évi má jus hó 19. nap ján kelt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1979. évi 26. tör vényerejû ren -
de let

364. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Né met or szá gi Szö -
vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re
a jö ve de lem-, a ho za dé ki és a va gyon adók te rü le tén Bu da -
pes ten, 1977. évi jú li us 18-án alá írt egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1979. évi 27. tör vényerejû ren de let

365. a Föld koz mi kus táv szon dá zá sa út ján nyert ada tok 
át adá sá ra és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó, Moszk vá ban
1978. évi má jus 19-én kelt nem zet kö zi Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1979. évi 30. tör vényerejû ren de let

366. az 1968. évi no vem ber hó 8. nap ján Bécs ben alá -
írás ra meg nyi tott Köz úti Köz le ke dé si Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 1980. évi 3. tör vényerejû ren de let

367. az 1968. évi no vem ber hó 8. nap ján Bécs ben alá -
írás ra meg nyi tott Köz úti Köz le ke dé si Egyez ményt ki egé -
szí tõ eu ró pai Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1980. évi
5. tör vényerejû ren de let

368. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Vi et na mi Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zött Ha no i ban, az 1979. évi ok tó ber hó 
11. nap ján alá írt Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1980. évi 8. tör vényerejû ren de let
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369. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a víz gaz dál ko dá si fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges ha tár át lé pé sek sza bá lyo zá sá ról a Bu da pes ten, 1979.
évi feb ru ár hó 6-án alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1980. évi 12. tör vényerejû ren de let

370. a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés ki hir de -
té sé rõl  szóló 1980. évi 14. tör vényerejû ren de let

371. a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lés rõl Chi ca gó ban,
1944. évi de cem ber hó 7. nap ján alá írt Egyez mény mó do -
sí tá sá ról  szóló jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1980. évi
15. tör vényerejû ren de let

372. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és Ja pán kö zött a ket tõs
adóz ta tás el ke rü lé sé re a jö ve de lem adók te rü le tén Bu da -
pes ten, az 1980. évi feb ru ár hó 13. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1980. évi 18. tör vényerejû ren -
de let

373. a mik ro or ga niz mu sok sza ba dal mi el já rás cél já ból
tör té nõ le tét be he lye zé se nem zet kö zi el is me ré sé rõl  szóló
Bu da pes ti Szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 1. tör -
vényerejû ren de let

374. a Belg rád ban, 1963. feb ru ár 20-án alá írt ma gyar–
ju go szláv Kon zu li Egyez mény ki egé szí té sé rõl Bu da pes -
ten, 1980. jú ni us 5-én alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1981. évi 2. tör vényerejû ren de let

375. a Duna ha lá sza ti hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó lag
 Bukarestben, 1958. ja nu ár hó 29. nap ján kö tött és az 1962.
évi 9. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett egyez mény
17. Cik ké nek mó do sí tá sá ról Bu ka rest ben, 1979. jú ni us
29-én alá írt Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi
7. tör vényerejû ren de let

376. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köztár -
saság kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi má jus hó 26. nap ján
alá írt, a ki ada tás ról és a bûn ügyi jog se gély rõl  szóló egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 10. tör vényerejû ren -
de let

377. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Olasz Köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi má jus hó 26. nap ján
alá írt, a köl csö nös pol gá ri jog se gély rõl  szóló egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 11. tör vényerejû ren de let

378. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Kam bo dzsai Nép -
köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1980. no vem ber 27-én
alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi
12. tör vényerejû ren de let

379. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Gö rög Köz tár sa ság 
kö zött Bu da pes ten, az 1979. ok tó ber hó 8. nap ján alá írt,
a pol gá ri és bûn ügyi jog se gély rõl  szóló szer zõ dés ki hir de -
té sé rõl  szóló 1981. évi 21. tör vényerejû ren de let

380. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Bel ga
Ki rály ság Kor má nya kö zött a ke res ke del mi jár mû vek kel
vég zett köz úti sze mély- és áru fu va ro zás tár gyá ban
Brüsszel ben, 1967. évi már ci us hó 20. nap ján alá írt Meg ál -

la po dás mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi
23. tör vényerejû ren de let

381. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Len gyel Nép köz -
tár sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély
tár gyá ban Bu da pes ten, az 1959. évi már ci us hó 6. nap ján
alá írt szer zõ dés mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló,
Var só ban, az 1980. évi szep tem ber hó 18. nap ján alá írt
jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 24. tör -
vényerejû ren de let

382. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség kö zött lét re jött, a szár ma zá si jel zé sek, ere det meg je -
lö lé sek és egyéb föld raj zi meg je lö lé sek ol tal má ról  szóló
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1981. évi 27. tör vényerejû
ren de let

383. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Mo zam bi ki Népi
Köz tár sa ság kö zött 1980. szep tem ber 24-én Ma pu tó ban
alá írt Ba rát sá gi és Együtt mû kö dé si szer zõ dés ki hir de té sé -
rõl  szóló 1981. évi 28. tör vényerejû ren de let

384. az ere det meg je lö lé sek ol tal má ra és nem zet kö zi
lajst ro mo zá sá ra vo nat ko zó Lissza bo ni Meg ál la po dás nak,
az 1967. évi jú li us hó 14. nap ján Stock holm ban fe lül vizs -
gált szö ve ge ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 1. tör vényerejû
ren de let

385. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Fran cia Köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten, az 1980. évi jú li us hó 31. nap ján
alá írt, a pol gá ri és a csa lád jo gi jog se gély rõl, a ha tá ro za tok
el is me ré sé rõl és vég re haj tá sá ról, va la mint a bûn ügyi jog -
se gély rõl és a ki ada tás ról  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1982. évi 3. tör vényerejû ren de let

386. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szo ci a lis ta Népi
Lí bi ai Arab Ja ma hi ri ya kö zött Bu da pes ten, 1981. évi szep -
tem ber hó 24. nap ján alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 1982. évi 5. tör vényerejû ren de let

387. a Nem zet kö zi Va lu ta Alap alap ok má nyá nak ki hir -
de té sé rõl  szóló 1982. évi 6. tör vényerejû ren de let

388. a nõk kel szem be ni meg kü lön böz te tés min den for -
má já nak fel szá mo lá sá ról 1979. de cem ber 18-án New
York ban el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982.
évi 10. tör vényerejû ren de let

389. a vám eljá rások egy sze rû sí té sé rõl és össze han go -
lá sá ról  szóló, Ky o tó ban az 1973. évi má jus hó 18. nap ján
kelt nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi
11. tör vényerejû ren de let

390. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött a Sop ron vá ro son és kör nyé kén át me nõ vas úti
for ga lom ról 1980. szep tem ber 13-án Bu da pes ten alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 14. tör vényerejû 
ren de let

391. a Nem zet kö zi Új já épí té si és Fej lesz té si Bank
alap ok má nyá nak ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 15. tör -
vényerejû ren de let
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392. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Je me ni Népi
 Demokratikus Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1981. évi
no vem ber hó 5. nap ján alá írt ba rát sá gi és együtt mû kö dé si
szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 16. tör vényerejû
ren de let

393. az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és
a név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren de let

394. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és az Algé -
riai De mok ra ti kus és Népi Köz tár sa ság Kor má nya kö zött
Al gír ban, 1970. évi no vem ber hó 19. nap ján alá írt, a lé gi -
köz le ke dés rõl  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1982. évi 20. tör vényerejû ren de let

395. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé re a jö ve de lem-
és a va gyon adók te rü le tén Bu da pes ten, az 1981. évi áp ri lis
hó 9. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982.
évi 23. tör vényerejû ren de let

396. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nya és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kép vi se lõ há zá -
nak Szö vet sé gi Vég re haj tó Ta ná csa kö zött Hé ví zen, az
1981. évi már ci us hó 14. nap ján alá írt ál lat-egész ség ügyi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 24. tör vényerejû 
ren de let

397. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Finn Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, az 1981. évi má jus hó 22-én alá írt,
a pol gá ri, csa lád jo gi és bün te tõ ügyek ben nyúj tan dó jog -
vé de lem rõl és jog se gély rõl  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1982. évi 25. tör vényerejû ren de let

398. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az An go lai Népi
Köz tár sa ság kö zött 1981. ok tó ber 9-én Bu da pes ten alá írt
Ba rát sá gi és Együtt mû kö dé si Szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1982. évi 39. tör vényerejû ren de let

399. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Ira ki Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten 1982. évi jú ni us hó 11. nap ján alá írt
kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 40. tör -
vényerejû ren de let

400. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ni ca ra gu ai Köz tár -
sa ság kö zött Ma na gu á ban, 1981. no vem ber 14-én alá írt
kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1982. évi 42. tör -
vényerejû ren de let

401. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tö rök Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, az 1981. évi jú ni us hó 10-én alá írt,
a bûn ügyi jog se gély rõl és a ki ada tás ról  szóló egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 1. tör vényerejû ren de let

402. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bol gár Nép köz tár -
sa ság kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár -
gyá ban Szó fi á ban, az 1966. évi má jus hó 16. nap ján alá írt
Szer zõ dés mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló, Bu da -
pes ten az 1981. évi szep tem ber hó 15. nap ján alá írt Jegy -
zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 2. tör vényerejû
ren de let

403. a jog ta ná cso si te vé keny ség rõl  szóló 1983. évi
3. tör vényerejû ren de let

404. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Ecu a do ri Köz tár -
sa ság kö zött, Qu i tó ban, 1981. no vem ber 18-án alá írt kon -
zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 6. tör -
vényerejû ren de let

405. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Af ga nisz tá ni
 Demokratikus Köz tár sa ság kö zött 1982. ok tó ber 7-én
 Budapesten alá írt Ba rát sá gi és Együtt mû kö dé si Szer zõ dés
ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 13. tör vényerejû ren de let

406. az új nö vény faj ták ol tal má ra lé te sült Nem zet kö zi
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 14. tör -
vényerejû ren de let

407. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szo ci a lis ta Eti ó pia
kö zött 1980. szep tem ber 17-én Ad disz Abe bá ban alá írt
Ba rát sá gi és Együtt mû kö dé si Szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1983. évi 15. tör vényerejû ren de let

408. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cip ru si Köz tár sa -
ság kö zött a Bu da pes ten, 1981. no vem ber 30-án alá írt,
a pol gá ri és bûn ügyi jog se gély rõl  szóló szer zõ dés ki hir de -
té sé rõl  szóló 1983. évi 19. tör vényerejû ren de let

409. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bel ga Ki rály ság
kö zött, a ki ada tás ról és a bûn ügyi jog se gély rõl  szóló
Brüsszel ben, az 1983. évi má jus hó 11. nap ján alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1983. évi 28. tör vényerejû 
ren de let

410. az ál la mok te rü le tén ide ig le ne sen tar tóz ko dó sze -
mé lyek or vo si el lá tá sá ról  szóló, Genf ben, az 1980. évi
 október hó 17. nap ján alá írt Eu ró pai Meg ál la po dás ki hir -
de té sé rõl  szóló 1983. évi 29. tör vényerejû ren de let

411. a „Mér ték te len sé rü lést oko zó nak vagy meg kü -
lön böz te tés nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes ha gyo má nyos 
fegy ve rek al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg kor lá to zá -
sá ról”  szóló, Genf ben, az 1980. évi ok tó ber hó 15. nap ján
kelt egyez mény és a hoz zá csa tolt jegy zõ köny vek ki hir de -
té sé rõl  szóló 1984. évi 2. tör vényerejû ren de let

412. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ku bai Köz tár sa ság
kö zött a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn ügyi jog se gély tár gyá -
ban Ha van ná ban, az 1982. évi no vem ber hó 27. nap ján alá -
írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 4. tör vényerejû 
ren de let

413. a köz úti ke res ke del mi jár mû vek ide ig le nes be ho -
za ta lá ra vo nat ko zó 1956. évi gen fi vám egyez mény mó do -
sí tott szö ve gé nek ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 9. tör -
vényerejû ren de let

414. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a La o szi Népi
 Demokratikus Köz tár sa ság kö zött Bu da pes ten, 1983. no -
vem ber 2-án alá írt kon zu li egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 
1984. évi 10. tör vényerejû ren de let

415. a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá -
ról kö tött gen fi eu ró pai meg ál la po dás (ADR) 14. Cikk
3. be kez dé sé nek mó do sí tá sá ról New York ban, 1975. évi
au gusz tus hó 21. nap ján alá írt jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
 szóló 1984. évi 13. tör vényerejû ren de let
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416. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és Spa nyol or szág
 között Bu da pes ten, 1982. feb ru ár 24-én alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 14. tör vényerejû 
ren de let

417. a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban és az Oszt rák Köz -
tár sa ság ban ki ál lí tott érett sé gi bi zo nyít vá nyok egye te mi
fel vé tel szem pont já ból való egyen ér té kû sé gé nek köl csö -
nös el is me ré sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1982. jú li us 16-án
alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 27. tör -
vényerejû ren de let

418. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tu né zi ai Köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten, 1982. de cem ber 6-án alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 28. tör vényerejû
ren de let

419. az ipar i min ták nem zet kö zi le tét be he lye zé sé re
lét re jött Há gai Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 1984.
évi 29. tör vényerejû ren de let

420. a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés ki hir de té -
sé rõl  szóló 1980. évi 14. tör vényerejû ren de let mó do sí tá sá -
nak ki hir de té sé rõl  szóló 1984. évi 30. tör vényerejû ren de let

421. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tu né zi ai Köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten, az 1982. évi de cem ber hó 6. nap ján
alá írt, a pol gá ri és bûn ügyi jog se gély, a bí rói ha tá ro za tok el -
is me ré se és vég re haj tá sa, va la mint a ki ada tás ról  szóló szer -
zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 2. tör vényerejû ren de let

422. a Genf ben, az 1983. évi jú ni us hó 20. nap ján kelt,
a szak mai re ha bi li tá ci ó ról és a fog lal koz ta tás ról (rok kant
sze mé lyek)  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1985.
évi 9. tör vényerejû ren de let

423. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Al gé ri ai De mok -
ra ti kus és Népi Köz tár sa ság kö zött az Al gír ban az 1976.
évi feb ru ár hó 7. nap ján alá írt, a pol gá ri, csa lád jo gi és bûn -
ügyi jog se gély rõl  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1985. évi 15. tör vényerejû ren de let

424. a Nem zet kö zi Fej lesz té si Tár su lás alap ok má nyá nak
ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 19. tör vényerejû ren delet

425. a Nem zet kö zi Pénz ügyi Tár sa ság alap ok má nyá nak
ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 20. tör vényerejû ren delet

426. a vi lág kul tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé nek vé del -
mé rõl  szóló, az Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si, Tu do má nyos
és Kul tu rá lis Szer ve ze te Ál ta lá nos Kon fe ren ci á já nak ülés -
sza kán Pá rizs ban 1972. no vem ber 16-án el fo ga dott egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 1985. évi 21. tör vényerejû ren de -
let

427. a Bern ben az 1980. évi má jus hó 9. nap ján kelt
Nem zet kö zi Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) ki -
hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 2. tör vényerejû ren de let

428. a Bonn ban, az 1979. évi jú ni us hó 23. nap ján kelt, a
ván dor ló va don élõ ál lat fa jok vé del mé rõl  szóló egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 6. tör vényerejû ren delet

429. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Svéd Ki rály ság
 között Bu da pes ten, az 1983. évi szep tem ber hó 28. nap ján

alá írt bûn ügyi jog se gély szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1986. évi 7. tör vényerejû ren de let

430. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Vi et na mi Szo ci a -
lis ta Köz tár sa ság kö zött a pol gá ri, a csa lád jo gi és a bûn -
ügyi jog se gély tár gyá ban Ha no i ban 1985. évi ja nu ár hó
18. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi
8. tör vényerejû ren de let

431. a Gyer me kek Jog el le nes Kül föld re Vi te lé nek Pol -
gá ri Jogi Vo nat ko zá sa i ról  szóló, Há gá ban az 1980. évi
 október 25. nap ján kelt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1986. évi 14. tör vényerejû ren de let

432. az ipar i tu laj don ol tal má ra lé te sült uni ós egyez mé -
nyek 1967. jú li us 14-én Stock holm ban fe lül vizs gált, il let -
ve lét re ho zott szö ve ge mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló
1986. évi 20. tör vényerejû ren de let

433. egyes ipar jog vé del mi uni ós meg ál la po dá sok
 módosításának ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 21. tör -
vényerejû ren de let

434. a Sza ba dal mi Együtt mû kö dé si Szer zõ dés mó do sí -
tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 22. tör vényerejû
ren de let

435. a mik ro or ga niz mu sok sza ba dal mi el já rás cél já ból
tör té nõ le tét be he lye zé se nem zet kö zi el is me ré sé rõl  szóló
Bu da pes ti Szer zõ dés mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló
1986. évi 23. tör vényerejû ren de let

436. az ere det meg je lö lé sek ol tal má ra és nem zet kö zi
lajst ro mo zá sá ra vo nat ko zó Lissza bo ni Meg ál la po dás mó -
do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 24. tör -
vényerejû ren de let

437. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Oszt rák Köz tár sa -
ság kö zött Bécs ben, az 1985. évi má jus hó 6. nap ján alá írt,
a bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok köl csö nös
vég re haj tá sá ról  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1986.
évi 31. tör vényerejû ren de let

438. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Kí nai Nép köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten, 1986. jú ni us 3-án alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1986. évi 32. tör vényerejû 
ren de let

439. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Bo lí vi ai Köz tár sa -
ság kö zött Bu da pes ten, 1985. jú ni us 21-én alá írt kon zu li
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 7. tör vényerejû
ren de let

440. a nuk le á ris anya gok fi zi kai vé del mé rõl  szóló
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 8. tör vényerejû
ren de let

441. a szer zõ dé sek jo gá ról  szóló, Bécs ben az 1969. évi
má jus hó 23. nap ján kelt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1987. évi 12. tör vényerejû ren de let

442. a kon zu li kap cso la tok ról Bécs ben, 1963. áp ri lis
24-én el fo ga dott egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 
13. tör vényerejû ren de let
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443. az Egye sült Nem ze tek nek az áruk nem zet kö zi
adás vé te li szer zõ dé se i rõl  szóló, Bécs ben, az 1980. évi
 április hó 11. nap ján kelt Egyez mé nye ki hir de té sé rõl  szóló 
1987. évi 20. tör vényerejû ren de let

444. a Túsz sze dés El le ni Nem zet kö zi Egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 24. tör vényerejû ren de let

445. az Ál la mok és más ál la mok ter mé sze tes és jogi
sze mé lyei kö zöt ti be ru há zá si vi ták ren de zé sé rõl  szóló,
Was hing ton ban, 1965. már ci us 18-án kelt Egyez mény
 kihirdetésérõl  szóló 1987. évi 27. tör vényerejû ren de let

446. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a -
lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a köl csö nös jog se gély -
rõl  szóló, Belg rád ban, az 1968. évi már ci us hó 7. nap ján
alá írt szer zõ dés (1969. évi 1. tör vényerejû ren de let) mó do -
sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1986. évi
áp ri lis hó 25. nap ján alá írt szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1988. évi 1. tör vényerejû ren de let

447. a kín zás és más ke gyet len, em ber te len vagy meg -
alá zó bün te té sek vagy bá nás mó dok el le ni nem zet kö zi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 3. tör vényerejû
ren de let

448. a „3. Pót jegy zõ könyv az Egye te mes Pos ta egye sü -
let Alap ok má nyá hoz” ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 4. tör -
vényerejû ren de let

449. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Né met Szö vet sé gi
Köz tár sa ság kö zött a be ru há zá sok elõ se gí té sé rõl és köl -
csö nös vé del mé rõl  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló
1988. évi 5. tör vényerejû ren de let

450. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ju go szláv Szo ci a -
lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás
 elkerülésére a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü le tén
 Budapesten, 1985. ok tó ber 17. nap ján alá írt egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 6. tör vényerejû ren de let

451. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Spa nyol Ki rály ság
kö zött Bu da pes ten, az 1985. évi má jus hó 10. nap ján alá írt
ki ada tá si és bûn ügyi jog se gély egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 1988. évi 7. tör vényerejû ren de let

452. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szí ri ai Arab Köz -
tár sa ság kö zött a pol gá ri és bûn ügyi jog se gély rõl  szóló
1986. má jus 1-jén Da masz kusz ban alá írt egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1988. évi 9. tör vényerejû ren de let

453. a Genf ben, az 1985. évi jú ni us hó 26. nap ján kelt,
az üzem egész ség ügyi szol gá lat ról  szóló egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 1988. évi 13. tör vényerejû ren de let

454. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szí ri ai Arab Köz -
tár sa ság kö zött Da masz kusz ban, 1986. szep tem ber 17-én
alá írt Kon zu li Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi
14. tör vényerejû ren de let

455. az 1965. évi 4. tör vényerejû ren de let tel ki hir de -
tett, az Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény mó do sí tá sá ról és
ki egé szí té sé rõl  szóló, Genf ben, 1972. már ci us 25-én kelt
Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 17. tör -
vényerejû ren de let

456. a Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi Egyez -
ség ok má nyá hoz kap cso ló dó, az Egye sült Nem ze tek Köz -
gyû lé se ál tal New York-ban 1966. de cem ber 16-án el fo ga -
dott Fa kul ta tív Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1988. évi 
24. tör vényerejû ren de let

457. az áruk nem zet kö zi adás vé te li szer zõ dé se i re vo -
nat ko zó el évü lé si idõ rõl  szóló, New York ban, 1974. jú ni us 
14-én kelt Egyez mény rõl, va la mint az áruk nem zet kö zi
adás vé te li szer zõ dé sé re vo nat ko zó el évü lé si idõ rõl  szóló
Egyez mény mó do sí tá sá ról, Bécs ben 1980. áp ri lis 11-én
kelt Jegy zõ könyv rõl  szóló 1989. évi 1. tör vényerejû ren -
delet

458. a ta ka rék be tét rõl  szóló 1989. évi 2. tör vényerejû
ren de let

459. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Tö rök Köz tár sa ság
kö zött Bu da pes ten, az 1986. évi szep tem ber hó 5. nap ján
alá írt, a bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok köl -
csö nös vég re haj tá sá ról  szóló szer zõ dés ki hir de té sé rõl
 szóló 1989. évi 5. tör vényerejû ren de let

460. a Nem zet kö zi Be ru há zás biz to sí tá si Ügy nök ség
lét re ho zá sá ról  szóló, Szö ul ban, 1985. ok tó ber 11-én kelt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1989. évi 7. tör vényerejû
ren de let

461. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Spa nyol Ki rály ság
kö zött Bu da pes ten, az 1987. évi szep tem ber hó 28. nap ján
alá írt a bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok köl -
csö nös vég re haj tá sa tár gyá ban lét re jött szer zõ dés ki hir de -
té sé rõl  szóló 1989. évi 10. tör vényerejû ren de let

462. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és az Egyip to mi Arab
Köz tár sa ság kö zött Ka i ró ban, az 1987. évi de cem ber hó
14. nap ján alá írt, a bûn ügyi jog se gély, a fog va tar tott el ítél -
tek nek a bün te tõ ügyek ben ho zott bí ró sá gi ha tá ro za tok
vég re haj tá sa cél já ból tör té nõ át adá sa és a ki ada tás tár gyá -
ban lét re jött szer zõ dés ki hir de té sé rõl  szóló 1989. évi
11. tör vényerejû ren de let

463. a me ne kül tek hely ze té re vo nat ko zó 1951. évi jú -
lius hó 28. nap ján el fo ga dott egyez mény va la mint a me ne -
kül tek hely ze té re vo nat ko zó an az 1967. évi ja nu ár hó 31.
nap ján lét re jött jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 1989.
évi 15. tör vényerejû ren de let

464. a há bo rú ál do za ta i nak vé del mé re vo nat ko zó an
Genf ben 1949. au gusz tus 12-én kö tött Egyez mé nyek
I. és II. ki egé szí tõ Jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl  szóló
1989. évi 20. tör vényerejû ren de let

465. a Nem zet kö zi Új já épí té si és Fej lesz té si Bank
1982. évi 15. tör vényerejû ren de let tel ki hir de tett Alap ok -
má nya mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 1989. évi
21. tör vényerejû ren de let
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
170/2007. (VI. 29.) Korm.

rendelete

az egyes önkéntes kölcsönös egészség- 
és önsegélyezõ pénztári tárgyú kormányrendeletek

módosításáról

A Kor mány az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá -
rak ról  szóló 1993. évi XCVI. tör vény (a továb biak ban:
Öpt.) 78.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint a szám vi tel -
rõl  szóló 2000. évi C. tör vény 178.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a következõket
rendeli el:

1.  §

Az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz -
tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Eör.) 
3.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki, ez zel egy -
ide jû leg a je len le gi (10) be kez dés szá mo zá sa (11) be kez -
dés re mó do sul:

„(10) Az Öpt. 2.  §-a (7) be kez dé sé nek ci) pont ja sze rin ti
ne ve lé si év-kez dé si, tan év kez dé si (be is ko lá zá si) tá mo ga -
tás ként a köz ok ta tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
gyer mek, ta nu ló szá má ra, a rá te kin tet tel a csa lá dok tá mo -
ga tá sá ról  szóló tör vény sze rint csa lá di pót lék ra jo go sult
sze mély ál tal vá sá rolt tan könyv, tan esz köz, ru há zat árá nak 
meg té rí té se nyújt ha tó. A be is ko lá zá si tá mo ga tás éves
össze ge egy sze mély ré szé re gyer me ken ként leg fel jebb
20 000 fo rint le het.”

2.  §

Az Eör. 3/A.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont tal egé -
szül ki:

[Az ön se gé lye zõ pénz tár a 3.  §-ban meg ha tá ro zott szol -
gál ta tá sok kö zül a kö vet ke zõ ket az Öpt. 50.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott egyé ni szol gál ta tás ként is nyújt hat -
ja:]

„l) ne ve lé si év-kez dé si, tan év kez dé si (be is ko lá zá si) tá mo -
ga tás ként a be is ko lá zás iga zolt költ sé ge i nek tá mo ga tá sa.”

3.  §

Az Eör. 3/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki, 
egy ide jû leg a je len le gi (3)–(5) be kez dé sek szá mo zá sa
(4)–(6) be kez dés re módosul:

„(3) A 3.  § (10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szol gál ta -
tás a tan év elsõ nap ját meg elõ zõ 60 na pon be lül, vagy a
tan év elsõ nap ját kö ve tõ 60 na pon be lül ki ál lí tott és tel je sí -
tett, a 10.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti
szám la (egy sze rû sí tett szám la, bi zony lat, elekt ro ni kus do -
ku men tum) alap ján nyújt ha tó.”

4.  §

Az Eör 5.  §-ának (13)–(15) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(13) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek cl) pont ja alap ján
sport te vé keny ség hez köz vet le nül kap cso ló dó ki adá sok,
így kü lö nö sen pá lya-, uszo da-, te rem-, il let ve fog lal ko zá -
son való rész vé tel re jo go sí tó bér let, jegy tá mo ga tá sa nyújt -
ha tó. Nem te kint he tõ a sport te vé keny ség hez köz vet le nül
kap cso ló dó ki adás nak az uta zás, a szál lás, a sport ru há zat,
sport láb be li és az ét ke zés költ sé ge. Fo gya ték kal élõ sze -
mé lyek ese tén a sport te vé keny ség hez kap cso ló dó ki adás -
nak mi nõ sül a fo gya ték kal élõ sze mély spor to lá sá hoz
szük sé ges sport ru há zat, sport láb be li, uta zás, szál lás költ -
sé ge, ide ért ve a fo gya ték kal élõ sze mély spor to lá sá hoz
szük sé ges kí sé rõ(k) uta zá sá nak és szál lá sá nak költ sé gét.
Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek cl) pont ja alap ján igény be -
vett szol gál ta tá sok pénz tár ta gon ként és nap tá ri éven ként
leg fel jebb a tárgy év ja nu ár 1-jén ér vé nyes mi ni mál bér
havi össze gé nek mér té ké ig vehetõk igénybe.

(14) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek da) pont ja alap ján
ter mé szet gyó gyá sza ti szol gál ta tás ként a ter mé szet gyó gyá -
sza ti te vé keny ség gya kor lá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló
jog sza bály ban fel so rolt, az ott meg ha tá ro zott fel té te lek nek 
meg fe le lõ szol gál ta tó ál tal nyúj tott – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szol gál ta tá si kör be nem tar to zó – szol gál ta -
tá sok biz to sít ha tók.

(15) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek db) pont ja alap ján
rek re á ci ós üdü lés tá mo ga tá sa ként az egész ség pénzt ár 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  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rin ti well ness ho tel ben igény be vett, szál lo dai szol gál ta -
tás sal egy be kö tött egész ség ügyi szol gál ta tást tar tal ma zó
rek re á ci ós üdü lés igény be vé te lét tá mo gat hat ja.”

5.  §

Az Eör 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 3.  § (7) és (10)–(11) be kez dé se, va la mint az 5.  §
(7)–(9) be kez dé se, az 5.  § (11) be kez dé sé nek a) pont ja, va -
la mint (16) és (18) be kez dé se alap ján nyúj tott tá mo ga tás
alap ján fi nan szí ro zott ter mé kek ese té ben a ter mék ér té ke -
sí tõ je és a pénz tár kö zött szer zõ dés kö tés re nincs szük ség.”
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6.  §

(1) Az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ
pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le -
zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 252/2000. (XII. 24.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Evhr.) 6. szá mú mel lék le -
té ben fog lalt „Szám la ke ret tü kör, 5. Szám la osz tály, Fo lyó
ki adá sok” ré szé ben az „51111. Gyer mek szü le té sé hez
kap cso ló dó el lá tá sok” szám la helyébe a következõ számla
és a hozzátartozó alszámlák lépnek:

„51111. Gyer me kek kel kap cso la tos el lá tá sok
511111. Gyer mek szü le té sé hez kap cso ló dó el lá tá sok
511112. Ne ve lé si év-kez dé si, tan év kez dé si (be is ko lá zá -

si) támogatás”

(2) Az Evhr. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt „Szám la ke -
ret tü kör, 5. Szám la osz tály, Fo lyó ki adá sok” ré szé ben az
„51215. Vak sze mély ré szé re vá sá rolt spe ci á lis köny vek
vé tel árá nak tá mo ga tá sa” szám la he lyé be a kö vet ke zõ
szám la és a hozzátartozó alszámlák lépnek:

„51215. Vak sze mé lyek kel kap cso la tos el lá tá sok
512151. Vak sze mély ré szé re vá sá rolt spe ci á lis köny -

vek vé tel árá nak támogatása
512152. Vak ve ze tõ ku tyá val össze füg gés ben fel me rült

költ sé gek tá mo ga tá sa”

(3) Az Evhr. 6. szá mú mel lék le té ben fog lalt „Szám la ke -
ret tü kör, 5. Szám la osz tály, Fo lyó ki adá sok” ré szé ben az
„51217. Vak ve ze tõ ku tyá val össze füg gés ben fel me rült
költ sé gek tá mo ga tá sa” szám la helyébe a következõ számla 
lép:

„51217. Sport te vé keny ség hez kap cso ló dó ki adá sok tá -
mo ga tá sa”

7.  §

Az Evhr. 12. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

8.  §

Az Evhr. 13. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az Eör.
3.  §-ának (3) és (5) be kez dé sé ben a „tag já nak” szö veg rész
he lyé be a „sze mély nek” szö veg rész lép, a 6.  § (4) be kez -
dés ben az „5.  § (4)–(5) és (15) be kez dés ben” szö veg rész
he lyé be az „5.  § (4)–(5) és (13) be kez dés ben” szö veg rész
lép, a 9.  § (1) be kez dé sé ben a „ki vé ve az 5.  § (15) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szol gál ta tást” szö veg rész he lyé be a
„ki vé ve az 5.  § (13) be kez dés ben meghatározott
szolgáltatást” szövegrész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Evhr.
6. szá mú mel lék le té ben fog lalt „Szám la ke ret tü kör,
5. Szám la osz tály, Fo lyó ki adá sok” ré szé ben az „51223.
Sport te vé keny ség hez kap cso ló dó ki adá sok tá mo ga tá sa”
szövegrész hatályát veszti.

(4) Az egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak alap sza bá -
lya ik meg fe le lõ mó do sí tá sá val az e ren de let ben fog lal ta kat 
2007. jú ni us 1-jétõl alkalmazhatják.

(5) Az Eör. e ren de let tel meg ál la pí tott 5.  § (13) be kez -
dé sé nek utol só mon da tá ban fog lal ta kat a 2007. év te kin te -
té ben az e ren de let hatályba lépését és a ren de let ben fog lal -
tak al kal ma zá sát kö ve tõ idõ szak vonatkozásában kell
alkalmazni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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3
. szám

1. számú melléklet a 170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelethez

„12. szá mú mel lék let a 252/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez

Az önsegélyezõ pénztár szolgáltatási adatai
.... év .... negyedév

Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Ese ti jel le gû Rend sze res (já ru lék jel le gû)

Össze senEgyé ni szám lá ról
 fi nan szí ro zott

Kö zös sé gi szol gál ta tás
Egyé ni szám lá ról

 fi nan szí ro zott
Kö zös sé gi szol gál ta tás

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

Szol gál ta tás 
eset szám

(db)

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

Szol gál ta tás 
eset szám

(db)

Csat la ko zott 
ta gok szá ma

(fõ)

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

Szol gál ta tás 
eset szám

(db)

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

Szol gál ta tás 
eset szám

(db)

Csat la ko zott 
ta gok szá ma

(fõ)

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

a b c d e f g h i j k

Ön se gé lye zõ pénz tá ri
szol gál ta tá sok össze sen

Ki egé szí tõ ön se gé lye zõ
szol gál ta tá sok

Eb bõl:
– gyer me kek kel kap cso la tos

el lá tá sok

Eb bõl:
= gyer mek szü le té sé hez

kap cso ló dó el lá tá sok

= ne ve lé si év-kez dé si,
tan év kez dé si (be is ko -
lá zá si)     tá mo ga tás

– mun ka nél kü li sé gi el lá tá sok

– tûz- és ele mi ká rok hoz kap -
cso ló dó se gé lyek

– be teg ség hez, egész sé gi ál -
la pot hoz kap cso ló dó se gé -
lyek

– vak sze mé lyek ré szé re vá -
sá rolt spe ci á lis köny vek
vé tel árá nak tá mo ga tá sa



Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Ese ti jel le gû Rend sze res (já ru lék jel le gû)

Össze senEgyé ni szám lá ról
 fi nan szí ro zott

Kö zös sé gi szol gál ta tás
Egyé ni szám lá ról

 fi nan szí ro zott
Kö zös sé gi szol gál ta tás

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

Szol gál ta tás 
eset szám

(db)

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

Szol gál ta tás 
eset szám

(db)

Csat la ko zott 
ta gok szá ma

(fõ)

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

Szol gál ta tás 
eset szám

(db)

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

Szol gál ta tás 
eset szám

(db)

Csat la ko zott 
ta gok szá ma

(fõ)

Szol gál ta tá -
si ki adás

(E Ft)

a b c d e f g h i j k

– meg vál to zott egész sé gi ál -
la po tú sze mé lyek élet vi te -
lét meg könnyí tõ spe ci á lis
esz kö zök vé tel árá nak, va -
la mint la kó kör nye ze tük
szük ség le te ik hez iga zo dó
át ala kí tá sa költ sé ge i nek tá -
mo ga tá sa

– vak ve ze tõ ku tyá val össze -
füg gés ben fel me rült költ -
sé gek tá mo ga tá sa

– gyógy szer vé tel árá nak tá -
mo ga tá sa

– gyó gyá sza ti se géd esz köz
vé tel árá nak tá mo ga tá sa

– hát ra ma ra dot tak se gé lye -
zé se ha lál ese tén

– vi zit díj

– kór há zi ápo lá si díj

Élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ
pénz tá ri szol gál ta tá sok

Eb bõl:
– gyógy szer nek nem mi nõ -

sü lõ gyógy ha tá sú ter mé -
kek vé tel árá nak támoga -
tása

– gyógy te ák vé tel árá nak tá -
mo ga tá sa

– fog- és száj ápo lók árá nak
tá mo ga tá sa
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2. számú melléklet a 170/2007. (VI. 29.) Korm. rendelethez

„13. szá mú mel lék let a 252/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let hez

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai
.... év .... negyedév

Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Szol gál ta tá si
 ki adás
(E Ft)

Szol gál ta tás
eset szá ma

(db)

a b

Egész ség pénzt ári szol gál ta tá sok össze sen

Ki egé szí tõ egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok

Eb bõl:
– tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás ke re té ben igény be ve he tõ egész ség ügyi szol gál -

ta tá sok ki egé szí té se, he lyet te sí té se

– ott ho ni gon do zás tá mo ga tá sa

– gyógy te rá pi ás ke ze lé sek és gyógy te rá pi ás in té zet egész ség ügyi szol gál ta tá sa

– köz für dõ ál tal nyúj tott gyógy ke ze lés

– vak sze mé lyek kel kap cso la tos el lá tá sok

Eb bõl:
– vak sze mé lyek ré szé re vá sá rolt spe ci á lis köny vek vé tel árá nak tá mo ga tá sa

– vak ve ze tõ ku tyá val össze füg gés ben fel me rült költ sé gek tá mo ga tá sa

– meg vál to zott egész sé gi ál la po tú sze mé lyek élet vi te lét meg könnyí tõ spe ci á lis
esz kö zök vé tel árá nak, va la mint la kó kör nye ze tük szük ség le te ik hez iga zo dó
át ala kí tá sa költ sé ge i nek tá mo ga tá sa

– sport te vé keny ség hez kap cso ló dó ki adá sok tá mo ga tá sa

– szen ve dély be teg ség rõl való le szok ta tás ra irá nyu ló ke ze lé sek

– egész ség pénzt ár egész ség ügyi célú ön se gé lye zõ fel ada tá nak el lá tá sa kö ré ben
nyúj tott szol gál ta tás

Eb bõl:
= gyógy szer vé tel árá nak ki egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to zó 

tá mo ga tá sa

= gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak ki egé szí tõ ön se gé lye zõ szol gál ta tá -
si kör be tar to zó tá mo ga tá sa

= ki e sõ jö ve de lem tel jes vagy rész le ges pót lá sa be teg ség  miatti ke re sõ kép -
te len ség ese tén

= hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se ha lál ese tén

= vi zit díj

= kór há zi ápo lá si díj

– gyógy üdü lés, egész ség ügyi üdü lés
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Sor -
szám

PSZÁF
kód

Meg ne ve zés

Szol gál ta tá si
 ki adás
(E Ft)

Szol gál ta tás
eset szá ma

(db)

a b

Élet mód ja ví tó egész ség pénzt ári szol gál ta tá sok

Eb bõl:
– ter mé szet gyó gyá sza ti szol gál ta tá sok

– rek re á ci ós üdü lés

– sport esz kö zök vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa

– élet mód ja ví tást elõ se gí tõ kú rák

– gyógy szer vé tel árá nak az élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ szol gál ta tá si kör be tar to -
zó tá mo ga tá sa

– gyó gyá sza ti se géd esz köz vé tel árá nak az élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ szol gál ta -
tá si kör be tar to zó tá mo ga tá sa
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A Kormány
171/2007. (VI. 29.) Korm.

rendelete

a kormányzati fejlesztéspolitikai tevékenység
irányításáról

A Kor mány 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, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség rõl  szóló 130/2006.
(VI. 15.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R1.) 3.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Ügy nök ség az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz -
té si mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti hi va tal.”

2.  §

Az R1. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az el nök he lyet te se ket az el nök – az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter egyet ér té sé vel – ne ve zi ki és
menti fel.”

3.  §

Az R1. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § Az Ügy nök ség fel adat- és ha tás kö ré ben
a) elõ ké szí ti a fej lesz tés po li ti kai tár gyú elõ ter jesz -

téseket;
b) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter nél

jog sza bály al ko tá sát kez de mé nyez he ti, elõ ké szí ti az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz te ri ren de let és uta sí tás 
tervezeteket és egyéb intézkedéseket;

c) elõ ké szí ti az Or szág gyû lés mun ká já val kap cso la tos
bi zott sá gi elõ ter jesz téseket, in ter pel lá ci ók ra és kér dé sek re
vo nat ko zó vá lasz ter ve ze te ket;

d) elõ ké szí ti az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi -
nisz ter nek a Kor mány ügy rend je sze rint a kormány-elõ ter -
jesz tésekre és a mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze té re tett ész re -
vé te le it;

e) kap cso la tot tart tu do má nyos, ku ta tást és kép zést foly -
ta tó in té ze tek kel, gon dos ko dik a tu do má nyos mun ka és
kép zés tá mo ga tá sá ról és fej lesz té sé rõl;

f) részt vesz nem zet kö zi szer ve ze tek mun ká já ban, nem -
zet kö zi kap cso la tot tart fenn, és kö zös prog ra mo kat szer vez a 
ha son ló fel adat kört el lá tó kül föl di kor mány za ti szer vek kel;

g) tá jé koz ta tá si te vé keny sé get vé gez.”

4.  §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- 
és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let



(a továb biak ban: R2.) 1.  §-a a kö vet ke zõ m) ponttal
egészül ki:

[Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) a Kormány]

„m) fej lesz tés po li ti ká ért”
[fe le lõs tag ja.]

5.  §

Az R2. 2.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A mi nisz ter az e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kor mány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott
feladatkörében]

„j) fe le lõs a nem ze ti fej lesz té si terv el ké szí té sé ért és
meg va ló su lá sá nak nyo mon követéséért;”

6.  §

Az R2. a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:
„15/A.  § A mi nisz ter fej lesz tés po li ti ká ért való fe le lõs -

sé ge körében
a) össze han gol ja a mi nisz té ri u mok és a köz pon ti köz -

igaz ga tá si szer vek or szá gos szin tû fej lesz tés sel, fej lesz té si 
ter ve zés sel és prog ra mo zás sal kap cso la tos te vé keny sé gét;

b) fel ada tai kö ré ben jo go sult a mi nisz té ri u mok tól, il let -
ve a köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in for má -
ci ó kat, elemzéseket kérni;

c) a Nem ze ti Se gély Ko or di ná tor és a Schen gen Alap
Fe le lõs Személy;

d) el lát ja a Lissza bo ni Prog ram nem ze ti ko or di ná to ra
fel ada ta it.”

7.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba; egy ide jû -
leg az R1. 4.  §-ának (2) be kez dé se a ha tá lyát veszti.

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

A Kormány
172/2007. (VI. 29.) Korm.

rendelete

egyes, az egészségügyet érintõ kormányrendeletek
módosításáról

A Kor mány 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, az Al kot -

mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va, a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a
(2) be kez dé sé nek c), e), f), o), q) és w) pont já ban, va la mint
az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 2006.
évi CXXXII. tör vény 16.  §-a (14) be kez dé sé nek d) pont -
jában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 3/A.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tot tat – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – az adott szak ma te kin te té ben – a prog resszi vi -
tás figye lembe véte lével – a biz to sí tott vá lasz tá sa alap ján

a) a biz to sí tott be je len tett la kó he lye sze rint, vagy
b) a biz to sí tott be je len tett tar tóz ko dá si he lye sze rint, il -

let ve
c) ha a be uta ló or vos há zi or vos, ak kor az a) és b) pont -

ban meg ha tá ro zot ta kon túl a há zi or vos te lep he lye (en nek
hi á nyá ban szék he lye) sze rint
el lá tás ra kö te le zett já ró be teg-szak el lá tás ra, il le tõ leg fek -
võ be teg-gyógy in té zet be lehet beutalni.”

2.  §

Az R. 5/B.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Amennyi ben a biz to sí tott az el lá tás igény be vé te le

so rán el ha lá lo zik, az Ebtv. 18.  §-ának (10) be kez dé se sze -
rin ti el szá mo lá si nyi lat ko za tot a kö ze li hoz zá tar to zó ré szé -
re kell át ad ni, ha azt a kö ze li hoz zá tar to zó kéri.”

3.  §

Az R. 5/C.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a (5)–(8) be kez dés szá mo zá sa (6)–(9) be kez -
dés re mó do sul:

„(5) Az át he lye zés nap já ra vo nat ko zó kór há zi na pi dí jat
bár mi lyen át he lye zés ese tén a fo ga dó egész ség ügyi szol -
gál ta tó ré szé re kell be fi zet ni.”

4.  §

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

„(3) Nem szá mít kü lön al ka lom nak, ezért nem kell kü -
lön vi zit dí jat fi zet ni az or vos ál tal ren delt
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a) in jek ci ós, in fú zi ós kú rá ért,
b) kö tö zé sért,
c) für dõ gyó gyá sza ti el lá tás ré szét ké pe zõ ke ze lé sért,
d) gyógy tor na ke ze lé sért,
e) fi zi kot he rá pi ás ke ze lé sért,

amennyi ben azt nem or vos vég zi, ki vé ve, ha a biz to sí tott
az el lá tást ügye le ti el lá tás ke re té ben in do ko lat la nul veszi
igénybe.”
 (2) Az R. 5/D.  §-a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény sze rin ti bent la ká sos szo ci á lis
in téz mény ben el lá tott sze mély – az Ebtv. 18/A.  §-ának
(8) be kez dé sé ben fog lal tak tól elé rõ en – az Ebtv.
18/A.  §-ának (10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze gû
vi zit díj el le né ben jo go sult a há zi or vo si el lá tás ra ab ban az
eset ben, ha az E. Alap ból fi nan szí ro zott el lá tás igény be vé -
te lé re a szo ci á lis in téz mény ben kerül sor.

(6) Nem szá mít kü lön al ka lom nak, ami kor nem egész -
ség ügyi szol gál ta tó ve szi le a la bor vizs gá lat hoz szük sé ges
mintát.”

5.  §

Az R. 5/E.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:
„(10) Amennyi ben a biz to sí tott a já ró be teg-szak el lá tást

az egész ség ügyi szol gál ta tó köz re mû kö dõ jé nél ve szi
igény be, a köz re mû kö dõ ál tal nyúj tott el lá tást az Ebtv.
18/A.  §-ának (11) be kez dé se al kal ma zá sá ban úgy kell te -
kin te ni, mint ha azt az egész ség ügyi szol gál ta tó nyúj tot ta
vol na.”

6.  §

Az R. 5/H.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé szül ki:
„(13) A kü lön jog sza bály sze rin ti ha di rok kant ál tal

igény be vett el lá tá sért fi ze tett vi zit dí jat, il let ve kór há zi na -
pi dí jat az ille té kes köz ala pít vány meg té rí ti az el lá tott ha di -
rok kant nak a vi zit díj, il let ve a kór há zi na pi díj be fi ze té sét
iga zo ló nyug ta vagy szám la el le né ben. A köz ala pít vány
ál tal meg té rí tett vi zit díj be fi ze té sét iga zo ló nyug tán, il let -
ve szám lán fel kell tün tet ni a köz ala pít vány ál ta li meg té rí -
tés té nyét. A köz ala pít vány ál tal meg té rí tett vi zit dí jat nem
le het vissza igé nyel ni az Ebtv. 18/A.  §-ának (17) be kez dé -
se alap ján.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 5/I.  §-sal egé szül ki:
„5/I.  § Az Ebtv. 18/A.  §-a (6) be kez dé sé nek m) pont ja

sze rin ti iga zo lást – a vér adó ké rel mé re – a kü lön jog sza -

bály sze rint vér gyûj tést vég zõ szerv adja ki az ál ta la ve ze -
tett nyil ván tar tás alap ján.”

8.  §

Az R. 7/A.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A biz to sí tott az Ebtv. 21.  §-ának (2) be kez dé se alap ján
ak kor is jo go sult]

„b) hal lás ja ví tó ké szü lék és tar to zé kai árá hoz nyúj tott
tá mo ga tás ra, amennyi ben ezek ki szol gál ta tá sá ra a kü lön
jog sza bály ban fog lalt fel té te lek kel au dio ló gi ai szak ren de -
lé sen,”

[nyúj tott el lá tás ke re té ben ke rül sor.]

9.  §

Az R. 7/C.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Re fe ren cia ter mék az a meg ha tá ro zott (fix) tá mo ga tá si
cso port ba tar to zó gyó gyá sza ti se géd esz köz, amely]

„a) a tá mo ga tá si cso por ton be lül a leg ala cso nyabb köz -
fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott árú ter mék, mely nek a ki -
ala kí tott tá mo ga tá si cso port ra vo nat koz ta tott OEP felé tör -
té nõ el szá mo lás ban ki mu tat ha tó for gal mi ré sze se dé se re -
fe ren cia ár kép zést meg elõ zõ 12. hó nap 1. nap já tól a re fe -
ren cia ár kép zést meg elõ zõ 3. hó nap 1. nap ja kö zöt ti idõ -
szak ban az 1%-ot el ér te,”

10.  §

(1) Az R. 8.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ren del te tés sze rû hasz ná lat so rán a kü lön jog sza bály -
ban fog lalt kö te le zõ jót ál lá si idõ tar ta mon túl, a ki hor dá si
idõn be lül meg hi bá so dott gyó gyá sza ti se géd esz kö zök ja -
ví tá si dí já hoz nyúj tott tá mo ga tás”
 (2) Az R. 8.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Egy ter mék ja ví tá sá ra a ki hor dá si idõn be lül ma xi -
mum a ter mék köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott ára
130%-ának meg fe le lõ összeg for dít ha tó. Az ezt meg ha la -
dó ja ví tá si igény ese tén az esz közt a gyár tó vagy sa ját költ -
sé gé re ja vít ja, vagy a ki hor dá si idõ vé gé ig cse re ké szü lé ket
biz to sít.”
 (3) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(6) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás alap ját ké pe zõ
net tó ja ví tá si díj össze te või:
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a) a ja ví tás hoz fel hasz nált, be szer zé si szám lá val iga -
zolt al kat ré szek net tó ára,

b) a ja ví tás mun ka dí ja, mely a ja ví tás mun ka fá zi sa i nak
órá ban ki fe je zett idõ szük ség le te szo roz va a re zsi óra díj
össze gé vel.

(7) Az egy év nél hosszabb ki hor dá si ide jû esz kö zök
ese té ben a ter mék gyár tó já nak vagy meg ha tal ma zott kép -
vi se lõ jé nek a ter mék ja ví tá sát do ku men tá ló szer viz köny -
vet kell biz to sí ta nia, amely ben a ja ví tást vég zõ nek rög zí te -
ni kell a gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je ne vét és
cí mét, az esz köz meg ne ve zé sét, tí pu sát, gyár tá si szá mát,
hi bá ját, az el vég zett ja ví tá so kat, an nak net tó díj össze ge it
és idõ pont ja it.”

11.  §

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

12.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
 (2) Az 1–6.  §, va la mint a 8–11.  § 2007. jú li us 15-én lép
ha tály ba.
 (3) Az R. e ren de let 9.  §-ával meg ál la pí tott 7/C.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal ta kat az e ren de let ha -
tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban kell alkal -
mazni.
 (4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 2.  §-ának (4) be kez dé se,

b) az R. 5/G.  §-ának (3) be kez dé se,

c) az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.)
2.  §-ának (7) be kez dé se,

d) té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Tr.) 2.  §-ának
(4) és (5) bekezdése.
 (5) 2007. jú li us 15-én ha tá lyát vesz ti az R. 7/C.  §-ának
(4) be kez dé se.
 (6) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon ha -
tá lyát vesz ti.
 (7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az R. 5/G.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „(3) és (4) be -
kez dés sze rin ti mó don” szö veg rész he lyé be a „(4) be kez -
dés sze rin ti mó don” szö veg,

b) az R. 5/G.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „a (3) be kez -
dés ben” szö veg rész he lyé be az „az Ebtv. 18/A.  §-ának
(16) be kez dé sé ben” szöveg,

c) az R. 5/H.  §-ának (12) be kez dé sé ben az „Ebtv.
18/A.  §-ának (14) be kez dé sén” szö veg rész he lyé be az
„Ebtv. 18/A.  §-ának (17) be kez dé sén” szöveg,

d) a Kr. 14.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „2006. évi
CXXXII. tör vény 10.  § (2) be kez dé se” szö veg rész he lyé be 
a „2006. évi CXXXII. tör vény 5/A.  § és 10.  § (2) be kez dé -
se” szöveg,

e) a Tr. 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „b) és d) pont ja”
szö veg rész he lyé be a „b), d) és e) pont ja” szöveg,

f) az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer rõl  szóló
331/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let 2.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont já ban a „meg til tot ták egész ség ügyi és sze mély -
azo no sí tó ada ta ik el lá tás szer ve zõ ál ta li ke ze lé sét” szö veg -
rész he lyé be az „az Ebtv. 38/C.  § (8) be kez dé se ér tel mé ben 
hozzárendelt biztosítottnak minõsülnek” szöveg
lép.
 (8) 2007. jú li us 15-én

a) 5/B.  §-ának (1) be kez dé se be ve ze tõ mon dat ré szé ben 
a „sport nak” szö veg rész he lyé be a „sport nak, szó ra koz ta -
tó-sza bad idõs te vé keny ség nek” szöveg,

b) 5/C.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „az (5) be kez dés -
ben” szö veg rész he lyé be az „a (6) be kez dés” szöveg,

c) 5/G.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „5/C.  § (7) be kez -
dé sé nek bb) al pont ja” szö veg rész he lyé be az „5/C.  §
(8) be kez dé sé nek bb) alpontja” szöveg
lép.

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

Melléklet
a 172/2007. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõk sze rint egé szül
ki:

[Tar tós or vo si ke ze lé sek köre BNO]

„i) ká bí tó szer füg gõ sé get
gyó gyí tó ke ze lés,
ká bí tó szer hasz ná la tot
ke ze lõ más ellátás

F11.1–7; F12.1–7;
F14.1–7; F15.1–7;
F16.1–7; F19.1–7

j) al ko hol füg gõ sé get
gyó gyí tó ke ze lés

F10.1–7

k) do ku men tált
au to im mun
meg be te ge dé sek

D86; E06.3; E31.0; K50;
K51; L93; M30-M36

l) ve le szü le tett és szer zett
vér zé keny sé gek

D65; D68.4; D68.8; D68.9

m) porp hy ria E80.0; E80.1; E80.2”
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A Kormány
173/2007. (VI. 29.) Korm.

rendelete

a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról  szóló

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban ne ve sí tett fel adat kör ében el jár va, a kö te le zõ
egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör -
vény 83.  §-a (2) be kez dé sé nek o) pont já ban, va la mint a tár -
sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai 1998. évi költ ség ve té sé -
rõl  szóló 1997. évi CLIII. tör vény 61.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de li el:

1.  §

A té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ egyes egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok té rí té si díj ár ól  szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö -
vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) A 2. szá mú mel lék let 14. pont já nak al kal ma zá sá -
ban az egyes egész ség ügyi osz tá lyok alatt a pol gá ri légi
köz le ke dé si szak szol gá la ti en ge dé lyek egész ség ügyi fel té -
te le i rõl  szóló mi nisz te ri ren de let 11.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi osz tá lyo kat kell ér te ni.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az Ebtv. 23.  §-ának a) pont já ban fog lal tak alap ján a
18 éven alu li ak a fog sza bá lyo zó ké szü lék re való jo go sult sá -
guk ke re té ben a fog or vo si mun ká ra té rí tés men te sen, a fog -
sza bá lyo zó ké szü lék re pe dig a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá -
mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá -
ról és köl csön zé sé rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let -
ben (a továb biak ban: R.) fog lal tak sze rint jo go sul tak.”

3.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 14. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14. Re pü lõ-egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat

a) 1. egész ség ügyi osz tály
aa) elsõ, il let ve ki bõ ví tett (ter he lé ses 
EKG, tel jes körû sze mé sze ti vagy tel -
jes körû fül-orr-gé gé sze ti vizs gá lat ra
is ki ter je dõ) vizs gá lat: 25 000 Ft

ab) idõ sza kos vizs gá lat: 14 000 Ft

b) 2. egész ség ügyi osz tály
ba) elsõ, il let ve ki bõ ví tett (ter he lé ses
 EKG vizs gá lat ra is ki ter je dõ) vizs gá lat: 12 000 Ft
bb) idõ sza kos vizs gá lat: 8 000 Ft
c) 3. egész ség ügyi osz tály
ca) elsõ, il let ve ki bõ ví tett (ter he lé ses
EKG, tel jes körû sze mé sze ti vagy tel -
jes körû fül-orr-gé gé sze ti vizs gá lat ra
is  ki ter je dõ) vizs gá lat: 25 000 Ft
cb) idõ sza kos vizs gá lat: 14 000 Ft”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

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

A Kormány
174/2007. (VI. 29.) Korm.

rendelete

az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény végrehajtásával

kapcsolatos egyes finanszírozási, szerzõdéskötési
és eljárási kérdésekrõl  szóló

41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, az
egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXXII. tör vény 16.  § (14) be kez dé sé nek a) pont já ban, va -
la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény 83.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos
egyes fi nan szí ro zá si, szer zõ dés kö té si és el já rá si kér dé sek -
rõl  szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. ren de let 19.  §-a a kö vet -
ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) Amennyi ben el lá tá si ér dek bõl szük sé ges, a szak el -
lá tá si nor ma tí va fel osz tá sá ról  szóló köz igaz ga tá si ha tá ro -
za tok ból adó dó, a fek võ be teg el lá tó egész ség ügyi szol gál -
ta tók nál meg va ló su ló in téz mé nyi át ala kí tá sok költ sé ge i -
nek tá mo ga tá sá ra a (8) be kez dés alap ján ki írt pá lyá zat ke -
re té ben fo lyó sí tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá nak ha tár ide -
jét ké re lem re az egész ség ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi -
nisz ter meg hosszab bít ja a meg va ló sí tás hoz szük sé ges idõ -
tar ta mig, de leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-éig.”
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2.  §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
34/2007. (VI. 29.) EüM

rendelete

az egészségügyi ellátás folyamatos mûködtetésének
egyes szervezési kérdéseirõl  szóló

47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek egyes kér dé -
se i rõl  szóló 2003. évi LXXXIV. tör vény 28.  § (2) be kez dé -
sé ben és az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egész ség ügyi el lá tás fo lya ma tos mû köd te té sé nek
egyes szer ve zé si kér dé se i rõl  szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 10.  § (3) be kez dé -
sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az Eütv. 93.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel ügye -
le ti fel adat”

2.  §

Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a 21.  § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be -
kez dés re mó do sul:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti mun ka vég zést az ÁNTSZ
kü lön jog sza bály sze rint ren de li el, il let ve in do kolt sá gát az 
ÁNTSZ ille té kes szer ve az in téz mény ve ze tõ ké ré sé re utó -
lag iga zol ja.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R.

a) 8.  § (3) be kez dé sé ben az „ , il let ve aján lott” szö veg -
rész,

b) 9.  § (5) be kez dé se, 10.  § (1) be kez dé se, 14.  § (1)–(2), 
(4) és (6) be kez dé se,

c) mel lék le té nek II–V. pont ja.
(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 14.  § (5) be kez dé sé ben a „60%-át” szö veg rész he lyé be 

az „50%-át” szö veg,
b) 18.  § (2) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si)” szö -

veg rész he lyé be a „re gi o ná lis” szö veg,
c) 21.  § (1) be kez dé sé ben a „meg ha tá ro zott ma xi má lis

napi 12 órát, il let ve heti 48 órát” szö veg rész he lyé be az „az 
Eü tev.-ben meg ha tá ro zott ma xi má lis idõ tar ta mot” szö veg
lép.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
60/2007. (VI. 29.) GKM

rendelete

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
 szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete

módosításának és kiegészítésének kihirdetésérõl

A Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás (a továb biak ban: ADR) ki hir -
de té sé rõl  szóló 1979. évi 19. tör vényerejû ren de let
4.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ADR-nek a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti
Szál lí tá sá ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás „A” és „B” Mel -
lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló
20/1979. (IX. 18.) KPM ren de let tel ki hir de tett és a Ve szé -
lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Eu ró pai
Meg ál la po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és
bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 46/2005. (VI. 28.) GKM ren de -
let tel mó do sí tott, va la mint egy sé ges szer ke zet ben ki hir de -
tett „A” és „B” Mel lék le te mó do sí tá sát és ki egé szí té sét
e ren de let tel ki hir de tem.

2.  §

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

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 60/2007. (VI. 29.) GKM rendelethez 
 
 

Az ADR „A” és „B” Melléklete  
2007. évi módosításai és kiegészítései 

 
 
„A”  Melléklet 
 
1. RÉSZ 
 
 1.1 Fejezet 
 
Az 1.1.3.1 bekezdés d) pontja helyébe a következő lép:  

 
„d) a kárelhárító szolgálatok által vagy felügyeletük mellett végzett szállításokra, 

amennyiben a szállítás a kárelhárítás érdekében szükséges, különösen: 
 

- a veszélyes árut tartalmazó, balesetet szenvedett, sérült vagy meghibásodott 
járműveket szállító járművek által végzett szállításokra; és 

 
- a rendkívüli eseményben vagy balesetben érintett veszélyes áru 

összegyűjtésére és biztonságos helyre történő elszállítására;” 
 

Az 1.1.3.1 bekezdés a következő f) ponttal egészül ki:  
 

„f) tisztítatlan, üres, telepített tárolótartályok, amelyekben a 2 osztály A, O vagy 
Fcsoportjába tartozó gázok, a 3 – 9 osztály II vagy III csomagolási csoportjába tartozó 
anyagok vagy a 6.1 osztály II vagy III csomagolási csoportjába tartozó peszticidek 
voltak, azzal a feltétellel, hogy:  

 
- minden rajtuk lévő nyílás – az esetleges nyomáscsökkentő szerkezetek 

nyílásainak kivételével – légmentesen le van zárva; 
 
- megtették a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy szokásos 

szállítási körülmények között a tartalom ne szivárogjon ki; és  
  
- a rakomány úgy van rögzítve rekeszben, kalodában vagy egyéb 

kezelőeszközben, ill. magán a járművön vagy a konténerben, hogy szokásos 
szállítási körülmények között ne lazuljon ki, ill. ne mozduljon el.   

 
Ez a mentesség nem vonatkozik az olyan telepített tárolótartályokra, amelyekben 
érzéketlenített robbanóanyag vagy az ADR által a szállításból kizárt anyag volt.” 

 
 Az 1.1.3.2  bekezdés d) pontja helyébe a következő lép:  

 
„d) a jármű üzemelése során használt felszerelésekben (pl. tűzoltókészülékben) lévő 

gázok, beleértve a tartalék alkatrészekben (pl. felfújt gumiabroncsban) lévő gázokat 
is. Ez a mentesség arra az esetre is vonatkozik, ha felfújt gumiabroncsokat 
rakományként szállítanak;”  

 
Az 1.1.3.2  bekezdés f) pontja hatályát veszti, egyidejűleg a g) pont jelzése f)-re változik. 
 
Az 1.1.3.6.2 pont hatodik francia bekezdésében a „8.1.2.1 a) és c)” szövegrész helyébe a „8.1.2.1 a)” 
szövegrész lép. 
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Az 1.1.3.6.3 pont táblázat (2) oszlopában a 0 szállítási kategóriában az 1 osztályhoz tartozó sorban az 
„1.4L” szövegrész hatályát veszti. 

 
Az 1.1.3.6.3 pont táblázat (2) oszlopában a 0 szállítási kategóriában a 8 osztályhoz tartozó sor helyébe a 
következő lép: 
„8 osztály: UN 2215 (maleinsavanhidrid, olvasztott)” 
 
Az 1.1.3.6.3 pont táblázat (2) oszlopában a 3 szállítási kategória a következő sorral egészül ki: 
„3 osztály: UN 3473” 
 
Az 1.1.4.2.1 pont a) alpontja  helyébe a következő lép: 

„ a) Ha a küldeménydarabok nincsenek az ADR-nek megfelelően bárcázva és jelölve, 
akkor az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások szerinti veszélyességi 
bárcá(k)nak és jelölésnek kell rajtuk lenni.” 

 
Az 1.1.4.2.1 pont c) alpontja szövegének első és második mondata helyébe a következő lép: 

„c)  A tengeri szállítást is magában foglaló szállítási láncban történő továbbításnál, ha a 
konténerek, mobil tartányok vagy tankkonténerek nincsenek az ADR 5.3 fejezete 
szerint jelölve és nagybárcával ellátva, akkor az IMDG Kódex 5.3 fejezete szerinti 
jelölésnek és nagybárcá(k)nak kell rajtuk lenni. Ilyen esetekben magának a 
járműnek a jelölésére csak az ADR 5.3.2.1.1 pontjának előírásait kell alkalmazni. 
Üres, tisztítatlan mobil tartányokat és tankkonténereket ezen előírás szerint 
egészen a tisztítóállomásig lehet szállítani (szállítási láncban történő továbbítást 
követően). ” 

  
Az 1.1.4.2.1 pont utolsó mondata  helyébe a következő lép:  
„Ez a könnyítés nem vonatkozik azokra az árukra, amelyek az ADR 1 – 9 osztályába  tartozó veszélyes 
áruk, azonban az IMDG Kódex vagy az ICAO Műszaki Utasítások előírásai szerint nem veszélyesek.” 
  
Az 1.1.4.2 fejezet 1.1.4.2.2 pontjának számozása 1.1.4.2.3-ra változik, és a fejezet  a következő 1.1.4.2.2 
ponttal egészül ki: 

„1.1.4.2.2 Azok a szállítóegységek, amelyek az 1.1.4.2.1 c) pontban említett konténert, 
mobil tartányt vagy tankkonténert szállító járművön kívüli egyéb jármű(vek)ből 
állnak és nincsenek az ADR 5.3.1 szakasza szerint nagybárcával ellátva, de az 
IMDG Kódex 5.3 fejezete szerint meg vannak jelölve és el vannak látva 
nagybárcával, akkor vehetők fel tengeri szállítást is magában foglaló szállítási 
láncban történő továbbításra, ha az ADR 5.3.2 szakaszának narancssárga 
táblával való megjelölésre vonatkozó előírásait betartják.”     

 
Az 1.1.4.3 bekezdés címe a következőkre módosul:  
  
 „A tengeri szállításra engedélyezett IMO-típusú mobil tartányok használata” 
 
Az 1.1.4.3 bekezdés első mondatában az „azok a mobil tartányok” szövegrész helyébe az „azok az IMO-
típusú mobil tartányok (1, 2, 5 és 7 típusú IMO tartányok)” szövegrész lép; és az „IMDG Kódex  (30-00 
módosítás)” szövegrész helyébe az „IMDG Kódex  (33-06 módosítás)” szövegrész lép. 
 
Az 1.1.4.3 bekezdés utolsó mondatában az „előírásainak is” szövegrész helyébe az „előírásainak is1)” 
szövegrész lép, és a bekezdés a következő 1) lábjegyzettel egészül ki: 

 
„1) A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) a DSC.1/Circ.12 számú körlevéllel (ill. 
helyesbítéseivel) kiadta „A meglévő IMO-típusú mobil tartányok és közúti tartányjárművek 
veszélyes áruk szállítására történő további használatára vonatkozó útmutatót”, amelynek 
szövege megtalálható az IMO honlapján: www.imo.org.”  
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1.2 Fejezet 
 
Az 1.2.1 szakasz a következő fogalom meghatározásokkal egészül ki: 

 
„ASTM: American Society for Testing and Materials (Amerikai Anyagvizsgáló társaság), 
(ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 
19428-2959, United States of America);” 
 
„Tartány, ill. tartánykamra befogadóképessége (űrtartalma): a tartány, ill. tartánykamra 
teljes belső térfogata, literben vagy m3-ben kifejezve. Ha a tartányt, ill. tartánykamrát az 
alakja vagy a szerkezeti kialakítása miatt nem lehet teljesen feltölteni, akkor a töltési fok 
meghatározásánál és a tartány jelölésénél a csökkentett befogadóképességet kell alapul 
venni;” 
 
„CGA: Compressed Gas Association (Sűrített Gáz Egyesület), (CGA, 4221 Walney Road, 
5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, United States of America);” 
 
„ICAO: International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet), 
(ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada);” 

 
„IMO: International Maritime Organization, (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet), (IMO, 4 
Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom); ” 
 

„Járműszemélyzet tagja: a járművezető és minden olyan személy, aki biztonsági, 
közbiztonsági, oktatási vagy üzemi okból kíséri a járművezetőt;” 

„Tartány-vizsgálati könyv (gépkönyv): olyan dokumentáció, amely tartalmazza a 
tartányra, battériás járműre, ill. MEG-konténerre vonatkozóan az összes fontos műszaki 
adatot, mint például a 6.8.2.3, a 6.8.2.4 és a 6.8.3.4 bekezdésben említett bizonyítványokat, 
ill. tanúsítványokat;" 
 
„UIC: Union Internationale des Chemins de Fer (Nemzetközi Vasútegylet), (UIC, 16 rue 
Jean Rey, F-75015 Paris, France);” 
 
„UNECE: United Nations Economic Commission for Europe (ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottság), (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, 
Switzerland);” 
 
Az  „aeroszol vagy aeroszol csomagolás” meghatározásában a „sűrített, cseppfolyósított 
vagy oldott gázt” szövegrész helyébe a „sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott 
gázt” szövegrész lép. 
 
A „GHS” meghatározása helyébe a következő lép:  
„GHS: a „Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált 
rendszere” első módosítása, amelyet az ENSZ ST/SG/AC.10/30/Rev.1 jelű kiadványa 
tartalmaz; ”  
 
A „légmentesen zárt tartány” meghatározásában a második és a negyedik francia 
bekezdésben a „6.8.4 szakasz TE15 különleges” szövegrész helyébe a „6.8.2.2.3 pont” 
szövegrész lép. 
 
A „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” meghatározásában az „(ST/SG/AC.10/11/Rev.4)” 
szövegrész helyébe az „(ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1. jelű dokumentummal módosított 
ST/SG/AC.10/11/Rev.4)” szövegrész lép. 
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Az „egyesítőcsomagolás” meghatározásában az „olyan burkolat, amit egy feladó használ 
egy vagy több küldeménydarab egységbe fogására a szállítás alatti könnyebb kezelés és 
rakodás céljára” szövegrész helyébe az „olyan – a 7 osztály esetében egyetlen feladó által 
használt – burkolat, amit egy vagy több küldeménydarab egységbe fogására használnak a 
szállítás alatti könnyebb kezelés és rakodás céljából” szövegrész lép.  
 
A „ RID”  meghatározása helyébe a következő lép: 
„RID: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID), amely a 
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke (Magyarországon 
kihirdette a 2006. évi LXXVII. törvény);” 
 
Az „ENSZ Minta Szabályzat” meghatározásában a „tizenharmadik javított kiadása 
(ST/SG/AC.10/1/Rev.13)” szövegrész helyébe a „tizennegyedik javított kiadása 
(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)” szövegrész lép. 
 

A „gyúlékony alkotórész ” meghatározása helyébe a következő lép: 
„Gyúlékony alkotórész (aeroszoloknál): a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv”, III. rész 31.1.3 

szakaszához fűzött 1 – 3. megjegyzésben meghatározott gyúlékony folyékony anyag, gyúlékony 
szilárd anyag, ill. gyúlékony gáz és gázkeverék. Ez a meghatározás nem terjed ki a piroforos, az 
önmelegedő és a vízzel reaktív anyagokra. A kémiai égéshőt a következő módszerek valamelyikével 
kell meghatározni: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 - 86.3, ill. NFPA 30B.” 

 
A „átalakított IBC” meghatározásában a „6.5.4.1.1 pontban” szövegrész helyébe a „6.5.6.1.1 
pontban” szövegrész lép. 
 
A „belső égésű fűtőberendezés” megnevezés helyébe a következő lép: 
„Égéshő felhasználásával működő fűtőberendezés: ”  

 
A „nagycsomagolás” meghatározás bevezető szövege helyébe a következő lép: 
„Nagycsomagolás: olyan csomagolóeszköz, amelynél a belső csomagolások vagy tárgyak egy külső 
csomagolóeszközbe vannak helyezve és” 

 
1.3 Fejezet 
 
Az 1.3.2.4 bekezdés szövegének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A 7 osztály vonatkozásában a személyzetet megfelelően ki kell oktatni a sugárzás elleni 
védelemre, beleértve a személyzetet érő foglalkozási sugárterhelés és a tevékenységük 
következtében más személyeket érő besugárzás csökkentése érdekében betartandó 
óvintézkedéseket.” 

 
1.4 Fejezet 
 
Az 1.4.2.2.1 pont  f) alpontja szövege helyébe a következő lép: 

„meg kell győződnie arról, hogy a járműre előírt nagybárcák és jelölések el vannak 
helyezve; ” 
 

Az 1.4.2.2 bekezdés a következő 1.4.2.2.5 ponttal egészül ki: 
 „1.4.2.2.5 (fenntartva) ” 
 
Az 1.4.3.3 bekezdés kibővül a következő i) és j) ponttal: 
 

„i)    (fenntartva) 

  j)   meg kell győződnie arról, hogy ömlesztett áru járműbe, ill. konténerbe rakodása során a 
7.3 fejezet vonatkozó előírásait betartják.” 
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1.5 Fejezet 
 
Az 1.5.1.1 bekezdés első mondatában „Az ADR előírásainak a műszaki és ipari fejlődéshez igazítása 

céljából” szövegrész helyébe „Az ADR Megállapodás 4. cikk 3. pontja alapján” szövegrész 
lép. 

 
1.6 Fejezet 
 
Az 1.6.1.1  bekezdésben a „2004.” helyébe „2006.”, a „2005.” helyébe „2007.” lép. 
 
Az 1.6.1.2 bekezdés szövegének helyébe a következő rendelkezés lép: 
  
„a) Azok a 7A, 7B, 7C, 7D és 7E számú veszélyességi bárcák, ill. nagybárcák, amelyek 2004. 

december 31-ig megfeleltek az akkor érvényes mintának, 2010. december 31-ig tovább 
használhatók. 

b) Azok az 5.2 számú veszélyességi bárcák, ill. nagybárcák, amelyek 2006. december  
31-ig  megfeleltek az akkor érvényes mintának, 2010. december 31-ig tovább 
használhatók.” 

 
Az 1.6.1 szakasz a következő 1.6.1.11 bekezdéssel egészül ki: 
 
„1.6.1.11     Azok a típus jóváhagyások, amelyeket 2007. július 1-e előtt, a 6.1.6.1 bekezdés a) pontjának 
2006. december 31-ig érvényes követelményei alapján adtak ki nagy és közepes molekulatömegű 
polietilénből gyártott hordókra, kannákra, összetett csomagolóeszközökre, ill. nagy molekulatömegű 
polietilénből gyártott IBC-kre, de amelyek nem felelnek meg a 6.1.6.1 bekezdés a) pont 2007. január 1-től 
érvényes követelményeinek, továbbra is érvényesek.”  
 
Az 1.6.1 szakasz a következő 1.6.1.12 bekezdéssel egészül ki: 
 
„1.6.1.12  Az 1.9.5 szakasz előírásait csak 2007. július 1-től kell alkalmazni. A Szerződő Felek csak 

2009. december 31-ig korlátozhatják a járművek közúti alagútban való közlekedését az 
1.9.5 szakasz előírásaitól eltérően, a nemzeti előírásaik szerint .” 

 
Az 1.6.2 szakasz a következő 1.6.2.4 és 1.6.2.5 bekezdéssel egészül ki:    

 
„1.6.2.4  Továbbra is használhatók az olyan műszaki szabályzat szerint, korábban 

tervezett és gyártott nyomástartó tartályok, amelyet az illetékes hatóság a 6.2.3 
szakasz értelmében már nem ismerhet el.” 

 
„1.6.2.5  Továbbra is használhatók azok a nyomástartó tartályok, ill. zárószerkezeteik, 

amelyeket olyan – a gyártásukkor érvényes – szabványok szerint terveztek és 
gyártottak, amelyek a 6.2.2, ill. 6.2.5 szakaszban már nem szerepelnek.” 

 
Az 1.6.3.13 bekezdés hatályát veszti. 
 
Az 1.6.3 szakasz a következő 1.6.3.15, 1.6.3.16 és 1.6.3.17 bekezdéssel egészül ki: 
 

„1.6.3.15    Azok a 2007. július 1-je előtt, a 2006. december 31-ig érvényes előírások 
szerint gyártott rögzített tartányok (tartányjárművek) és leszerelhető tartányok, 
amelyek nem felelnek meg a 6.8.2.2.3 pont 2007. január 1-jétől érvényes 
előírásainak, a következő időszakos vizsgálatig tovább használhatók. 

 
1.6.3.16 Azoknál a 2007. január 1-je előtt gyártott rögzített tartányoknál 

(tartányjárműveknél), leszerelhető tartányoknál és battériás járműveknél, 
amelyek nem felelnek meg a 4.3.2 szakasz, a 6.8.2.3, a 6.8.2.4 és a 6.8.3.4 
bekezdés tartány-vizsgálati könyvre (gépkönyvre) vonatkozó előírásainak, a 
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tartány-vizsgálati könyvhöz (gépkönyvhöz) szükséges dokumentumokat 
legkésőbb a következő időszakos vizsgálat időpontjától kezdődően kell 
megőrizni. 

 
1.6.3.17 Azok a 2007. július 1-je előtt, a 2006. december 31-ig érvényes előírások 

szerint gyártott rögzített tartányok (tartányjárművek) és leszerelhető tartányok, 
amelyek a 3 osztály I csomagolási csoportjába tartozó, 50 °C-on legfeljebb 175 
kPa (1,75 bar) gőznyomású (abszolút nyomás) anyagok szállítására szolgálnak 
és a 2006. december 31-ig érvényes előírások szerint L1.5BN tartánykód volt 
hozzájuk rendelve, az említett anyagok szállítására 2018. december 31-ig 
tovább használhatók.” 

 
Az 1.6.3.25 bekezdés a következő szöveggel egészül ki:  
 
„A vizsgálat fajtáját („P”, ill. „L”) a 6.8.2.5.1 pont szerinti tartánytáblán a 2007. január 1-je után végrehajtott 
első vizsgálatig nem szükséges feltüntetni. ”  
 
Az 1.6.3 szakasz a következő 1.6.3.26 bekezdéssel egészül ki: 

 
 „1.6.3.26  Azok a 2007. január 1-je előtt, a 2006. december 31-ig érvényes előírások 

szerint gyártott rögzített tartányok (tartányjárművek) és leszerelhető tartányok, 
amelyek nem felelnek meg a külső tervezési nyomás feltüntetésére 
vonatkozóan a 6.8.2.5.1 pont 2007. január 1-jétől érvényes előírásainak,  
továbbra is használhatók.” 

 
„1.6.3.31  Továbbra is használhatók az olyan műszaki szabályzat szerint, korábban 

tervezett és gyártott rögzített tartányok (tartányjárművek), leszerelhető 
tartányok és battériás járművek, amelyet az illetékes hatóság a 6.8.2.7 
bekezdés értelmében már nem ismerhet el.” 

 
Az 1.6.4 szakasz címe a következőre módosul: „Tankkonténerek, mobil tartányok és MEG-konténerek” 
  
Az 1.6.4.6 bekezdés szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Azok a 2007. január 1-je előtt, a 2006. december 31-ig érvényes előírások szerint gyártott tankkonténerek, 
amelyek nem felelnek meg a külső tervezési nyomás feltüntetésére vonatkozóan a 6.8.2.5.1 pont 2007. 
január 1-jétől érvényes előírásainak,  továbbra is használhatók.” 
 

„1.6.4.9  Továbbra is használhatók az olyan műszaki szabályzat szerint, korábban tervezett és 
gyártott tankkonténerek és MEG-konténerek, amelyet az illetékes hatóság a 6.8.2.7 
bekezdés értelmében már nem ismerhet el.” 

 
Az 1.6.4.10 bekezdés helyébe a következő lép: 
„1.6.4.10    (törölve)” 
 
Az 1.6.4.12 bekezdés a következő szöveggel és lábjegyzettel egészül ki, ezzel egyidejűleg az 1. rész 
lábjegyzeteinek számozása 1) – 4)-ről 2) – 5)-re változik: 
 
„Mindaddig, amíg a kódok nincsenek feltüntetve, a szállított anyag helyes szállítási megnevezését1) kell 
magán a tankkonténeren vagy egy táblán feltüntetni. 
 
1) A helyes szállítási megnevezés helyettesíthető a hasonló tulajdonságú és a tartány jellemzőivel 
egyaránt összeférhető anyagok csoportját leíró gyűjtőmegnevezéssel.” 
 
Az 1.6.4.15 bekezdés a következő szöveggel egészül ki: 
  „A vizsgálat fajtáját („P”, ill. „L”) a 6.8.2.5.1 pont szerinti tartánytáblán a 2007. január 1- 
                          je után végrehajtott első vizsgálatig nem szükséges feltüntetni.” 
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Az 1.6.4 szakasz a következő 1.6.4.17, 1.6.4.18 és 1.6.4.19 bekezdéssel egészül ki: 
 

„1.6.4.17    Azok a 2007. július 1-je előtt, a 2006. december 31-ig érvényes előírások 
szerint gyártott tankkonténerek, amelyek nem felelnek meg a 6.8.2.2.3 pont 
2007. január 1-jétől érvényes előírásainak, a következő időszakos vizsgálatig 
tovább használhatók. 

 
1.6.4.18 Azoknál a 2007. január 1-je előtt gyártott tankkonténereknél, amelyek nem 

felelnek meg a 4.3.2 szakasz, a 6.8.2.3, a 6.8.2.4 és a 6.8.3.4 bekezdés 
tartány-vizsgálati könyvre (gépkönyvre) vonatkozó előírásainak, a tartány-
vizsgálati könyvhöz (gépkönyvhöz) szükséges dokumentumokat legkésőbb 
a következő időszakos vizsgálat időpontjától kezdődően kell megőrizni. 

 
1.6.4.19 Azok a 2007. július 1-je előtt, a 2006. december 31-ig érvényes előírások 

szerint gyártott tankkonténerek, amelyek a 3 osztály I csomagolási csoportjába 
tartozó, 50 °C-on legfeljebb 175 kPa (1,75 bar) gőznyomású (abszolút nyomás) 
anyagok szállítására szolgálnak és a 2006. december 31-ig érvényes előírások 
szerint L1.5BN tartánykód volt hozzájuk rendelve, az említett anyagok 
szállítására 2016. december 31-ig tovább használhatók.” 

 
Az 1.6.4 szakasz a következő 1.6.4.30 bekezdéssel egészül ki: 
 
„A 6.7 fejezet 2006. december 31-ig érvényes követelményeinek megfelelő, új mobil tartány, ill. UN MEG-
konténer típusra az illetékes hatóság 2007. december 31-ig adhat ki gyártási típus bizonyítványt. A 2007. 
január 1-től érvényes tervezési előírásoknak nem megfelelő, de 2008. január 1-je előtt kiadott  gyártási 
típus bizonyítvány szerint gyártott mobil tartányok, ill. UN MEG-konténerek továbbra is használhatók.” 
 
  
Az 1.6.5.3 bekezdés hatályát veszti. 
 
Az 1.6.5.4  bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.6.5.4 Az EX/II, EX/III, FL, OX és AT járművek szerkezetére a 9. rész 2006. december 31-ig érvényes 
előírásai 2008. március 31-ig alkalmazhatók.” 
 
Az 1.6.5.8 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Azok az EX/II és EX/III járművek, amelyeket első alkalommal 2005. július 1-je előtt hagytak jóvá, és 
megfelelnek a 9. rész 2004. december 31-ig érvényes előírásainak, de nem felelnek meg a 2005. január 1-
jétől érvényes követelményeknek,  továbbra is használhatók.” 
 
Az 1.6.5 szakasz a következő 1.6.5.10 bekezdéssel egészül ki: 
„A 9.1.3.5 bekezdés 2006. december 31-ig érvényes előírásainak megfelelő formájú jóváhagyási 
igazolások továbbra is használhatók.” 
 
Az 1.6.6.2.2 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 6. sz. Biztonsági sorozat 1985. évi vagy 1985. évi (1990-ben) 
módosított kiadásának előírásai szerint az illetékes hatóság által engedélyezett küldeménydarab-mintának 
megfelelően gyártott küldeménydarabok tovább használhatóak, azzal a kikötéssel, hogy a 
küldeménydarab-minta többoldalú engedélyezése szükséges, valamint az 1.7.3 szakaszban a kötelező 
minőségbiztosítási programra, ill. a 2.2.7.7 bekezdésben az aktivitási határértékekre és anyag korlátozásra 
vonatkozó előírásokat be kell tartani. A csomagolóeszköz minta vagy az engedélyezett radioaktív tartalom 
fajtájának vagy mennyiségének olyan változtatása, amely az illetékes hatóság szerint a biztonságot 
lényegesen befolyásolná, meg kell feleljen az érvényben lévő ADR előírásainak. Minden 
küldeménydarabnak, amelynek gyártása 2006. december 31-e után kezdődik, meg kell felelnie az 
érvényben lévő ADR előírásoknak.” 
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1.7 Fejezet 
 
Az 1.7.1.1 bekezdés második mondata helyébe a következő lép: 
„Ezek a szabályok az Nemzetközi Atomenergia Ügynökség „Előírások a radioaktív anyagok biztonságos 
szállítására”, 2005. évi kiadás, Biztonsági Szabványok Sorozat, TS-R-1 kiadványon alapulnak (Bécs, 
2005.)” 

 
Az 1.7.2.2 bekezdés második mondatának helyébe a következő rendelkezés lép. 

„A programnak tartalmaznia kell az 1.7.2.3, az 1.7.2.4 bekezdés, ill. a 7.5.11 szakasz CV33 előírás 1.1) 
pontja követelményeit és az alkalmazható vészhelyzeti eljárásokat.” 

 
Az 1.7.2.3 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A személyek sugárterhelése nem haladhatja meg az erre meghatározott dóziskorlátokat. A védelmet és 

biztonságot optimálni kell annak érdekében, hogy az egyéni dózisok nagysága, a sugárzásnak kitett 
személyek száma és a sugárterhelés valószínűsége az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten 
maradhasson. Az optimáláskor tekintettel kell lenni a gazdasági és társadalmi tényezőkre, azzal, hogy az 
egyéni dózisok megállapításánál figyelembe kell venni a dózismegszorításokat. Rendszerszemléletű 
megközelítést kell alkalmazni, amely figyelembe veszi a szállítás és az egyéb tevékenységek kapcsolatát.” 
 
Az 1.7.2.4 bekezdés a) pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a b) és a c) pont jelzése a) és b)-re 
módosul. 
 
Az 1.7.4.1 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A külön megegyezés az illetékes hatóság által jóváhagyott előírásokat jelenti, amelyek betartásával az 
ADR követelményeinek nem mindenben megfelelő, radioaktív anyagot tartalmazó küldemény szállítható.” 
 
1.8 Fejezet 
 
Az 1.8.3.10 bekezdés a következő második mondattal egészül ki: 
„Képzőszerv nem lehet vizsgáztató szervezet.” 

 
Az 1.8.3.12 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„1.8.3.12   A vizsga  
 
1.8.3.12.1   A vizsgának írásbelinek kell lennie, ami kiegészíthető szóbeli vizsgával is. 

 
1.8.3.12.2 A nemzetközi és a belföldi szabályzatokon kívül egyéb segédanyagot az írásbeli vizsgán  

nem szabad használni.  
 

1.8.3.12.3   Elektronikus eszközöket csak akkor szabad használni, ha a vizsgáztató szervezet bocsátja  
          rendelkezésre. Az elektronikus eszköz csak olyan lehet, amelybe a vizsgázó nem tud  
          további adatokat bevinni, csak a feltett kérdésre tud válaszolni.  

 
1.8.3.12.4   Az írásbeli vizsgának két részből kell állnia: 

a) A jelöltnek egy kérdőívet kell kapnia. A kérdőívnek legalább 20 kiegészítendő kérdést 
kell tartalmaznia, amelyek legalább az 1.8.3.11 bekezdésben felsorolt témákra terjednek ki. 
Felelet-választós kérdéseket is lehet alkalmazni, ez esetben két felelet-választós kérdés 
egyenértékű egy kiegészítendő kérdéssel.  

   A témák között különös figyelmet kell szentelni a következőknek: 
- általános megelőző és biztonsági intézkedések; 
- a veszélyes áruk besorolása; 
- általános csomagolási előírások, beleértve a tartányokra, a tankkonténerekre és a 

tartányjárművekre vonatkozó előírásokat; 
- a veszély jelölése és a veszélyességi bárcák; 
- a fuvarokmányban levő bejegyzések; 
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- árukezelés és rakodás; 
- a személyzet szakképzése; 
- a jármű okmányai és bizonyítványok; 
- írásbeli utasítások; 
- a szállítóeszközökre és felszerelésükre vonatkozó előírások. 

b) A jelöltnek egy esettanulmányt is ki kell dolgoznia a tanácsadó 1.8.3.3 bekezdésben    
    felsorolt feladataira vonatkozóan, amivel bizonyítja, hogy képes a tanácsadó       
     feladatainak ellátására.” 

 
Az 1.8.3.16.2 pont utolsó mondatának a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „A bizonyítvány tulajdonosának azonban nem kell az 1.8.3.12.4 b) pontban említett esettanulmányt 
kidolgoznia.” 
 
Az 1.8.5.1 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Amennyiben a veszélyes áru szállítása, berakása, töltése vagy kirakása során valamely Szerződő Fél 
területén jelentős baleset vagy káresemény következett be, a szállítónak, fuvarozónak, a berakónak, a 
töltőnek, ill. a címzettnek meg kell győződnie arról, hogy az érintett Szerződő Fél illetékes hatósága 
számára az 1.8.5.4 bekezdésben szereplő minta szerinti jelentés készül.” 
 
Az 1.8.5.4  bekezdés táblázatának 7. pontjának második sora helyébe a következő lép: 
„Hibás rakomány rögzítés” 
 
1.9 Fejezet 
 
Az 1.9.3 szakasz a) pontjában a „vagy alagutakat” szövegrész hatályát veszti. 
 
Az 1.9 fejezet a következő új szakasszal egészül ki. 
 
„1.9.5  Alagút korlátozások  

 
Megjegyzés: A járművek közúti alagútban való közlekedésével kapcsolatos korlátozó 
előírásokat lásd a 8.6 fejezetben is. 

 
1.9.5.1 Általános előírások 
 
 A veszélyes árukat szállító járművek alagútban való közlekedésének korlátozásához az 

illetékes hatóságnak a közúti alagutat az 1.9.5.2.2 pontban meghatározott valamely alagút 
kategóriához kell rendelnie. A hozzárendelésnél figyelembe kell venni az alagút jellemzőit, 
az alkalmas, másik útvonal vagy szállítási mód lehetőségére is kiterjedő kockázatbecslés 
eredményét és a forgalomszervezési megfontolásokat. Egy alagút egynél több 
kategóriához is hozzárendelhető, pl.: napszaktól vagy a hét bizonyos napjaitól, stb. 
függően.  

 
1.9.5.2 Kategorizálás 
 
1.9.5.2.1 A kategorizálásnak azon a feltételezésen kell alapulnia, hogy az alagútban három olyan fő 

veszély létezik, amely számos áldozatot követelő vagy az alagút építményének, 
szerkezetének súlyos károsodását előidéző balesetet okozhat:  

 a) robbanás; 
 b) mérgező gázok vagy illékony mérgező folyadékok kiszabadulása; 
 c) tűz. 
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1.9.5.2.2  Az öt alagút kategória a következő: 
 

 „A” alagút kategória 
Nincs korlátozás a veszélyes áruk szállítására. 
 

 
 „B” alagút kategória 
 Korlátozás azon veszélyes árukra, melyek hatalmas robbanást okozhatnak. 

  
 A következő veszélyes áruk tekinthetők ilyennek1): 

1 osztály: A és L összeférhetőségi csoport; 
3 osztály: D osztályozási kód (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 és 3379); 

D és DT osztályozási kód; és  4.1 osztály
B típusú önreaktív anyagok (UN 3221, 3222, 3231 és 3232); 

5.2 osztály B típusú szerves peroxidok (UN 3101, 3102, 3111 és 3112). 
Ha a szállítóegységben a nettó robbanóanyag összes tömege több mint 1000 kg
1 osztály: 1.1, 1.2 és 1.5 alosztály (kivéve: A és L összeférhetőségi csoport). 
Tartányos szállítás esetén: 
2 osztály: F, TF és TFC osztályozási kódok;  
4.2 osztály I csomagolási csoport;  
4.3 osztály I csomagolási csoport;  
5.1 osztály I csomagolási csoport.  

lábjegyzet. 1) A hozzárendelés az anyagban rejlő veszélyes tulajdonságokon, a csomagolás típusán és a 
                      szállított mennyiségen alapul. 

 
 „C” alagút kategória 
Korlátozás azon veszélyes árukra, melyek hatalmas vagy nagy robbanást okozhatnak vagy 
nagy mennyiségű mérgezőanyag kiszabadulásával járhatnak. 

 
 A következő veszélyes áruk tekinthetők ilyennek1): 
  – a „B” kategóriájú alagútban korlátozott veszélyes áruk, és  

  – a következő veszélyes áruk: 
  

1osztály: 1.1, 1.2 és 1.5 alosztály (kivéve: A és L összeférhetőségi csoport); 
és 

 1.3 alosztály (H és J összeférhetőségi csoport); 
7 osztály: UN 2977 és 2978. 
Ha a szállítóegységben a nettó robbanóanyag összes tömege több mint 5000 kg
1 osztály: 1.3 alosztály (C és G összeférhetőségi csoport). 
Tartányos szállítás esetén: 
2 osztály: T, TC, TO és TOC osztályozási kódok;  
3 osztály: FC, FT1, FT2 és FTC osztályozási kód: I csomagolási csoport; 
6.1 osztály TF1 és TFC osztályozási kód: I csomagolási csoport; és  
 belélegezve mérgező anyagok (UN 3381 – 3390); 
8 osztály: CT1 osztályozási kód: I csomagolási csoport. 

 
 
„D” alagút kategória 
Korlátozás azon veszélyes árukra, melyek hatalmas vagy nagy robbanást okozhatnak, nagy 
mennyiségű mérgezőanyag kiszabadulásával járhatnak nagy tüzet okozhatnak. 
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 A következő veszélyes áruk tekinthetők ilyennek1): 
  – a „C” kategóriájú alagútban korlátozott veszélyes áruk, és  

  – a következő veszélyes áruk: 
1 osztály: 1.3 alosztály (C és G összeférhetőségi csoport); 
2 osztály: F, FC, T, TF, TC, TO, TFC és TOC osztályozási kódok; 
4.1 osztály: C, D, E és F típusú önreaktív anyagok; és  
 UN 2956, 3241, 3242 és 3251; 
5.2 osztály: C, D, E és F típusú szerves peroxidok; 
6.1 osztály: TF1 és TFC osztályozási kód: I csomagolási csoport; és  
 belélegezve mérgező anyagok (UN 3381 – 3390); 
8 osztály: CT1 osztályozási kód: I, csomagolási csoport; 
9 osztály: M9 és M10 osztályozási kód. 
Tartányos szállítás esetén: 
3 osztály: I és II csomagolási csoport; és 
 F2 osztályozási kód; 
4.2 osztály: II csomagolási csoport; 
4.3 osztály: II csomagolási csoport; 
6.1 osztály: TF2 és TW1 osztályozási kód: I csomagolási csoport; és 
 TF1, TF2, TFC és TW1 osztályozási kód: II csomagolási 

csoport;  
8 osztály: CF1, CFT és CW1 osztályozási kód: I csomagolási csoport; 
9 
osztály: 

M2 és M3 osztályozási kód. 

 
 
„E” alagút kategória 
Korlátozás minden veszélyes árura (kivéve: UN 2919, 3291, 3331, 3359 és 3373). 
 
Megjegyzés: Az UN 2919 és 3331 tétel alá tartozó veszélyes árukra azonban az illetékes 
hatóság(ok) által jóváhagyott, az 1.7.4.2 bekezdés szerinti külön megegyezés tartalmazhat 
alagút korlátozást.  

 
1.9.5.3 A közúti jelzésekre és a korlátozások bejelentésére vonatkozó előírások 
 
1.9.5.3.1 A Szerződő Feleknek jelzőtáblák és jelzések alkalmazásával fel kell tüntetni az alagút 

tilalmakat és az elkerülő utakat.  
 
1.9.5.3.2 E célból a Bécsi Közúti Jelzési Egyezmény* (Bécs, 1968) valamint az Egyezményt 

kiegészítő Európai Megállapodás (Genf, 1971) és módosításai szerinti C,3h és  D,10a, 10b 
és 10c jelzőtáblák, valamint jelzések használhatók, az ENSZ Gazdasági Bizottság Belső 
Szállítási Bizottság Közúti Közlekedési Munkacsoportjának a közúti jelzésekről szóló Közös 
Határozatok (R.E.2) értelmezése szerint. 

 lábjegyzet  *:ld. 2004. évi XCI. törvényt 
 
1.9.5.3.3 A jelzőtáblák nemzetközi érthetőségének megkönnyítése érdekében a Bécsi 

Egyezményben meghatározott jelzésrendszer az egyes jelzőtábla-osztályokra jellemző 
formákon és színeken, és ahol csak lehetséges, inkább jelképek mintsem feliratok 
alkalmazásán alapul. Amikor a Szerződő Felek szükségesnek vélik az előírt jelzőtáblák 
vagy jelképek módosítását, ezeknek a módosításoknak nem szabad a lényeges 
jellemzőkön változtatniuk. Ha a Szerződő Felek nem alkalmazzák a Bécsi Egyezményt, az 
előírt jelzőtáblák és jelképek módosíthatók, feltéve, hogy a módosítások nem változtatják 
meg azok alapvető célját. 
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1.9.5.3.4 A veszélyes árut szállító járművek közúti alagútban való behajtásának megtiltására szolgáló 
közúti jelzéseket olyan helyen kell kihelyezni, ahol elkerülő út választása lehetséges. 

 
1.9.5.3.5  Ahol az alagútba való behajtás korlátozott vagy elkerülő út van előírva a jelzőtáblára 

kiegészítő táblát kell kihelyezni a következők szerint:  
 –  nincs jelzőtábla: nincs korlátozás; 

– jelzőtábla, „B” betűt tartalmazó kiegészítő táblával: azokra a járművekre érvényes, 
amelyek a „B” kategóriás alagutakban nem engedélyezett veszélyes árut szállítanak;  

– jelzőtábla, „C” betűt tartalmazó kiegészítő táblával: azokra a járművekre érvényes, 
amelyek a „C” kategóriás alagutakban nem engedélyezett veszélyes árut szállítanak;  

– jelzőtábla, „D” betűt tartalmazó kiegészítő táblával: azokra a járművekre érvényes, 
amelyek a „D” kategóriás alagutakban nem engedélyezett veszélyes árut szállítanak;  

– jelzőtábla, „E” betűt tartalmazó kiegészítő táblával: azokra a járművekre érvényes, 
amelyek az „E” kategóriás alagutakban nem engedélyezett veszélyes árut szállítanak. 

 
1.9.5.3.6 Az 1.1.3 szakasz szerinti veszélyes áru szállításoknál az alagút korlátozásokat nem kell 

alkalmazni. 
 
1.9.5.3.7 A korlátozásokat hivatalos úton közzé kell tenni, és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

kell tenni. 
 
1.9.5.3.8 Ha a Szerződő Felek a kockázatok csökkentése céljából az alagutakban közlekedő 

bizonyos járművekre vagy minden járműre vonatkozóan különleges intézkedéseket 
alkalmaznak – mint például a behajtás előtti bejelentkezés vagy a konvojban való áthaladás 
kísérő járművel –, ezeket a különleges intézkedéseket hivatalos úton közzé kell tenni, és a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. 

 
1.10 fejezet 
 
Az 1.10.1.4 bekezdés szövege a következőre módosul: 
„Veszélyes áruk szállítása során a járműszemélyzet minden tagjának fényképes személyazonosító 
okmányt kell magánál tartania.” 
 
Az 1.10.5 táblázat 6.2 osztályhoz tartozó sora helyébe a következő lép és ezzel egyidejűleg a táblázat 
alatti megjegyzés hatályát veszti: 
„ 

6.2  „A” kategóriába tartozó fertőző 
anyagok (UN 2814 és 2900) 

a) 0 0 

” 
 
„1.10.6 Radioaktív anyagok esetén e fejezet előírásai teljesítettnek tekinthetők, ha 

betartják a Nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló Egyezmény*, valamint a 
IAEA INFCIRC/225(Rev.4) kiadványának előírásait. ” 

 
* Magyarországon kihirdette az 1987. évi 8. tvr.  

 
 
2. RÉSZ 
 
A 2.2.1.1.3 pont szövegében a „2.2.1.1.7” hivatkozás „2.2.1.1.8”-ra módosul. 
 
A 2.2.1.1 bekezdés a következő, új 2.2.1.1.7 ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 2.2.1.1.7 pont 

számozása 2.2.1.1.8-ra változik 
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2.2.1.1.7     A tűzijáték testek alosztályba sorolása 
 
2.2.1.1.7.1 A tűzijáték testeket rendes körülmények között a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” I. 

Rész 16. fejezet 6. vizsgálati sorozat próbái során nyert adatok alapján kell az 1.1, az 1.2, 
az 1.3 vagy az 1.4 alosztályba sorolni. Mivel azonban ezeknek a termékeknek a választéka 
rendkívül nagy, viszont a vizsgáló berendezések korlátozottan állnak rendelkezésre, az 
alosztályt a 2.2.1.1.7.2 pontban ismertetett eljárással is meg lehet határozni. 

 
2.2.1.1.7.2 A tűzijáték testeket az UN 0333, az UN 0334, az UN 0335 és az UN 0336 tételek alá a 6 

vizsgálati sorozat próbáinak elvégzése nélkül, hasonlóság alapján is be lehet sorolni, a 
2.2.1.1.7.5 pontban található, „tűzijáték testek vizsgálat hiányában történő besorolásának  
táblázata” szerint, az illetékes hatóság egyetértése esetén. A táblázatban nem szereplő 
tételeket a 6 vizsgálati sorozat próbái során nyert adatok alapján kell besorolni. 

  
 Megjegyzés:  1. A 2.2.1.1.7.5 pont táblázatának első oszlopát csak akkor lehet más típusú 

tűzijáték testtel kiegészíteni, ha a teljes vizsgálat eredményeit már 
benyújtották az ENSZ Veszélyes áru szállítási szakértő albizottságnak (UN 
Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods). 

  2. Ha a 2.2.1.1.7.5 pont táblázatának negyedik oszlopában meghatározott 
tűzijáték testekre vonatkozóan valamely illetékes hatóságtól származó 
vizsgálati eredmények megerősítik a 2.2.1.1.7.5 pont táblázatának ötödik 
oszlopában szereplő besorolást vagy annak ellentmondanak, erről az ENSZ 
Veszélyes áru szállítási szakértő albizottságát (UN Sub-Committee of 
Experts on the Transport of Dangerous Goods) értesíteni kell.  

 
2.2.1.1.7.3  Ha különböző alosztályokba tartozó tűzijáték testeket csomagolnak egy küldeménydarabba, 

a tűzijáték testeket a küldeménydarabban lévő legveszélyesebb alosztály alapján kell 
besorolni, kivéve, ha a 6. vizsgálati sorozat próbái más eredményre vezetnek. 

 
2.2.1.1.7.4 A 2.2.1.1.7.5 pont táblázatában lévő besorolás csak olyan tárgyakra érvényes, amelyek (4G 

kódjelű) papírlemez ládában vannak. 
 
 2.2.1.1.7.5    Tűzijáték testek vizsgálat hiányában történő besorolásának táblázata1) 

  
 1) A táblázat azokat a tűzijáték test besorolásokat tartalmazza, amelyeket a 6. vizsgálati 
sorozat hiányában is lehet alkalmazni (lásd a 2.2.1.1.7.2 pontot). 

  
 Megjegyzés: 1. Ellentétes meghatározás hiányában a táblázatban a százalékra történő 

hivatkozás az összes pirotechnikai elegy tömegére vonatkozik (pl. rakéta 
motorok, lökő töltet, bontó töltet és effekt anyag).                

                     2. A „villanó elegy” a táblázatban olyan pirotechnikai elegyre utal, amely 
oxidáló hatású anyagot vagy fekete lőport és fémpor töltetet tartalmaz, és 
amelyet egy levegőben durranó effekt keltéséhez vagy bontó töltethez 
használnak tűzijáték eszközökben.                          

      3. A mm-ben kifejezett méretek a következőket jelentik: 
  – gömb és etázs bombáknál a bomba gömbjének átmérője; 
  – hengeres bombánál a bombának a hossza; 
  – csőben lévő bombánál, római gyertyánál, egylövéses római gyertyánál, 

vagy mozsárnál a tűzijáték testet tartalmazó cső belső átmérője; 
– hengeres mozsárnál a mozsárhoz használni kívánt cső belső átmérője. 
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Típus Tartalom/szinonima Meghatározás Részletes leírás Besorolás

Mindenféle durranós 
bomba 

1.1G 

Csillagos bomba: 
≥ 180 mm 

1.1G 

Csillagos bombák: 
< 180 mm, > 25% laza 
por formájú villanó 
eleggyel és/vagy 
durranó effekttel 

1.1G 

Csillagos bombák: 
< 180 mm, ≤ 25% laza 
por formájú villanó 
eleggyel és/vagy 
durranó effekttel 

1.3G 

Gömb-bombák: 
csillagos bombák, 
nappali bombák, több 
effektes bombák, 
vízre ugró bombák, 
ejtőernyős bombák, 
füst bombák; 
durranós/villanós 
bombák: jelző-, 
durranó-, fütyülő-, 
villanóbombák 

Csőből való kilövésre 
tervezett eszköz 
lökőtöltettel vagy 
anélkül,  
késleltetővel és bontó 
töltettel, pirotechnikai 
töltetegységekkel 
vagy laza 
pirotechnikai eleggyel 

Csillagos bombák: 
≤ 50 mm vagy ≤ 60 g 
pirotechnikai eleggyel, 
≤ 2% laza por formájú 
villanó eleggyel és/vagy 
durranó effekttel 

1.4G 

Etázs bombák Két vagy több gömb-
bombából egybe 
rögzített, azonos 
lökőtöltettel, de 
elválasztott külső 
késleltetővel 
rendelkező eszköz 

A besorolást a legveszélyesebb 
gömb-bomba határozza meg. 

Mindenféle durranós 
bomba 

1.1G 

Csillagos bombák: 
≥ 180 mm 

1.1G 

Csillagos bombák: 
> 50 mm és < 180 mm 

1.2G 

Előre töltött csövek, 
csőben lévő bombák 

Kilövésre tervezett, a 
csőbe előre telepített 
gömb- vagy hengeres 
bomba 

Csillagos bombák: 
≤ 50 mm vagy ≤ 60 g 
pirotechnikai eleggyel, 
≤ 25% laza por formájú 
villanó eleggyel és/vagy 
durranó effekttel 

1.3G 

Gömb és 
hengeres 
alakú tűzijáték 
bombák 

Bombák a bombában 
(gömb) 
(a „bombák a 
bombában” esetén a 
százalékra történő 
hivatkozás a tűzijáték 
test teljes tömegére 
vonatkozik) 

Csőből való kilövésre 
tervezett eszköz 
lökőtöltet nélkül, 
késleltetővel és bontó 
töltettel, amely 
durranós bombákat 
és inert anyagokat 
tartalmaz 

> 120 mm 1.1G 
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Csőből való kilövésre 
tervezett eszköz 
lökőtöltet nélkül, 
késleltetővel és bontó 
töltettel, amely 
töltetegységenként 
≤ 25 g villanó elegyet 
tartalmazó durranós 
bombákat tartalmaz, 
valamint ≤ 33% 
villanó elegyet és 
≥ 60% inert anyagot 

≤ 120 mm 1.3G 

Csőből való kilövésre 
tervezett eszköz 
lökőtöltet nélkül, 
késleltetővel és bontó 
töltettel, amely 
csillagos bombákat 
és/vagy pirotechnikai 
töltetegységeket 
tartalmaz 

> 300 mm 1.1G 

Csőből való kilövésre 
tervezett eszköz 
lökőtöltet nélkül, 
késleltetővel és bontó 
töltettel, amely 
≤ 70 mm csillagos 
bombákat és/vagy 
pirotechnikai 
töltetegységeket 
tartalmaz, valamint 
≤ 25% villanó elegyet 
és ≤ 60% 
pirotechnikai elegyet 

> 200 mm és ≤ 300 mm 1.3G 

  

Csőből való kilövésre 
tervezett eszköz 
lökőtöltettel, 
késleltetővel és bontó 
töltettel, amely 
≤ 70 mm csillagos  
bombákat és/vagy 
pirotechnikai 
töltetegységeket 
tartalmaz, valamint 
≤ 25% villanó elegyet 
és ≤ 60% 
pirotechnikai elegyet 

≤ 200 mm 1.3G 

Telepek/ 
Kombinációk 

Telepek, finálé 
telepek, bombetta 
telepek 

Több, megszerelt 
elem, amely egyforma 
vagy különböző, de 
az ebben a 
táblázatban felsorolt 
valamely tűzijáték 
testnek megfelelő 
típusú tűzijáték testet 
tartalmaz, egy vagy 
két indítási ponttal 

A besorolást a legveszélyesebb 
tűzijáték test típus határozza meg. 
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≥ 50 mm belső 
átmérővel, villanó 
eleggyel, vagy 
< 50 mm belső 
átmérővel és > 25% 
villanó eleggyel 

1.1G 

≥ 50 mm belső 
átmérővel, villanó elegy 
nélkül 

1.2G 

< 50 mm belső 
átmérővel és ≤ 25% 
villanó eleggyel 

1.3G 

Római 
gyertyák 

Római gyertyák Olyan pirotechnikai 
töltetegységek 
sorozatát tartalmazó 
cső, amelyek változó 
pirotechnikai 
effekteket, 
lökőtölteteket és 
késleltetőket 
tartalmaznak 
 

≤ 30 mm belső 
átmérővel, minden 
pirotechnikai 
töltetegység ≤ 25 g és 
≤ 5% villanó eleggyel 

1.4G 

≤ 30 mm belső 
átmérővel és > 25 g  
pirotechnikai 
töltetegységgel 
 vagy > 5% és ≤ 25% 
villanó eleggyel 

1.3G Egylövéses 
római gyertyák 

Egylövéses római 
gyertyák,  
kis, előre töltött 
csövek 

Olyan pirotechnikai 
töltetegységet 
tartalmazó cső, amely 
pirotechnikai effektet, 
lökőtöltetet tartalmaz, 
késleltetővel vagy 
anélkül  ≤ 30 mm belső 

átmérővel, ≤ 25 g 
pirotechnikai 
töltetegységgel és ≤ 5% 
villanó eleggyel  

1.4G 

Csak villanó elegy 
tartalommal 

1.1G 

A pirotechnikai elegy 
tartalomból a villanó 
elegy tartalom > 25% 

1.1G 

> 20 g pirotechnikai 
elegy tartalommal és 
≤ 25% villanó elegy 
tartalommal  

1.3G 

Rakéták Jelző rakéták,  
fütyülő rakéták,  
nem pálcás rakéták 

Levegőben való 
repülésre tervezett, 
pirotechnikai elegyet 
és/vagy pirotechnikai 
töltetegységet 
tartalmazó cső, 
vezető 
pálcával/pálcákkal 
vagy más, repülés 
stabilizáló eszközzel 
felszerelve 

≤ 20 g pirotechnikai 
elegy tartalommal, 
fekete lőpor bontó 
töltettel és durranó 
betétenként ≤ 0,13 g, de 
összesen ≤ 1 g villanó 
eleggyel 

1.4G 

> 25% laza por formájú 
villanó eleggyel és/vagy 
durranó effekttel 

1.1G 

≥ 180 mm, ≤ 25% laza 
por formájú villanó 
eleggyel és/vagy 
durranó effekttel 

1.1G 

Tűzijáték 
mozsár 

Tűzijáték mozsár, 
cső nélküli mozsár 

Földre való állításra 
vagy földbe való 
rögzítésre tervezett, 
lökőtöltetet és 
pirotechnikai 
töltetegységet 
tartalmazó cső. A fő 
effekt az összes 
pirotechnikai 
töltetegység egy 
kifújásban való 

< 180 mm, ≤ 25% laza 
por formájú villanó 
eleggyel és/vagy 
durranó effekttel 

1.3G 
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  kilövése által a 
levegőben 
nagymértékben 
szétterjedő vizuális 
és/vagy hang effekt 
létrehozása; 
vagy: 
Vetőcsőben való 
elhelyezésre és 
mozsárként való 
működésre tervezett, 
szövet vagy papír 
zacskó, ill. szövet 
vagy papír henger, 
ami lökőtöltetet és 
pirotechnikai 
töltetegységeket 
tartalmaz.  

≤ 150 g pirotechnikai 
elegy  
≤ 5% laza por formájú 
villanó eleggyel és/vagy 
durranó effekttel. 
Minden töltetegység 
≤ 25 g, minden durranó 
effekt < 2 g; minden 
fütyülő, ha van ≤ 3 g 
 

1.4G 

≥ 1 kg pirotechnikai 
eleggyel 

1.3G Szikraszökőkút Vulkánok, szikraszóró 
petárdák, vízesés, 
bengálégők, bengáli 
tüzek, hengeres 
szikraszökőkutak, 
világító/színes fáklyák 

Nem fém burkolatú, 
préselt vagy szilárd, 
szikrát vagy lángot 
produkáló 
pirotechnikai elegyet 
tartalmazó eszköz 

< 1 kg pirotechnikai 
eleggyel 

1.4G 

Perklorát alapú 
csillagszóró:  
darabonként > 5 g vagy 
csomagonként > 10 
darab 

1.3G Csillagszóró Kézi csillagszóró,  
nem kézi csillagszóró 

Merev drót 
részlegesen (az egyik 
végén) bevonva 
lassan égő 
pirotechnikai eleggyel, 
gyújtó véggel vagy 
anélkül 

Perklorát alapú 
csillagszóró:  
darabonként  ≤ 5 g  és 
csomagonként ≤ 10 
darab; 
Nitrát alapú csillagszóró:  
darabonként  ≤ 30 g   

1.4G 

Perklorát alapú eszköz:  
darabonként > 5 g vagy 
csomagonként > 10 
darab 

1.3G Bengálgyufa Bengálfáklya, 
vihargyufa 

Kézben való tartásra 
tervezett, nem fém 
rúd részlegesen (az 
egyik végén) bevonva 
lassan égő 
pirotechnikai eleggyel 

Perklorát alapú eszköz:  
darabonként  ≤ 5 g és 
csomagonként ≤ 10 
darab; 
Nitrát alapú eszköz: 
darabonként  ≤ 30 g   

1.4G 

Kis 
veszélyességű 
tűzijáték testek  
és újdonságok 

Asztali bombák,  
recsegő szemcsék,  
füstök, ködök, 
pirotechnikai 
szerpentinek (angolul: 
party poppers), 
durranó egérkék  
(angolul: throwdowns, 
snaps)  

Nagyon korlátozott 
látvány és hang 
kibocsátásra tervezett 
eszközök, amelyek 
kis mennyiségben 
tartalmaznak 
pirotechnikai elegyet 
és/vagy robbanó 
összetevőt 

A „throwdowns” és a 
„snaps” tartalmazhat 
legfeljebb 1,6 mg ezüst 
fulminátot;  
 
A „snaps” és a „party 
poppers” tartalmazhat 
legfeljebb 16 mg kálium-
klorát és vörös foszfor 
keveréket;  

1.4G 
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A többi eszköz 
tartalmazhat legfeljebb 
5 g pirotechnikai elegyet, 
de villanóelegyet nem. 
Eszközönként > 20 g 
pirotechnikai eleggyel, 
amely ≤ 3% villanó 
elegyet, mint durranó 
effektet tartalmaz, vagy 
≤ 5 g fütyülő elegyet 
tartalmaz 

1.3G Forgók Légi forgók, lepkék,  
földi forgók 

Szikrát vagy gázt 
termelő pirotechnikai 
elegyet tartalmazó 
nem fém cső vagy 
csövek zajkeltő 
(fütyülő) eleggyel 
vagy a nélkül, 
szárnyakkal vagy 
szárnyak nélkül 

Eszközönként ≤ 20 g 
pirotechnikai eleggyel, 
amely ≤ 3% villanó 
elegyet, mint durranó 
effektet tartalmaz, vagy 
≤ 5 g fütyülő elegyet 
tartalmaz 

1.4G 

≥ 1 kg összes 
pirotechnikai eleggyel, 
durranó effekt nélkül, 
minden fütyülő (ha van) 
≤ 25 g és  
a fütyülő elegy 
kerekenként ≤ 50 g 

1.3G Forgók Katalin-kerék, szász-
kerék 

Pirotechnikai elegyet 
tartalmazó, 
megszerelt 
hajtóművek 
csatlakozó eszközzel 
úgy felszerelve, hogy 
el tudjon forogni 

< 1 kg összes 
pirotechnikai eleggyel, 
durranó effekt nélkül, 
minden fütyülő (ha van) 
≤ 5 g és  
a fütyülő elegy 
kerekenként ≤ 10 g 

1.4G 

Az összes pirotechnikai 
elegy > 200 g vagy a 
pirotechnikai elegy 
hajtóművenként > 60 g,  
≤ 3% villanó elegyet, 
mint durranó effektet 
tartalmaz,  
minden fütyülő (ha van) 
≤ 25 g és a fütyülő elegy 
forgónként ≤ 50 g  

1.3G Légi forgók Repülő szász-kerék, 
UFO-k, korona 

Hajtótöltetet és 
szikrát, lángot termelő 
és/vagy zajtkeltő 
pirotechnikai 
elegyeket tartalmazó 
csövek. A csövek 
tartó-gyűrűre vannak 
rögzítve. 

Az összes pirotechnikai 
elegy ≤ 200 g vagy a 
pirotechnikai elegy 
hajtóművenként ≤ 60 g,  
≤ 3% villanó elegyet, 
durranó effektet 
tartalmaz 
minden fütyülő (ha van) 
≤ 5 g és a fütyülő elegy 
forgónként ≤ 10 g 

1.4G 

Vegyes 
csomag 

Vegyes tűzijátékok Az ebben a 
táblázatban felsorolt 
tűzijáték testeknek 

A besorolást a legveszélyesebb 
tűzijáték test típus határozza meg. 
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megfelelő típusú, 
többféle tűzijáték 
testek egy 
csomagban 

Petárda füzér Petárda füzér Megszerelt (papírból 
vagy kartonpapírból 
készült) csövek 
gyújtószállal 
összekötve, minden 
cső hangeffekt 
keltésére szolgál 

Minden cső ≤ 140 mg 
villanó eleggyel vagy 
≤ 1 g fekete lőporral 

1.4G 

eszközönként > 2 g 
villanó eleggyel 

1.1G 

eszközönként ≤ 2 g és 
belső csomagolásonként 
≤ 10 g villanó eleggyel 

1.3G 

Petárda Petárda Nem fém csőben 
elhelyezett villanó 
elegy, amely 
hangeffekt keltésére 
szolgál 

eszközönként ≤ 1 g és 
belső csomagolásonként 
≤ 10 g villanó eleggyel, 
vagy  
eszközönként ≤ 10 g 
fekete lőporral 

1.4G 

 
 
Az 2.2.2.1.5 pontban a gyújtó hatású (oxidáló) gázokra vonatkozó „(lásd az ISO 10156:1996 szabványt)”  
szövegrész helyébe a „(lásd az ISO 10156:1996 és az ISO 10156-2:2005 szabványt)” szövegrész lép.   
 
A 2.2.2.3 bekezdésben az UN 1979, UN 1980 és 1981 tételek hatályukat vesztik. 
 
A 2.2.3.1.1 pont szövegében a „61 °C”  „60  °C”-ra módosul. (3 helyen) 
 
A 2.2.3.1.2 pont szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. (2 helyen) 
 
A 2.2.3.1.3 pont szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
 
A 2.2.3.1.4 b) ponthoz tartozó lábjegyzet számozása 1)-ről 2)-re változik. 
 
A 2.2.3.3 bekezdés szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
 
A 2.2.3.3 bekezdés táblázatában az FC osztályozási kódhoz tartozó tételek a következőkkel egészülnek ki: 
 3469 GYÚLÉKONY, MARÓ FESTÉK, (beleértve a festéket, lakkot, zománcot, sellakot, 

kencét, polírozót, folyékony töltőanyagot és folyékony lakkbázist) vagy 
 3469 GYÚLÉKONY, MARÓ FESTÉK SEGÉDANYAG, (beleértve a festékhígítót és 

oldószert) 
 
A 2.2.41.1.9 pont b) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) az 5.1 osztály besorolási eljárása szerint gyújtó hatású anyagok (lásd a 2.2.51.1 bekezdést), kivéve a 
gyújtóhatású anyagok olyan keverékeit, amelyek 5% vagy annál több éghető szerves anyagot 
tartalmaznak, mivel ezeket a 2. megjegyzésben szereplő elv szerint kell besorolni;” 
 
A 2.2.41.1.9 pont 2. és 3. megjegyzésének számozása 3-ra és 4-re változik és egy új, 2. megjegyzéssel 
egészül ki: 
 
Megjegyzés: 2. Az 5.1 osztály kritériumainak megfelelő gyújtó hatású anyagok keverékeit, amelyek 5% 
vagy annál több éghető szerves anyagot tartalmaznak, és amelyek nem elégítik ki az előző a), c), d) vagy 
e) pont kritériumait, az önreaktív anyagok besorolási eljárása szerint  meg kell vizsgálni. 
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Ha a keverék B – F típusú önreaktív anyag jellemzőivel rendelkezik, akkor a 4.1 osztályba kell sorolni.  
Ha a keverék a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” II. Rész 20.40.3 g) bekezdése alapján G típusú 
anyag jellemzőivel rendelkezik, akkor az 5.1 osztály kritériumai szerint kell besorolni (lásd a 2.2.51.1 
bekezdést). 
 
A 2.2.41.4 bekezdés táblázata a következő sorral egészül ki:  

ÖNREAKTÍV ANYAG Koncent-
ráció 
(%) 

Csoma-
golási 

módsze
r 

Szabályo-
zási 

hőmér- 
séklet (°C)

Vész- 
hőmérsék-

let (°C) 

Generikus 
UN tétel 

Meg-
jegyzés

ACETON-PIROGALLOL- 
KOPOLIMER- 
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-
SZULFONÁT 

100 OP8   3228  

 
A 2.2.42.3 bekezdés táblázatában a vízzel reaktív anyagok csoportjában az „UN 2445”, az „UN 3051”, az 
„UN 3052” az „UN 3053” az „UN 3076” az „UN 3433” és az „UN 3461” tétel hatályát veszti. 
 
A 2.2.43.3 bekezdés táblázatában a W1 osztályozási kódhoz UN 1391 tételek megnevezése a 
következőkkel egészül ki: 
 1391 ALKÁLIFÉM DISZPERZIÓ, amelynek lobbanáspontja nagyobb, mint 60 °C vagy  

 1391 ALKÁLIFÖLDFÉM DISZPERZIÓ, amelynek lobbanáspontja nagyobb, mint 60 °C 
 
A 2.2.43.3 bekezdés táblázatában a WF1 osztályozási kódhoz tartozó UN 1391 tételek megnevezése a 
következőkkel egészül ki: 
 1391 ALKÁLIFÉM DISZPERZIÓ, amelynek lobbanáspontja legfeljebb 60 °C vagy 
 1391 ALKÁLIFÖLDFÉM DISZPERZIÓ, amelynek lobbanáspontja legfeljebb 60 °C 
 
A 2.2.52.4 bekezdés táblázatában az „1,1,3,3-TETRAMETIL-BUTIL-PEROXI-PIVALÁT”-hoz tartozó  
UN szám helyébe „3115” lép. 
 
A 2.2.61.1.7 pont táblázata helyébe a következő lép: 

Csomagolási 
csoport 

Mérgezőképesség 
lenyelés esetén, 

LD50 (mg/kg) 

Mérgezőképesség  
bőrön át való 

felszívódás esetén,
LD50 (mg/kg) 

Mérgezőképesség  
 por és köd  

belélegzése esetén  
(mg/l) 

I LD50 ≤ 5 LD50 ≤ 50 LC50 ≤ 0,2 
II  5 < LD50 ≤ 50  50 < LD50 ≤ 200 0,2 < LC50 ≤ 2 

IIIa 50 <LD50 ≤ 300 200 < LD50 ≤ 1000  2 < LC50 ≤ 4 
 
A 2.2.61.1.14 pontban a „67/548/EGK2) vagy a 88/379/EGK3) Irányelv” szövegrész helyébe a 

„67/548/EGK3) vagy az 1999/45/EK4) Irányelv” szövegrész lép, valamint a jelenlegi 2) 
lábjegyzet számozása 3)-ra változik és a jelenlegi 3) lábjegyzet helyébe a következő lép: 

„4) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 31-i 1999/45/EK Irányelve a tagállamok veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó jogszabályainak és 
közigazgatási előírásainak közelítéséről (lásd az EK Hivatalos Lapja, L 200 szám, 1999. 07. 30.,  
1– 68.oldal)” 
 
A 2.2.61.3 bekezdés k) megjegyzése szövegében a „61 °C” „60 °C”-ra módosul. 
 
A 2.2.62 szakaszban a „kultúra” kifejezés mindenütt „tenyészet”-re módosul.  
 
A 2.2.62.1.2 pontban a „Diagnosztikai minták” megnevezés helyébe a következő lép: „Biológiai anyagok”. 
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A 2.2.62.1.3 pont második albekezdése helyébe a következő lép:  
„A tenyészet olyan eljárás eredménye, amely által a kórokozókat szándékosan szaporítják. Ez a 
meghatározás nem terjed ki az e pontban meghatározott betegtől származó mintára. 
 
A 2.2.62.1.3 pont a következő meghatározással egészül ki: 
„A betegtől származó minta olyan, közvetlenül emberből vagy állatból levett anyag, beleértve többek között 
a váladékot, székletet, vért és alkotóelemeit, szöveteket, szövetfolyadékokkal/testnedvekkel átitatott 
tamponokat, valamint a testrészek, amelyet kutatás, vizsgálat, kórmeghatározás, gyógykezelés vagy 
kórmegelőzés céljából szállítanak.” 
 
A 2.2.62.1.4 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A fertőző anyagokat a 6.2 osztályba, az UN 2814, az UN 2900, az UN 3291, ill. az UN 3373 tételekhez kell 
sorolni.” 
 
A 2.2.62.1.4.1 pont első mondata a következőkre módosul: 
„ „A” kategória: Olyan fertőző anyag, amelyet olyan formában szállítanak, hogy kitétel esetén képes – 
egyébként egészséges – emberben vagy állatban tartós egészségkárosodást, életveszélyes vagy halálos 
megbetegedést okozni.”  
 
 
A 2.2.62.1.4.1 pont táblázatában az UN 2814 tétel második oszlopában  
a „Hantavírusok, amelyek tüdőszindrómát okoznak” szövegrész helyébe a „Hantavírus, amely 
vesetünetekkel járó haemorrhagiás lázat okoz”; 
a „Veszettség vírus” szövegrész helyébe a „Veszettség vírus (csak ha tenyészet)”; 
a „Rift-völgyi láz vírus” szövegrész helyébe „Rift-völgyi láz vírus (csak ha tenyészet)”; 
a „Venezuelai ló encephalitis vírus” szövegrész helyébe a „Venezuelai ló encephalitis vírus (csak ha 
tenyészet)”  
a „Escherichia coli, verotoxigén (csak ha kultúra)” szövegrész helyébe a „Escherichia coli, verotoxigéna) 
(csak ha tenyészet)”; 
a „Mycobacterium tuberculosis (csak ha kultúra)” szövegrész helyébe a „Mycobacterium tuberculosis a)  
(csak ha tenyészet)”; 
a „Shigella dysenteriae type 1 (csak ha kultúra)” szövegrész helyébe a „Shigella dysenteriae 1típus a)  (csak 
ha tenyészet)” szövegrész lép. 
 
A 2.2.62.1.4.1 pont táblázata a következő lábjegyzettel egészül ki: 
„ a) A diagnosztikai és a klinikai célú tenyészeteket „B” kategóriájú fertőző anyagnak is lehet sorolni.” 
 
A 2.2.62.1.4.1 pont táblázatában az UN 2900 tétel második oszlopa helyébe a következő lép:  
 
 „Afrikai sertésláz vírus (csak ha tenyészet) 
 Madár paramyxo vírus 1 típus – velogén Newcastle-betegség (baromfipestis) vírus (csak ha tenyészet) 
 Klasszikus sertésláz vírus (csak ha tenyészet) 
 Száj- és körömfájás vírus (csak ha tenyészet) 
 Lumpy skin disease vírus (csak ha tenyészet) 
 Mycoplasma mycoides - fertőző szarvasmarha tüdő- és mellhártyagyulladás (csak ha tenyészet) 
 Kis termetű kérődző pestis vírus (csak ha tenyészet) 
 Marhavész vírus (csak ha tenyészet) 
 Juhhimlő vírus (csak ha tenyészet) 
 Kecskehimlő vírus (csak ha tenyészet) 
 Sertés hólyaggyulladás vírus (csak ha tenyészet) 
 Hólyagos szájgyulladás vírus (csak ha tenyészet)” 
 
A 2.2.62.1.4.2 pont szövege a következőre módosul: 
„„B” kategória: Olyan fertőző anyag, amely nem elégíti ki az „A” kategóriába történő besorolás 
kritériumait. A „B” kategóriába tartozó fertőző anyagokat az UN 3373 tételhez kell besorolni.” 
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A 2.2.62.1.4.2 pont megjegyzése a következőre módosul: 
„Az UN 3373 tétel esetében a helyes szállítási megnevezés: „B” KATEGÓRIÁJÚ BIOLÓGIAI ANYAG”” 
 
A 2.2.62.1.5 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 2.2.62.1.5 Kivételek 
 
2.2.62.1.5.1 Azok az anyagok, amelyek nem tartalmaznak fertőző anyagokat, vagy amelyek nem 

valószínű, hogy emberi vagy állati megbetegedést okoznak, nem tartoznak az ADR 
előírásainak hatálya alá, ha egyetlen más osztályba sorolás feltételeit sem elégítik ki. 

2.2.62.1.5.2 Az emberi vagy állati megbetegedést nem okozó mikroorganizmust tartalmazó anyagok  nem 
tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá, ha egyetlen más osztályba sorolás feltételeit sem 
elégítik ki. 

2.2.62.1.5.3 Azok az anyagok, amelyekben a bennük lévő kórokozók olyan módon vannak semlegesítetve 
vagy inaktiválva, hogy már nem jelentenek egészségi kockázatot, nem tartoznak az ADR 
előírásainak hatálya alá, ha egyetlen más osztályba sorolás feltételeit sem elégítik ki. 

2.2.62.1.5.4 Azok az anyagok (ideértve az élelmiszer- és a vízmintákat is), amelyekben a kórokozók 
koncentrációja természetesen előforduló szinten van és a fertőzési kockázatuk nem tekinthető 
jelentősnek, nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá, ha egyetlen más osztályba 
sorolás feltételeit sem elégítik ki. 

2.2.62.1.5.5 A felszívóanyagra csöppentett, megszáradt vér, a belső vérzés megállapítására szolgáló  
székletminta, a vérátömlesztés céljából vagy szervátültetéshez, ill. vérátömlesztéshez használt 
vérkészítmények előállítása céljából gyűjtött vér és vér alkotórészek, valamint a 
szervátültetésre szolgáló szövetek és szervek nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá. 

2.2.62.1.5.6 Azok az emberi, ill. állati minták, amelyeknél elenyésző annak a valószínűsége, hogy 
kórokozókat tartalmaznak, nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá, ha olyan 
csomagolásban szállítják, amely megakadályozza, hogy kiszivárogjanak, és az „emberi minta, 
az ADR egyéb előírásainak betartása nélkül szállítható”, ill. „állati minta, az ADR egyéb 
előírásainak betartása nélkül szállítható ” felirattal meg vannak jelölve. 
A csomagolás akkor elégíti ki az előző követelményt, ha megfelel a következőknek: 
 a) A csomagolásnak három részből kell állnia: 
   i) szivárgásmentes elsődleges tartály(ok)ból; 
   ii) szivárgásmentes másodlagos csomagolásból; és 
   iii) olyan külső csomagolásból, amely űrtartalmának, tömegének és   
         rendeltetésének megfelelően erős, és legalább egy oldalfelületének mérete 
                          legalább 100 mm × 100 mm; 
 b) Folyadékok esetén az elsődleges tartály(ok) és a másodlagos csomagolás közé az  
          elsődleges tartály(ok) teljes tartalmának felszívására elegendő felszívóképes   
          párnázóanyagot kell helyezni, hogy a folyékony anyag a szállítás során történő  
       kiszabadulása vagy kiszivárgása esetén ne érhesse el a külső csomagolást, ill. ne   
          okozza sem a párnázóanyag, sem a külső csomagolás sérülését; 
 c) Amennyiben több törékeny elsődleges tartály van elhelyezve egyetlen másodlagos  
         csomagolásban, úgy ezeket egyenként be kell burkolni vagy úgy kell elválasztani     

   egymástól, hogy ne érintkezhessenek egymással. 
 
Megjegyzés: Annak eldöntését, hogy valamely anyag ezen alpont alapján kivételnek 
számít-e a páciens, ill. az állat ismert kórtörténetének, tüneteinek, egyedi körülményeinek 
és a helyi járvány körülményeknek a szakszerű megítélésére kell alapozni. 
Az ezen alpont szerint szállítható minta lehet pl. 
– a koleszterinszint, vércukorszint, hormonszint, prosztata specifikus antitestek (PSA) 
meghatározására szolgáló vér- és vizeletminta; 
– a nemfertőző emberi vagy állati betegségekben a szív-, máj-, vesefunkció vagy terápiás 
célú gyógyszerszint meghatározásához szükséges minta; 
– a biztosítás kötésnél vagy foglalkoztatáskor szükséges, kábítószer vagy alkohol 
kimutatására szolgáló minta; 
– a terhesség kimutatására szolgáló minta; 
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– a rák kimutatása céljából vett szövettani minta; és  
– emberben vagy állatban lévő antitestek kimutatására szolgáló minta.”  

 
A 2.2.62.1.6 pont szövege a következőre módosul: 
„ 2.2.62.1.6  (fenntartva)” 
 
A 2.2.62.1.7 pont szövege a következőre módosul: 
„2.2.62.1.7  (fenntartva)” 
 
A 2.2.62.1.8 pont szövege a következőre módosul: 
„2.2.62.1.8  (fenntartva)” 
 
A 2.2.62.1.11.1 pont szövege a következőkre módosul: 
„Azokat a gyógyászati vagy kórházi hulladékokat, amelyek az „A” kategóriába tartozó fertőző anyagot 
tartalmaznak, az UN 2814, ill. az UN 2900 tételhez kell besorolni. Azokat a gyógyászati vagy kórházi 
hulladékokat, amelyek a „B” kategóriába tartozó fertőző anyagokat tartalmaznak, az UN 3291 tételhez kell 
besorolni. 
A 2.2.62.1.11.1 pont a következő megjegyzéssel és lábjegyzettel egészül ki: 
 
„ Megjegyzés:  Ezen előírások szerint kell besorolni a Bizottság 2000/532/EK5) módosított határozata 
mellékletét képező hulladékjegyzék szerinti 18 01 03 számú (Emberek, illetve állatok egészségügyi 
ellátásból és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok – szülészeti, illetve az emberi 
betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok – egyéb 
hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések 
elkerülése érdekében) és a 18 02 02 számú (Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásból és/vagy az 
azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok – állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, 
kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok – egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és 
ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében) gyógyászati vagy 
klinikai hulladékokat a páciens, ill. az állat orvosi, ill. állatorvosi diagnózisa alapján. 

 
lábjegyzet 5) A Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról 
szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv [felváltotta a 2006/12/EC parlamenti és tanácsi irányelv (az EK 
Hivatalos Lapja L 114 szám, 2006. 04. 27., 9. oldal)] 1. cikkének a) pontja értelmében történő 
meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes 
hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő 
meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (az EK Hivatalos Lapja, L 226 szám, 
2000. 09. 06., 3. o.) Magyarországon lásd még a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletet a hulladékok 
jegyzékéről.” 
 
A 2.2.62.1.11.2 pont megjegyzésének jelzése 1-re változik és a pont kiegészül a következő 2. 
megjegyzéssel:  
„2. Az előző besorolási kritériumokkal ellentétben nem tartoznak az ADR hatálya alá a Bizottság 
2000/532/EK5) módosított határozata mellékletét képező hulladékjegyzék szerinti 18 01 04 számú 
(Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásból és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó 
hulladékok – szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve 
megelőzéséből származó hulladékok – hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött 
speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében) és a 18 02 03 számú (Emberek, illetve 
állatok egészségügyi ellátásból és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok – 
állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok 
– hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések 
elkerülése érdekében) gyógyászati vagy klinikai hulladékok.” 
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A 2.2.62.1 bekezdés a következő 2.2.62.1.12 ponttal egészül ki: 
„ 2.2.62.1.12    Fertőzött állatok 
 
2.2.62.1.12.1  Élő állatok fertőző anyag szállítására nem használhatók, kivéve, ha az anyag más módon 

nem szállítható. Azokat az élő állatokat, amelyeket szándékosan megfertőztek vagy 
amelyekről ismert vagy gyanítható, hogy fertőző anyagot tartalmaznak, csak az illetékes 
hatóság által előírt feltételek6) szerint lehet szállítani. 

 
2.2.62.1.12.2   Az „A” kategóriájú, ill. tenyészet esetén „A” kategóriába sorolandó kórokozókkal fertőzött 

állati tetemeket az UN 2814, ill. az UN 2900  tétel alá kell sorolni. A „B” kategóriájú 
kórokozókkal fertőzött állati tetemeket az illetékes hatóság által előírt feltételek7) szerint kell 
szállítani. 

lábjegyzet 6) Az élő állatok szállítását szabályozó előírásokat tartalmaz pl. a 91/628/EGK irányelv az 
állatok szállítás közbeni védelméről (az EK Hivatalos Lapja L 340. szám, 1991. 12. 11., 17. old.) és az 
Európa Tanács (Miniszteri Bizottság) Ajánlásai egyes állatfajok szállítására. Magyarországon lásd még 
a 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendeletet. 

lábjegyzet 7) A fertőzött állati tetemekre vonatokozó előírásokat tartalmaz pl. az Európai Parlament és a 
Tanács 2002. október 3-i 1774/2002 (EK) Rendelete, amely a nem emberi fogyasztásra szolgáló, állati 
eredetű melléktermékekre vonatkozó egészségügyi rendszabályokat tartalmaz (az EK Hivatalos Lapja 
L 273. szám, 2002. 10. 10., 1. old.) ”   

 
A 2.2.62.2 bekezdésben a „(lásd a 2.2.62.1.8 pontot)” szövegrész helyébe a  „(lásd a 2.2.62.1.12.1 pontot)” 

szövegrész lép. 
 
A 2.2.62.3 bekezdésben az I4 osztályozási kódhoz tartozó sorban a „Diagnosztikai minták” kifejezés 

helyébe a „Biológiai anyagok” kifejezés lép. 
 
A 2.2.62.3 bekezdésben az UN 3373 tételhez tartozó „UN 3373 DIAGNOSZTIKAI MINTÁK vagy UN 3373 

KÓRHÁZI MINTÁK”  szövegrész helyébe az „UN 3373 „B” KATEGÓRIÁJÚ BIOLÓGIAI 
ANYAG” szöveg lép. 

 
A 2.2.7.1.2 pont e) pontjában a „a 2.2.7.7.2 pontban meghatározott érték” szövegrész helyébe „a 

2.2.7.7.2.1 b) pontban meghatározott vagy a 2.2.7.7.2.2 – 2.2.7.7.2.6 pont szerint számított 
érték” szövegrész lép. 

 
A 2.2.7.2 bekezdésben a „többoldalú engedély” fogalommeghatározás helyébe a következő lép: 

„Többoldalú engedély a származási, ill. kiindulási ország arra illetékes hatóságának, valamint, ha a 
küldeményt valamely más országba vagy országon keresztül szállítják, akkor mindazon országok illetékes 
hatóságainak – az esettől függően a küldeménydarab mintára vagy a szállításra vonatkozó – engedélye, 
amelyeken keresztül vagy amelybe a küldeményt szállítják.”  
 
A 2.2.7.2 bekezdésben a „radionuklid fajlagos aktivitása” fogalommeghatározás helyébe a következő lép: 
„Egy radionuklid fajlagos aktivitása a nuklid egységnyi tömegére jutó aktivitás. Egy anyag fajlagos 
aktivitását úgy kell tekinteni, mint egy olyan anyagnak az egységnyi tömegére jutó aktivitását, amelyben a 
radionuklidok lényegében egyenletesen vannak eloszlatva.  
 
A 2.2.7.2 bekezdésben a „természetes urán” fogalommeghatározás helyébe a következő lép: 
 
„A természetes urán olyan urán, amelyben az uránizotópok természetben előforduló eloszlásúak (kb. 
99,28 tömeg% 238-urán és 0,72 tömeg% 235-urán). Ez lehet kémiailag elkülönített urán is.” 
 
A 2.2.7.3.2  pont a) ii) alpontjának szövege a következőkre módosul: 

„ ii) természetes urán vagy szegényített urán, vagy természetes tórium, vagy ezek vegyületei vagy 
keverékei, feltéve, hogy besugárzatlanok és szilárd vagy folyékony halmazállapotban vannak;” 
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A 2.2.7.4.6 pont helyébe a következő lép: 
„ 2.2.7.4.6 A zárt kapszulába tokozott radioaktív anyagból álló vagy azt modellező mintadarabokat a 

következők alól lehet mentesíteni: 
a) a 2.2.7.4.5 a) és a 2.2.7.4.5 b) pontban leírt próbák alól, feltéve, hogy a különleges formájú radioaktív 

anyag tömege: 
     i) 200 g-nál kevesebb, és az ISO 2919:1999 „Sugárzás elleni védelem - Zárt radioaktív sugárforrások 

- Általános követelmények és osztályozás” szabvány 4. osztálya szerinti ütési próbát elvégezték; vagy 
        ii) 500 g-nál kevesebb, és az ISO 2919:1999 „Sugárzás elleni védelem - Zárt radioaktív sugárforrások 
- Általános követelmények és osztályozás” szabvány 5. osztálya szerinti ütési próbát elvégezték; és 

b) a 2.2.7.4.5 d) pontban leírt próba alól, feltéve, hogy az ISO 2919:1999 „Sugárzás elleni védelem - Zárt 
radioaktív sugárforrások - Általános követelmények és osztályozás” szabvány 6. osztálya szerinti 
hőmérsékletpróbát elvégezték. ” 
 
A 2.2.7.7.1.7 pont szövege a következőkre módosul: 
 
„A 6.4.11.2 bekezdés alapján mentesített küldeménydarabok kivételével a hasadóanyagot tartalmazó 
küldeménydarabok nem tartalmazhatnak:” 

a) a küldeménydarab-mintára engedélyezettnél nagyobb tömegű hasadóanyagot; 
b) olyan radionuklidokat vagy hasadóanyagokat, amelyek a küldeménydarab-mintára 

nincsenek engedélyezve; 
c) olyan anyagokat, amelyek alakjukban, fizikai vagy kémiai állapotukban vagy térbeli 

elrendeződésükben a küldeménydarab-minta engedélyezett tartalmától eltérnek, 
amint az a küldeménydarab-minta engedélyben meg van határozva. 
 

A 2.2.7.7.1.8 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„2.2.7.7.1.8 Urán-hexafluoridot  tartalmazó küldeménydarabok 
  
Az urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarabok:  
a) nem tartalmazhatnak a küldeménydarab-mintára engedélyezettnél nagyobb tömegű urán-

hexafluoridot; 
    b) nem tartalmazhatnak annál nagyobb tömegű  urán-hexafluoridot, mint ami 5%-nál kisebb üres teret 
eredményezne a küldeménydarabban azon a legnagyobb hőmérsékleten, amely arra az üzemi 
létesítményre van meghatározva, ahol a küldeménydarabot használni fogják; ill.  
    c) csak szilárd urán-hexafluoridot tartalmazhatnak, és a szállításra való átadáskor a küldeménydarab 
belső nyomása nem lehet nagyobb az atmoszferikus nyomásnál.” 
 
A 2.2.7.7.2.1 pont táblázatának a Te-121m tételének utolsó oszlopában az „1×105” érték „1×106”-ra 

módosul. 
 
A 2.2.7.7.2.1 pont táblázata után az a) pont helyébe a következő lép: 
„ a) A következő anyaelemeknél az A1 és/vagy az A2 értékek tartalmazzák a 10 napnál rövidebb felezési 

idejű leányelemek hozzájárulását az alábbiak szerint: 
 

Mg-28 Al-28  
Ar-42 K-42 
Ca-47 Sc-47 
Ti-44 Sc-44 
Fe-52 Mn-52m 
Fe-60 Co-60m 
Zn-69m Zn-69 
Ge-68 Ga-68 
Rb-83 Kr-83m 
Sr-82 Rb-82 
Sr-90 Y-90 
Sr-91 Y-91m 
Sr-92 Y-92 
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Y-87  Sr-87m 
Zr-95 Nb-95m 
Zr-97 Nb-97m, Nb-97 
Mo-99  Tc-99m 
Tc-95m  Tc-95 
Tc-96m Tc-96 
Ru-103 Rh-103m 
Ru-106 Rh-106 
Pd-103 Rh-103m 
Ag-108m Ag-108 
Ag-110m Ag-110 
Cd-115 In-115m 
In-114m In-114 
Sn-113 In-113m 
Sn-121m Sn-121 
Sn-126 Sb-126m 
Te-118 Sb-118 
Te-127m Te-127 
Te-129m Te-129 
Te-131m Te-131 
Te-132 I-132 
I-135 Xe-135m 
Xe-122 I-122 
Cs-137 Ba-137m 
Ba-131 Cs-131 
Ba-140 La-140 
Ce-144 Pr-144m, Pr-144 
Pm-148m Pm-148 
Gd-146 Eu-146 
Dy-166 Ho-166 
Hf-172 Lu-172 
W-178 Ta-178 
W-188 Re-188 
Re-189 Os-189m 
Os-194 Ir-194 
Ir-189 Os-189m 
Pt-188 Ir-188 
Hg-194 Au-194 
Hg-195m Hg-195 
Pb-210 Bi-210 
Pb-212 Bi-212, Tl-208, Po-212 
Bi-210m Tl-206 
Bi-212 Tl-208, Po-212 
At-211 Po-211 
Rn-222 Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, Tl-207 
Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212 
Ra-225 Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, At-218, Bi-214, Po-214 
Ra-228 Ac-228 
Ac-225 Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-213, Pb-209 
Ac-227 Fr-223 
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-

212 
Th-234 Pa-234m, Pa-234 
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Pa-230 Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-230 Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
U-235 Th-231 
Pu-241 U-237 
Pu-244 U-240, Np-240m 
Am-242m Am-242, Np-238 
Am-243 Np-239 
Cm-247 Pu-243 
Bk-249 Am-245 
Cf-253 Cm-249           

                                                                                                                    ” 
A 2.2.7.7.2.1 pont táblázata után az b) pontjának  a „ Ru-106 Rh-106” szövegrésze helyébe a  
                                 „Ru-106 Rh-106 
          Ag -108m Ag-108”   szövegrész lép, valamint a „Ce-134, La-13”; a „Rn-220, Po-

216”; a „Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214”; és a „U-240, Np-240m” szövegrész hatályát 
veszti. 
 

A 2.2.7.7.2.2 pont első két mondata helyébe a következő lép: 
„ Azokra az egyedi radionuklidokra, amelyek nincsenek a 2.2.7.7.2.1 táblázatban felsorolva, a 2.2.7.7.2.1 
pont szerinti radionuklid alapértékek meghatározásához többoldalú engedély szükséges. A Nemzetközi 
Sugárvédelmi Bizottság (ICRP) ajánlása szerint, a tüdőabszorpciós típusnak megfelelő dózis tényezővel 
számított A2 érték használata is megengedett, ha mind a normális szállítási körülmények között, mind a 

baleset esetén lévő kémiai alakokat figyelembe veszik.”  
 
A 2.2.7.7.2.2 pont táblázata első oszlopának helyébe a következő lép: 
 
Csak béta- vagy gamma-
sugarakat kibocsátó nuklidok 
jelenléte ismert  
Alfa-sugarakat kibocsátó 
nuklidok jelenléte ismert, de 
neutron sugárzóké nem 
Neutron sugárzó nuklidok 
jelenléte ismert vagy nem áll  
tényleges adat rendelkezésre 
 
A 2.2.7.8.4 pont d) és e) alpontja helyébe a következő lép: 

„d) Azt a küldeménydarabot, amelyet külön megegyezés alapján szállítanak, a III-SÁRGA kategóriába 
kell besorolni, a 2.2.7.8.5 pontban foglaltak kivételével. 

e) Azt az egyesítőcsomagolást, amely külön megegyezés alapján szállított küldeménydarabokat 
tartalmaz, a III-SÁRGA kategóriába kell besorolni, a 2.2.7.8.5 pontban foglaltak kivételével.” 
 
A 2.2.7.8 bekezdés a következő 2.2.7.8.5 ponttal egészül ki: 
„Az illetékes hatóság gyártási minta engedélyéhez, ill. szállítási engedélyéhez kötött küldeménydarabok 
nemzetközi szállítása esetén, ha a szállításban érintett országokban különböző engedélytípusok 
szükségesek, a 2.2.7.8.4 pontban előírt kategóriába sorolást a gyártási minta származási országában 
kiadott engedélynek megfelelően kell végrehajtani.” 
 
A 2.2.7.9.7 pontban a „2.2.7.4.1” szövegrész helyébe az „1.10, 2.2.7.4.1” szövegrész lép. 
 
A 2.2.8.1.6 ponthoz tartozó 5) lábjegyzet számozása 8)-ra változik 
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A 2.2.8.1.6 pont második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A folyékony anyagoknál, ill. azoknál a szilárd anyagoknál, amelyek a szállítás alatt folyékonnyá válhatnak, 
ha feltételezhető, hogy nem okoznak az emberi bőrön, annak teljes vastagságában roncsolódást, 
figyelembe kell venni a fémfelületekre gyakorolt korróziós hatás lehetőségét.” 
 
A 2.2.8.1.9 pontban a „67/548/EGK6) vagy a 88/379/EGK7) Irányelv” szövegrész helyébe a „67/548/EGK9) 

vagy az 1999/45/EK10) Irányelv” szövegrész lép, valamint a jelenlegi 6) lábjegyzet 
számozása 9)-re változik és a jelenlegi 7) lábjegyzet helyébe a következő lép: 

„10) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 31-i 1999/45/EK Irányelve a tagállamok veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó jogszabályainak és 
közigazgatási előírásainak közelítéséről (lásd az EK Hivatalos Lapja, L 200 szám, 1999. 07. 30.,  
1– 68.oldal)” 
 
A 2.2.8.3 bekezdés táblázatában a C2 osztályozási kódhoz tartozó felsorolásban a „1740 HIDROGÉN-

DIFLUORIDOK, M.N.N” megnevezés helyébe a „1740 SZILÁRD HIDROGÉN-
DIFLUORIDOK, M.N.N” megnevezés lép. 

 
A 2.2.8.3 bekezdés táblázatában a CF1 osztályozási kódhoz tartozó tételek a következőkkel egészülnek ki: 
 3470 MARÓ, GYÚLÉKONY FESTÉK, (beleértve a festéket, lakkot, zománcot, sellakot, 

kencét, polírozót, folyékony töltőanyagot és folyékony lakkbázist) vagy 
  

3470 MARÓ, GYÚLÉKONY FESTÉK SEGÉDANYAG, (beleértve a festékhígítót és 
oldószert) 

 
A 2.2.8.3 bekezdés táblázatában a CT1 osztályozási kódhoz tartozó tételek a következővel egészülnek ki: 
 3471 HIDROGÉN-DIFLUORID OLDATOK, M.N.N 
 
A 2.2.9.1.10 ponthoz tartozó 8) és 9) lábjegyzet számozása 11)-re és 12)-re változik 
 
A 2.2.9.1.11 ponthoz tartozó 1. megjegyzés szövege helyébe a következő lép: „Azok a GMMO-k és  
GMO-k, amelyek fertőzőek, a 6.2 osztály UN 2814, UN  2900 és UN 3373 szám anyagai. 
 
A 2.2.9.1.11 ponthoz tartozó 10) lábjegyzet számozása 13)-ra változik 
 
A 2.2.9.1.12 pont hatályát veszti. 
 
A 2.2.9.1.14 pont szövegében a „61 °C” „60 °C”-ra módosul. 
 
A 2.2.9.2 bekezdés második albekezdése helyébe a következő lép:  
 „- azoknak a készülékeknek (pl. transzformátoroknak, kondenzátoroknak, hidraulikus 

berendezéseknek) az üres, tisztítatlan tartóedényei, amelyekben az UN 2315, 3151, 3152 
vagy 3432 szám alá besorolt anyagok voltak.” 

 
A 2.2.9.3 bekezdés táblázatában az M8 osztályozási kódhoz tartozó UN 3245 tétel a következő 
szövegrésszel egészül ki: „vagy GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT ÉLŐ SZERVEZETEK” 
 
A 2.3.3.1.7 pont szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul., 
 
A 2.3.3.1.8 pont szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
 
A 2.3.6 ábra szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
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3. RÉSZ 
 
3.2 fejezet 
 
A 3.2.1 szakasz 5 oszlop magyarázó szövegének második francia bekezdése hatályát veszti.  
A 3.2.1 szakasz 11 oszlop magyarázó szövege a következő megjegyzéssel egészül ki: 
„Megjegyzés: Az itt feltüntetett különleges előírások nemcsak a 10 oszlopban előírt mobil tartányokra 
vonatkoznak, hanem – amennyiben műszakilag értelmezhető – azokra a mobil tartányokra is, amelyek a 
4.2.5.2.5 pont táblázata szerint szintén használhatók.”   
A 3.2.1 szakasz 13 oszlop magyarázó szövege a következő megjegyzéssel egészül ki: 
„Megjegyzés: Az itt feltüntetett különleges előírások nemcsak a 12 oszlopban előírt tartányokra 
vonatkoznak, hanem – amennyiben műszakilag értelmezhető – azokra a tartányokra is, amelyek a 
4.3.3.1.2, ill. a 4.3.4.1.2 pontban lévő tartányrangsor alapján szintén használhatók.”   
3.2.1 A 15 oszlop magyarázó megjegyzése helyébe a következő lép: 
 
„15 oszlop „Szállítási kategória / (Alagútkorlátozási kód)”  
 

 A rovat felső sorában van feltüntetve a szállítási kategóriát jelölő szám, amelyhez az anyag 
vagy a tárgy hozzá van rendelve az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó 
mentesség alkalmazásához (lásd az 1.1.3.6 bekezdést). 
A rovat alsó sorában, zárójelben van feltüntetve az alagútkorlátozási kód, mely utal az 
anyagot vagy tárgyat szállító jármű közúti alagúton való átszállításánál alkalmazandó 
korlátozásra. Ezek a korlátozások a 8.6 fejezetben találhatók. A „(–)” jelölés azt jelenti, 
hogy a tételhez nincs alagútkorlátozási kód hozzárendelve.  

 
A 3.2 fejezet „A” táblázatának fejlécében a 15 oszlop címe helyébe a következő lép: 
„Szállítási kategória 
1.1.3.6 
(Alagútkorlátozási kód) 
(8.6)” 

 
A 3.2 fejezet „A” táblázatban szereplő tételek a következők szerint módosulnak: 
 

UN szám Oszlop Módosítás 
0015, 0016 és 0303 (6) a "204" számú különleges előírás hatályát veszti  
1169 (II/III csom. cs.),  
1170 (II/III csom. cs.), 
1197 (II/III csom. cs.), 
1219 (II csom. cs.), 
1293 (II/III csom. cs.), 
1987 (II/III csom. cs.), 
1993 (II/III csom. cs.), 
3077  III csom. cs.),  
3082 (III csom. cs.),  
3272 (II/III csom. cs.) 

(6) a következővel egészül ki: „601” 

1391 (2) a következővel egészül ki: " 60 °C feletti 
lobbanásponttal" 

 (6) a "282" számú különleges előírás hatályát veszti 
1649 (2) a következővel egészül ki: " 60 °C feletti 

lobbanásponttal" 
 (6) a "162" számú különleges előírás hatályát veszti 
2030 I csom.csop. (2) a következővel egészül ki: " 60 °C feletti 

lobbanásponttal" 
 (6) a "298" számú különleges előírás hatályát veszti 
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UN szám Oszlop Módosítás 
2814, 2900, 3245 és 
3291 

(6) a "634" számú különleges előírás hatályát veszti 

1155, 1167, 1218, 
1280, 1302, 2356, 
2363 és 3336 (I csom. 
csop.) 

(12) a "L1.5BN" tartánykód helyébe az "L4BN" lép 

3336 (I csom. csop.) (2) "(a gőznyomás 50 °C-on nagyobb mint 175 kPa)" 
szövegrész hatályát veszti 

(2) azoknál a tételeknél, ahol a (6) oszlop a "640A" számú 
különleges előírást tartalmazza, "(a gőznyomás 50 °C-on 
nagyobb mint 175 kPa)" szövegrész hatályát veszti 

1133, 1139, 1169, 
1197, 1210, 1263, 
1266, 1267, 1268, 
1286, 1287, 1308, 
1863, 1866, 1989, 
1993, 2059 és 3295 

(6) azoknál a tételeknél, ahol a (6) oszlop a "640A" számú 
különleges előírást tartalmazza, a "640A" hatályát veszti  

1133, 1139, 1169, 
1197, 1210, 1263, 
1266, 1267, 1268, 
1286, 1287, 1308, 
1863, 1866, 1989, 
1993, 2059 és 3295 

azok a tételek, amelyekre a (6) oszlop a "640B" számú különleges 
előírást tartalmazza, hatályukat vesztik 

1133, 1139, 1169, 
1197, 1210, 1224, 
1263, 1266, 1267, 
1268, 1286, 1287, 
1306, 1308, 1863, 
1866, 1987, 1989, 
1993, 1999, 2059, 
3295 és 3336 

(2) azoknál a tételeknél, ahol a (6) oszlop a "640C" számú 
különleges előírást tartalmazza, a "de legfeljebb 175 
kPa" szövegrész hatályát veszti 

(2) azoknál a tételeknél, ahol a (6) oszlop a "640F" számú 
különleges előírást tartalmazza, a "a gőznyomás 50 °C-
on nagyobb mint 175 kPa" szövegrész helyébe a 
"forráspont legfeljebb 35 °C" 

1133, 1139, 1169, 
1197, 1210, 1263, 
1266, 1286, 1287, 
1306, 1866, 1993 
és 1999 (2) azoknál a tételeknél, ahol a (6) oszlop a "640G" számú 

különleges előírást tartalmazza a "de legfeljebb 175 kPa" 
szövegrész helyébe a "forráspont nagyobb mint 35 °C" 
lép 

1203 (9a) a "BB2" különleges csomagolási előírással egészül ki 
egyvonalban a (8) oszlopban lévő "IBC02"-vel 

1267, 1268 és 3295 azok a tételek, ahol a (6) oszlop a "640P" számú különleges előírást 
tartalmazza, hatályukat vesztik 

1267, 1268 és 3295 (6) azoknál a tételeknél, ahol a (6) oszlop a "640A" számú 
különleges előírást tartalmazza a következővel egészül 
ki: "649"  

 
A 3.2 fejezet „A ” táblázat UN 1202, UN 3175, UN 3256 tételeinek szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra 
módosul.  
 
Az 1.4S osztályozási kódú tételeknél (az UN 0012, 0014, 0044, 0055, 0070, 0105, 0110, 0131, 0173, 0174, 
0193, 0323, 0337, 0345, 0349, 0366, 0367, 0368, 0373, 0376, 0384, 0404, 0405, 0432, 0441, 0445, 0454, 
0455, 0456, 0460, 0481 és 0500 számú tételeknél) a (16) oszlopban a "V2" számú különleges előírás 
hatályát veszti. 
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A (17) oszlopban az UN 1564, 1794, 1884, 2506, 2509, 1544, 1548, 1549, 1550, 1551, 1557, 1566, 1579, 
1588, 1601, 1616, 1655, 1663, 1673, 1690, 1709, 1740, 1759, 1773, 1812, 1907, 2020, 2025, 2026, 2074, 
2077, 2214, 2215, 2233, 2237, 2239, 2280, 2291, 2331, 2430, 2440, 2446, 2473, 2475, 2503, 2505, 2507, 
2508, 2512, 2516, 2570, 2578, 2579, 2585, 2588, 2651, 2655, 2659, 2660, 2662, 2674, 2698, 2713, 2716, 
2729, 2757, 2759, 2761, 2763, 2771, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2786, 2802, 2803, 2811, 2823, 2834, 
2853, 2854, 2855, 2856, 2862, 2865, 2869, 2871, 2875, 2876, 2905, 2923, 2967, 3027, 3143, 3146, 3147, 
3249, 3253, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3283, 3284, 3285, 3288, 3345, 3349, 3427, 3438, 3439, 3453, 
3457, 3458, 3459, 3460, 3462, 3464, 3465, 3466 és 3467 tételeknél a "VV9a" és a "VV9b" különleges 
előírások helyébe a "VV9" különleges előírás lép. 

  
A (7) oszlopban az UN 1556, 1583, 1591, 1593, 1597, 1599, 1602, 1656, 1658, 1686, 1710, 1718, 1719, 
1731, 1755, 1757, 1760, 1761, 1783, 1787, 1788, 1789, 1791, 1793, 1805, 1814, 1819, 1824, 1835, 1840, 
1848, 1851, 1887, 1888, 1897, 1902, 1903, 1908, 1935, 1938, 2021, 2024, 2030, 2205, 2206, 2209, 2225, 
2235, 2269, 2272, 2273, 2274, 2279, 2289, 2290, 2294, 2299, 2300, 2311, 2320, 2321, 2326, 2327, 2328, 
2431, 2432, 2433, 2470, 2491, 2496, 2501, 2504, 2511, 2515, 2518, 2525, 2533, 2564, 2565, 2580, 2581, 
2582, 2586, 2609, 2656, 2661, 2664, 2667, 2669, 2672, 2677, 2679, 2681, 2688, 2689, 2693, 2730, 2732, 
2735, 2739, 2747, 2753, 2785, 2788, 2790, 2801, 2810, 2815, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2829, 2831, 
2837, 2849, 2872, 2873, 2874, 2902, 2903, 2904, 2922, 2937, 2941, 2942, 2946, 2991, 2992, 2993, 2994, 
2995, 2996, 2997, 2998, 3005, 3006, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 
3020, 3025, 3026, 3055, 3066, 3140, 3141, 3142, 3144, 3145, 3172, 3264, 3265, 3266, 3267, 3276, 3278, 
3280, 3281, 3282, 3287, 3293, 3320, 3347, 3348, 3351, 3352, 3410, 3411, 3413, 3414, 3415, 3418, 3421, 
3422, 3424, 3426, 3429, 3434, 3435 és 3440 tételeknél az "LQ19" kód helyébe az "LQ7" kód lép.  
 
A (13) oszlopban a "TE15" számú különleges előírás mindenütt hatályát veszti 
 
A következő tételek hatályukat vesztik: UN 1014, 1015, 1366, 1370, 1979, 1980, 1981 2005, 2445, 2600, 
2662, 3051, 3052, 3053, 3076, 3433, 3435, 3461.  
 
Az UN 0331 és 0332 tételek (14) oszlopa kiegészül a következővel: „EX/III”. 

 
Az UN 1011, 1965 és 1978 tételek (6) oszlopa kiegészül a következővel: „652”. 

 
Az UN 1170, 1987 és 1993 tételek (6) oszlopa kiegészül a következővel: „330”. 
 
Az UN 1263 I csomagolási csoportjához tartozó tétel (11) oszlopa kiegészül a „TP27”, az UN 1263 és az 
UN 3066 II csomagolási csoportjához tartozó tételek (11) oszlopa kiegészül a „TP28”, valamint az UN 1263 
és az UN 3066 III csomagolási csoportjához tartozó tételek (11) oszlopa kiegészül a „TP29” különleges 
előírással. 

 
Az UN 2912, 2915, 3321 és 3322 tételek (6) oszlopa a következővel egészül ki: „325”. 

 
Az UN 3324, 3325 és 3327 tételek (6) oszlopa a következővel egészül ki: „326”. 

 
Az UN 1013 tétel (6) oszlopa a következővel egészül ki: „653”. 
 
Az UN 1143 tétel (2) oszlopában szereplő megnevezés helyébe a következő lép: "KROTONALDEHID vagy 
KROTONALDEHID, STABILIZÁLT"; a (6) oszlopa a következővel egészül ki: „324”. 
 
Az UN 1170 tétel mindkét sorának (9a) oszlopában a „PP2” különleges csomagolási előírás hatályát veszti. 
Az  UN 1242 tétel (19) oszlopa kiegészül a következővel: „S20”. 
 
A második UN 1202 tétel (2) oszlopában mindkét "EN 590:1993" szövegrész helyébe a következő lép: 
"EN 590:2004" . 

 
Az UN 1378 tételnél a (2) oszlopban a megnevezés helyébe a következő lép: 
„FÉM KATALIZÁTOR, NEDVESÍTETT, látható folyadékfelesleggel” 
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Az UN 1459 tétel III csomagolási csoporthoz tartozó sorának (10) oszlopában a „T3” előírás helyébe a  
„T1” előírás lép. 
Az UN 1463 tétel 
 (3b) oszlopában az „OC2” osztályozási kód helyébe az „OTC” lép;  
 (5) oszlopában az „5.1 + 8” számok helyébe az „5.1 + 6.1 + 8” lép; .  
 (16) oszlopa a „V11 V12” különleges előírással egészül ki; 
 (18) oszlopában „CV24” különleges előírás helyébe a következő lép: „CV24 CV28”; 
 (20) oszlopában az „58” veszélyt jelölő szám helyébe az „568” lép. 
 
Az UN 1614 tétel (8) oszlopa a „P099” csomagolási utasítással egészül ki. 
 
Az UN 1733 tétel (10) oszlopa a „T3” utasítással, a (11) oszlopa a „TP33” különleges előírással egészül ki. 

 
Az UN 1740 tétel (2) oszlopában a „HIDROGÉN-DIFLUORIDOK, M.N.N.” megnevezés helyébe a 
következő lép: „ SZILÁRD HIDROGÉN-DIFLUORIDOK, M.N.N." 
 
Az UN 1779 tétel 
 (2) oszlopában a „HANGYASAV” megnevezés helyébe a következő lép:  
   „HANGYASAV, 85 tömeg%-nál több savtartalommal”; 
 (3b) oszlopában a „C3” osztályozási kód helyébe a „CF1” lép; 
 (5) oszlopában a „8” szám helyébe a következő lép: „8 + 3”;  
 (14) oszlopában az „AT” megjelölés helyébe a következő lép: „FL”; 
 (19) oszlopa az „S2” különleges előírással egészül ki; 
 (20) oszlopában a „80” veszélyt jelölő számok helyébe a következő lép: „83”.  
 
Az UN 1841 tétel a (8) oszlopában  az „LP01”helyébe az „LP02” lép. 
 
Az UN 1848 tétel (2) oszlopában a „PROPIONSAV” megnevezés helyébe a következő lép: „PROPIONSAV 
legalább 10 tömeg%, de 90 tömeg%-nál kevesebb savtartalommal”. 
 
Az UN 1950 minden tételének  
 (6) oszlopa a „327” különleges előírással egészül ki; 
 (8) oszlopában a „P204” csomagolási utasítás helyébe a következő lép „P003 LP02”, 
 (9a) oszlopa a „PP17 PP87 RR6 L2”különleges csomagolási utasításokkal egészül ki, 

(16) oszlopa a V14 előírással egészül ki. 
  

Az UN 1956 tétel (6) oszlopa a „292” különleges előírással egészül ki. 
 
Az UN 1972 tétel a (16) oszlopa a „V5” előírással egészül ki. 
 
Az UN 2002 tétel a (20) oszlopában  a „40” bejegyzés hatályát veszti. 
 
Az UN 2008 tétel III csomagolási csoporthoz tartozó (6) oszlopa az „524” előírással egészül ki. 

 
Az UN 2015 tétel (10) oszlopában a „T10” utasítás helyébe a következő lép: „T9”. 

 
Az UN 2030 tétel  
 (10) oszlopában  
  az I csomagolási csoportnál a „T20” utasítás helyébe a következő lép: „T10”; 
  a II csomagolási csoportnál a „T15” utasítás helyébe a következő lép: „T7” 

(11) oszlopában a III csomagolási csoportnál a „TP2” különleges előírás helyébe a 
következő lép: „TP1”. 
 

Az UN 2037 minden tételének  
(8) oszlopában a „P204”  csomagolási utasítás helyébe a következő lép: „P003”;  
(9a) oszlopa a „PP17 RR6” különleges csomagolási előírással egészül ki. 
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Az UN 2211 tétel (16) oszlopában a V1 előírás hatályát veszti. 
 
Az UN 2531 tétel (11) oszlopában  a „TP1”helyébe  „TP2” lép. 
 
Az UN 2823 tétel (2) oszlopában a „KROTONSAV” megnevezés helyébe a következő lép: „SZILÁRD 
KROTONSAV” 

 
Az UN 2880 tétel (6) oszlopában  
 a II csomagolási csoportnál a „322” különleges előírással egészül ki; 
 a III csomagolási csoportnál a „316” különleges előírás helyébe a következő lép: 
  „313 314” 
 
Az UN 2900 tétel (10) oszlopában a „BK1 BK2” utasítás hatályát veszti; 
  (20) oszlopában a „606” veszélyt jelölő szám hatályát veszti. 

 
Az UN 2949 tétel (2) oszlopában a megnevezés helyébe a következő lép: 
„HIDRATÁLT NÁTRIUM-HIDROGÉN-SZULFID, legalább 25% kristályvíz-tartalommal”. 

 
Az UN 2995 tétel I csomagolási csoporthoz tartozó (20) oszlopában  a „66”helyébe  „663” lép. 

 
Az UN 3013 tétel I csomagolási csoporthoz tartozó (19) oszlopában  a „S1”helyébe  „S17” lép. 
 
Az UN 3245 tétel (2) oszlopában a megnevezés a következő szövegrésszel egészül ki: „vagy 
GÉNTECHNOLÓGIÁVAL MÓDOSÍTOTT ÉLŐ SZERVEZETEK”. 

 
Az UN 3254 tétel (11) oszlopában  a „TP33”helyébe  „TP2” lép. 
 
Az UN 3257 tétel (2) oszlopában lévő megnevezés a végén a következő szöveggel egészül ki: „190 °C-nál 

magasabb hőmérsékleten töltve”. 
 
Az UN 3291 tétel (10) oszlopa kiegészül a következővel: „BK2”. 

 
Az UN 3373 tétel  
 (2) oszlopában a”DIAGNOSZTIKAI MINTÁK vagy KÓRHÁZI MINTÁK” megnevezés helyébe a 

következő lép: „ „B” KATEGÓRIÁJÚ BIOLÓGIAI ANYAG”; 
 (5) oszlopa kiegészül a következővel: „6.2”; 
 (10) oszlopa kiegészül a következővel: „T1”; 
 (11) oszlopa kiegészül a következővel: „TP1”. 

 
Az UN 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 és 3370 tételek (2) oszlopában a „nedvesített” szövegrész helyébe a 
következő lép: „NEDVESÍTETT”. 
 
A folyékony és a szilárd UN 3375 tételek (13) oszlopában a „TU26” különleges előírás hatályát veszti., 

valamint a (19) oszlopban az „S24” előírás helyébe az „S14” lép. 
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A 3.2 fejezet „A” táblázat (15) oszlopában az egyes rovatok alsó sorában, zárójelben a következő –
 betűkből és számokból álló – kódot kell feltüntetni: 

 
1.1 alosztály A és L összeférhetőségi csoport (B) 
1.1 alosztály B, C, D, E, F, G és J összeférhetőségi csoport (B1000C) 
1.2 alosztály L összeférhetőségi csoport (B) 
1.2 alosztály B, C, D, E, F, G, H és J összeférhetőségi 
csoport 

(B1000C) 

1.3 alosztály L összeférhetőségi csoport (B) 
1.3 alosztály H és J összeférhetőségi csoport (C) 
1.3 alosztály C és G összeférhetőségi csoport (C5000D) 
1.4 alosztály (E) 
1.5 alosztály D összeférhetőségi csoport (B1000C) 
1.6 alosztály (E) 

 1 osztály 

UN 0190 (E) 
F, TF, TFC betűt tartalmazó osztályozási kódok (B1D) 
FC betűt tartalmazó osztályozási kódok (D) 
T, TC, TO, TOC betűt tartalmazó osztályozási kódok (C1D) 

2 osztály 

A, O, C, CO betűt tartalmazó osztályozási kódok (E) 
D osztályozási kód (B) 
FC, FT1, FT2, FTC osztályozási kód: I csomagolási csoport (C1E) 
I és II csomagolási csoport (D1E) 
F2 osztályozási kód (D1E) 

3 osztály 

Egyéb (E) 
D és DT osztályozási kód  (B) 
UN 3221, 3222, 3231, 3232 (B) 
C, D, E, F típusú önreaktív anyagok (D) 
UN 2956, 3241, 3242, 3251 (D) 

4.1 osztály 

Egyéb (E) 
I csomagolási csoport (B1E) 
II csomagolási csoport (D1E) 

4.2 osztály 

Egyéb (E) 
I csomagolási csoport (B1E) 
II csomagolási csoport (D1E) 

4.3 osztály 

Egyéb (E) 
I csomagolási csoport (B1E) 5.1 osztály 
Egyéb (E) 
B típusú szerves peroxidok (B) 5.2 osztály 
C, D, E, F típusú szerves peroxidok (D) 
TF1, TFC osztályozási kód: I csomagolási csoport (C1D) 
UN 3381 3390 (C1D) 
TF2 és TW1 osztályozási kód: I csomagolási csoport (D1E) 
TF1, TF2, TFC és TW1 osztályozási kód: II csomagolási 
csoport 

(D1E) 

6.1 osztály 

Egyéb (E) 
6.2 osztály UN 2814 és 2900 (E) 

UN 2977 és 2978 (C) 7 osztály 
Egyéb, kivéve: UN 2919 és 3331 (E) 
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CT1 osztályozási kód: I csomagolási csoport (C1D) 
CF1, CFT és CW1 osztályozási kód: I csomagolási csoport (D1E) 

8 osztály 

Egyéb (E) 
M2 és M3 osztályozási kód (D1E) 
M9 és M10 osztályozási kód (D) 

9 osztály 

Egyéb, kivéve: UN 3359 (E) 
Az előzőekben fel nem sorolt veszélyes áruk (─) 

 
 A 3.3.1 szakasz 162 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„ 162   (törölve)” 
 
A 3.3.1 szakasz 181 különleges előírása szövegében az „1 számú veszélyességi bárcával” szövegrész 
helyébe az „1 számú veszélyességi bárcával (lásd az 5.2.2.2.2 pontot)”  szövegrész lép. 
 
A 3.3.1 szakasz 204 különleges előírása helyébe a következő lép: 

„ 204   (törölve)” 
 
A 3.3.1 szakasz 216 különleges előírásának második mondata helyébe a következő lép: 
„Nem tartoznak az ADR hatálya alá azok a légmentesen zárt csomagolások, ill. tárgyak, amelyek a II vagy 
a III csomagolási csoportba tartozó gyúlékony folyadékot tartalmaznak szilárd anyagban abszorbeálva, 10 
ml-nél kisebb mennyiségben, ha a csomagolásban, ill. a tárgyban nincs szabad folyadéktartalom.” 
 
A 3.3.1 szakasz 247 különleges előírásának első mondata helyébe a következő lép: 
„A 24 tf.%-nál több, de legfeljebb 70 tf.% alkoholtartalmú alkoholos italokat, ha a gyártási eljárás részeként 
szállítják, a 4.1.1 szakasz általános előírásainak megfelelő, 250 liternél nagyobb, de legfeljebb 500 liter 
űrtartalmú fahordókban is szállíthatók, a következő feltételek mellett:” 
 
A 3.3.1 szakasz 251 különleges előírásának első mondata helyébe a következő lép: 
„Az UN 3316 vizsgálókészlet vagy elsősegély felszerelés tétel olyan dobozokra, kazettákra stb. vonatkozik, 
amelyek különböző vegyianyagokat tartalmaznak kis mennyiségben, amelyeket például gyógyászati, 
analitikai, vizsgálati vagy javítási célra használnak.” 
 
A 3.3.1 szakasz 282 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„ 282   (törölve)” 

 
A 3.3.1 szakasz 289 különleges előírása  helyébe a következő lép: 
„289 A járműbe szerelt vagy komplett járműalkatrészekben (kormányoszlop, ajtópanel, ülés stb.) lévő 
légzsákok és biztonsági öv előfeszítők nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá.”  
 
A 3.3.1 szakasz 292 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„292 A legfeljebb 23,5 térf.% oxigént tartalmazó keverékek szállíthatók ezen tétel alatt, ha más 
gyújtóhatású gáz nincs a keverékben. E határ alatt semmilyen koncentrációnál nem szükséges 5.1 számú 
bárca.” 
 
A 3.3.1 szakasz 298 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„ 298   (törölve)” 
 
A 3.3.1 szakasz 303 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„303 Ezeket a tartályokat a bennük levő gáznak, ill. gázkeveréknek a 2.2.2 szakasz előírásai szerint 
meghatározott osztályozási kódjához kell besorolni.” 
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A 3.3.1 szakasz 309 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„309 Ezt a tételt a főleg ammónium-nitrát és tüzelőanyag keverékéből álló, érzékenyítés nélküli emulziókra, 
szuszpenziókra és gélekre kell alkalmazni, amelyek csak a felhasználás előtti további feldolgozás után 
válnak E típusú robbantóanyaggá.  
 
Az emulzió jellegzetes összetétele: 60…85% ammónium-nitrát; 5…30% víz; 2…8% tüzelőanyag; 0,5…4% 
emulgáló szer; 0…10% oldható égésgátló, valamint nyomjelző adalék. Az ammónium-nitrát egy részét más 
szervetlen nitrátok helyettesíthetik.  

 
A szuszpenzió és a gél jellegzetes összetétele: 60…85% ammónium-nitrát; 0…5% nátrium- vagy kálium-
perklorát; 0…17% hexamin-nitrát vagy monometilamin-nitrát; 5…30% víz; 2…15% tüzelőanyag; 0,5…4% 
sűrítőanyag; 0…10% oldható égésgátló, valamint nyomjelző adalék. Az ammónium-nitrát egy részét más 
szervetlen nitrátok helyettesíthetik. 
Az anyagoknak ki kell állniuk a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” I rész, 18. szakasz 8 vizsgálati 
sorozatot és a besorolást az illetékes hatóságnak jóvá kell hagynia.” 
 
A 3.3.1 szakasz 316 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„316 Ezt a tételt csak a száraz kalcium-hipokloritra lehet alkalmazni, ha nem-morzsolódó tabletta formában 
szállítják.” 
 
A 3.3.1 szakasz 319 különleges előírása első mondata hatályát veszti. 
 
A 3.3.1 szakasz 320 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„ 320   (törölve)” 
 
A „322- 
    499 (fenntartva)” szövegrész helyébe a következő lép: 
„331- 
499 (fenntartva)” 

- 
A 3.3.1 szakasz 504 különleges előírásában a „nátrium-hidrogén-szulfid” szövegrész helyébe a következő 
lép: „hidratált nátrium-hidrogén-szulfid” 
 
A 3.3.1 szakasz 601 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„601 A felhasználásra kész gyógyszerészeti termékek (gyógyszerek), amelyeket személyes vagy 
háztartási felhasználás vagy kiskereskedelmi értékesítés céljára gyártanak és erre szolgáló 
csomagolásban vannak, nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá.” 
 
A 3.3.1 szakasz 617 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„617 A robbantóanyag típusán kívül az adott robbantóanyag kereskedelmi nevét is fel kell tüntetni a 
küldeménydarabon.” 
 
A 3.3.1 szakasz 634 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„ 634   (törölve)” 
 
A 3.3.1 szakasz 637 különleges előírása helyébe a következő lép: 
 
637  A géntechnológiával módosított mikroorganizmusok és a géntechnológiával módosított élő 

szervezetek azok, amelyek bár nem veszélyesek az emberekre vagy állatokra, de amelyek 
képesek az állatokat, növényeket, mikrobiológiai anyagokat és az ökoszisztémát oly módon 
megváltoztatni, ami a természetben nem következhet be. Azok a géntechnológiával módosított 
mikroorganizmusok és géntechnológiával módosított élő szervezetek, amelyek felhasználását a 
származási, a tranzit és a célország illetékes hatóságai engedélyezték, nem tartoznak az ADR 
előírásainak hatálya alá1). Gerinces vagy gerinctelen élő állatok ezen UN szám alá besorolt 
anyagok szállítására nem használhatók, hacsak az anyag más módon nem szállítható. A gyorsan 
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romló anyagok szállításánál megfelelő információt kell nyújtani, pl. „+2/+4 °C-on tartandó” vagy 
„fagyasztva szállítandó” vagy „tilos fagyasztani” 

 
A 3.3.1 szakasz 645 különleges előírása  a következő mondattal egészül ki : 
„Ha az alosztályt a 2.2.1.1.7.2 pontban ismertetett eljárással határozzák meg, az illetékes hatóság 
előírhatja, hogy a besorolást a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” I. Rész 16 fejezet 6 vizsgálati sorozat 
próbái során nyert adatok alapján ellenőrizzék.” 
 
A 3.3.1 szakasz 649 különleges előírása 2) lábjegyzete helyébe a következő lép: 
 
„2) Standard vizsgálati módszer kőolajtermékek desztillálására atmoszferikus nyomáson, kiadta az ASTM 
International 2001-ben.” 
 
A 3.3.1 szakasz 651 különleges előírása helyébe a következő lép: 
„651 A V2 különleges előírás 1) bekezdését nem kell alkalmazni, ha a szállítóegységen a nettó 

robbanóanyag-mennyiség legfeljebb 4000 kg, feltéve, hogy a nettó robbanóanyag-mennyiség 
járművenként is csak legfeljebb 3000 kg.” 

 
A 3.3.1 szakasz a következő  különleges előírásokkal egészül ki: 
 
„322   Ezt az árut a III csomagolási csoportba lehet sorolni, ha nem-morzsolódó tabletta formában 

szállítják. 
 
323 (fenntartva) 
 
324  99%-os és az alatti koncentrációjú anyagot stabilizálni kell. 
 
325 Ha az anyag nem hasadó vagy hasadó-engedményes urán-hexafluorid, akkor az UN 2978 tételhez 

kell sorolni.  
 
326 Ha az anyag hasadó urán-hexafluorid, akkor az UN 2977 tételhez kell sorolni. 
 
327  Ez a tétel alkalmazható az 5.4.1.1.3 pont szerint feladott, hulladékká vált aeroszol csomagolások 

újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő szállításakor is. Ilyen esetben az aeroszol 
csomagolást nem kell az akaratlan működtetés elleni védelemmel ellátni, feltéve, hogy megtették a 
szükséges óvintézkedéseket  a veszélyes nyomásnövekedés, ill. veszélyes atmoszféra 
kialakulásának megakadályozására. Azokat az aeroszolokat, amelyek nem szivárognak, ill. 
nincsenek nagyon deformálódva, a P003 csomagolási utasítás és a PP87 különleges csomagolási 
előírásnak megfelelően kell csomagolni, vagy az LP02 csomagolási utasítás és az L2 különleges 
csomagolási előírásnak megfelelően. A szivárgó vagy erősen deformálódott aeroszol 
csomagolásokat kármentő csomagolásban kell szállítani, megfelelő óvintézkedésekkel biztosítva, 
hogy nem lép fel veszélyes nyomásnövekedés.  

Megjegyzés: Nem szállíthatók a hulladék aeroszol csomagolások zárt konténerben, ha 
tengeri úton szállítják tovább. 

 
328 Ez a tétel a gyúlékony folyadékot (beleértve a metanolt és a metanol vizes oldatát) tartalmazó 

üzemanyagcella kazettákra vonatkozik. Az üzemanyagcella kazetta olyan tárolóeszköz, amelyben 
az üzemanyag van, ami az adagolást vezérlő szelep(ek)en keresztül jut a cella által működtetett 
készülékbe, amely(ek) független(ek) az elektromosságot előállító szerkezeti részektől. A kazettát 
úgy kell megtervezni és gyártani, hogy szokásos szállítási körülmények között az üzemanyag 
szivárgását megelőzzék.  
Ez a tétel olyan üzemanyagcella kazetta gyártási típusra vonatkozik, amelyről bizonyított, hogy – a 
csomagolása nélkül – kiállta a 100 kPa túlnyomással végzett belső nyomásállósági próbát. 

 
329        (fenntartva) 
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330 A legfeljebb 5% nyersolaj terméket (pl. gazolint) tartalmazó alkoholokat az UN 1987 ALKOHOLOK, 
M.N.N tétel alatt kell szállítani. 

 
652 Azok az üzemanyag tartályok, amelyeket hőlégballonokhoz, ill. meleglevegős léghajókhoz 

használnak és amelyeket ausztenites (korrózióálló) acélból, ferrites és ausztenites acélból (duplex 
acélból) vagy hegesztett titánból a nemzeti légügyi előírások szerint gyártottak és hagytak jóvá és 
2004. július 1-je előtt helyeztek üzembe (az üzembe helyezés előtti vizsgálat 2004. július 1-je előtt 
történt) és nem felelnek meg a 6.2 fejezet követelményeinek, a következő feltételekkel szállíthatók 
közúton: 

a) a 6.2.1 szakasz általános előírásait be kell tartani; 
b) a tartály tervezését és gyártását – a légialkalmasság szempontjából – a nemzeti 

 légiközlekedési hatóság jóváhagyta; 
c) a 6.2.1.1.1 pont előírásaitól eltérően a tervezési nyomást a +40 °C-os 

csökkentett maximális környezeti hőmérsékletből kell levezetni, mely esetben:  
i) a 6.2.1.2 bekezdés előírásaitól eltérően a tartályt kereskedelmi tisztaságú, 
hengerelt és hőkezelt titánból is lehet gyártani, a következő minimum 
követelmények betartásával:  
Rm>450 MPa,  εA>20% (εA = szakadási nyúlás); 
ii) ausztenites (korrózióálló) acélból, ferrites és ausztenites acélból (duplex 
acélból) készült tartályok is használhatók a szavatolt minimális folyáshatár (Re) 
legfeljebb 85%-át kitevő feszültségszintig a +40 °C-os csökkentett maximális 
környezeti hőmérsékletből levezetett tervezési nyomás mellett; 
iii) a tartályt 26 bar névleges nyitónyomású nyomáscsökkentő szerkezettel kell 
ellátni; a tartály próbanyomása legalább 30 bar legyen; 

d) ha a c) pontban említett eltérési lehetőséget nem alkalmazzák, akkor a tartályt 
65 °C referencia hőmérsékletre kell tervezni és olyan nyomáscsökkentő 
szerkezettel kell ellátni, amelynek névleges  nyitónyomását azon ország 
illetékes hatóságának kell meghatároznia, amelyben használni fogják; 

e) a tartály törzsét legalább 25 mm vastagságú, szilárd habból vagy ahhoz 
hasonló anyagból készült, vízálló külső védőréteggel kell ellátni; 

f) szállítás közben a tartálynak rekeszben vagy külön védőeszközben szilárdan 
rögzítve kell lenni; 

g) a tartályon jól látható feliratot kell elhelyezni, miszerint a tartály csak 
hőlégballonokhoz, ill. meleglevegős léghajókhoz használható; 

h) a tartály használati ideje (az üzembe helyezés előtti vizsgálattól számítva) 
legfeljebb 25 év lehet. 

 
653 Legfeljebb 0,5 l űrtartalmú palackokban szállítva ez a gáz nem tartozik az ADR többi előírásának 

hatálya alá, a következő feltételekkel: 
  – a palackok gyártására és vizsgálatára vonatkozó előírásokat betartják; 

  – a palackok olyan külső csomagolóeszközben vannak, amelyek legalább a 4. Rész 
kombinált csomagolásokra vonatkozó követelményeinek megfelelnek; a 4.1.1.1, a 
4.1.1.2 és a 4.1.1.5 – 4.1.1.7 bekezdés általános csomagolási előírásait be kell 
tartani; 

  – a palackokat nem csomagolják egybe más veszélyes áruval; 
  – egy küldeménydarab össztömege legfeljebb 30 kg; 
  – minden küldeménydarabon jól látható módon és tartósan fel van tüntetve az 

UN 1013 jelölés. Ezt a jelölést egy vonallal körberajzolt, legalább 100 x 100 mm 
nagyságú, csúcsára állított négyzetben kell feltüntetni.” 

 
A 3.4.6 szakasz táblázata első oszlopában az „LQ4” és az „LQ5” bejegyzés helyébe a „LQ4c)” és az „LQ5c)” 
bejegyzés lép. A táblázat első oszlopában az „LQ19” sorában a „3 l” és az  „1 l” bejegyzés helyébe az 
„5 kg” bejegyzés lép.  
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4. RÉSZ 
 
A 4.1.1 szakasz megjegyzése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Megjegyzés: A 2, a 6.2 és a 7 osztály anyagainak csomagolására ezen szakasz általános előírásait   csak 

úgy  kell alkalmazni, ahogy  a 4.1.8.2 bekezdés (a 6.2 osztályra), a 4.1.9.1.5 pont (a 7 
osztályra), valamint a 4.1.4 szakasz alkalmazandó csomagolási utasításai (P201 a 2 
osztályra, ill. P620, P621, IBC620 és LP621 a 6.2 osztályra) ezt előírják.” 

 
A 4.1.1.2 bekezdés megjegyzésében a „nagy vagy közepes molekulatömegű” szövegrész hatályát veszti. 
 
A 4.1.1.3 bekezdésben a „6.5.4” szakaszra való hivatkozás „6.5.6”-ra módosul. 
 
A 4.1.1.5 bekezdés a következő második mondattal egészül ki: 

 
„A folyékony anyagot tartalmazó belső csomagolásokat a zárószerkezetükkel fölfelé, a külső 
csomagoláson lévő, az 5.2.1.9 bekezdésben előírt, álló helyzetet jelző nyilaknak megfelelően kell a külső 
csomagolásban elhelyezni.” 

 
 
A 4.1.1.5 bekezdés a következő 4.1.1.5.1 ponttal egészül ki:  

„4.1.1.5.1 Amennyiben egy kombinált csomagolás, ill. nagycsomagolás külső csomagolóeszközét 
különböző típusú belső csomagolóeszközökkel sikeresen bevizsgáltak, ebbe a külső 
csomagolóeszközbe, ill. nagycsomagolásba a különböző belső csomagolóeszközök 
tetszőleges kombinációban behelyezhetők. Ezen kívül, a csomagolás további vizsgálata 
nélkül használhatók a következő belső csomagolóeszköz változatok, ha azonos 
követelményszintnek felelnek meg: 

 a) Azonos vagy kisebb méretű belső csomagolóeszközök használhatók, amennyiben: 
  i) a belső csomagolóeszközök hasonló kialakításúak, mint a bevizsgált belső 

csomagolóeszközök (pl. alak - hengeres, szögletes stb.); 
  ii) a belső csomagolóeszközök szerkezeti anyaga (üveg, műanyag, fém stb.) az 

eredetileg bevizsgált belső csomagolóeszközökkel azonos vagy nagyobb 
mértékben ellenálló az ütődéseknél és halmazolásnál fellépő erőkkel szemben; 

  iii) a belső csomagolóeszközök nyílásai azonos vagy kisebb átmérőjűek és zárásuk 
hasonló kialakítású (pl. csavarmenetes kupak, bepattanó fedél stb.); 

  iv) elegendő mennyiségű párnázóanyagot használnak a hézagok kitöltésére és a 
belső csomagolóeszközök jelentősebb elmozdulásának megakadályozására; és 

  v) a belső csomagolóeszközök ugyanolyan helyzetben vannak a külső 
csomagolóeszközbe elhelyezve, mint a bevizsgált csomagolóeszközök. 

 b) Azokból a belső csomagolóeszközökből, amelyekkel bevizsgálták, vagy az előző a) 
pontban leírt eltérő belső csomagolóeszközökből kevesebb is használható, amennyiben 
elegendő mennyiségű párnázóanyagot használnak a hézagok kitöltésére és a belső 
csomagolóeszközök jelentősebb elmozdulásának megakadályozására.” 

 
A 4.1.1.8 bekezdés szövege a következőre módosul: 
„4.1.1.8  Abban az esetben, ha a küldeménydarabban lévő anyag a hőmérséklet emelkedése vagy más ok 

miatt gázt bocsát ki, és ennek következtében a küldeménydarabban túlnyomás fejlődhet ki, a 
csomagolóeszközt, ill. az IBC-t szellőző-szerkezettel lehet ellátni, feltéve, hogy a kibocsátott gáz 
sem gyúlékonysága, sem mérgező tulajdonsága, vagy például a kiszabaduló mennyisége 
következtében nem okoz veszélyt.  
Ha a veszélyes túlnyomás az anyag normális bomlása miatt léphet fel, szellőző-szerkezetet kell 
alkalmazni. A szellőző-szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy a folyadék szivárgása és idegen 
anyagok behatolása normális szállítási körülmények között elkerülhető legyen, feltéve, hogy a 
csomagolóeszköz, ill. az IBC a szállításnak megfelelő helyzetben van.  

 
Megjegyzés: A légi szállítás esetén a küldeménydarabok nem láthatók el szellőző-szerkezettel. 
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4.1.1.8.1 Folyékony anyag csak olyan belső csomagolóeszközbe tölthető, amely megfelelő mértékben 
ellenáll azon belső nyomásnak, amely benne a normális szállítási körülmények között 
kialakulhat.” 

 
A 4.1.1.9 bekezdésben a „6.5.4” szakaszra való hivatkozás „6.5.6”-ra módosul. 
 

A 4.1.1.12 bekezdés első mondata a következőre módosul: 
„A folyékony anyagokhoz szánt minden, a 6.1 fejezetben meghatározott csomagolóeszköznek sikeresen 

ki kell állnia a megfelelő tömörségi próbát, és a 6.1.5.4.3 pont szerinti megfelelő vizsgálati szintet 
teljesítenie kell a következők szerint:” 
 
A 4.1.1.12 bekezdés c) alpontja hatályát veszti, a második bekezdésben az „vagy IBC-t” és a „vagy IBC” 
szövegrész hatályát veszti. 
 
A 4.1.1.18.1 pont utolsó mondata a következőkre módosul: 
„Ez nem zárja ki a 4.1.1.18.2 és a 4.1.1.18.3 pont feltételeit kielégítő, megfelelő típusú és vizsgálati szintű, 
nagyobb méretű csomagolóeszköz alkalmazását. ” 
 
A 4.1.1.18 bekezdés a következő 4.1.1.18.3 ponttal egészül ki: 

„4.1.1.18.3  Meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy veszélyes 
nyomásnövekedés ne léphessen fel.” 

 
A 4.1.1.19.1 pont első és második mondata a következőkre módosul:  
  
„A 6.1.5.2.6 pontban meghatározott, polietilénből készült csomagolóeszközöknek és a 6.5.6.3.5 pontban 
meghatározott, polietilénből készült IBC-knek a töltőanyagokkal való kémiai összeférhetősége a 4.1.1.19.3 
- 4.1.1.19.5 pont szerinti eljárással, a 4.1.1.19.6 pontban lévő felsorolás alkalmazásával 
standardfolyadékkal való helyettesítéssel bizonyítható, feltéve, hogy az adott gyártási típust a 6.1.5, ill. a 
6.5.6 szakasz szerint (figyelembe véve a 6.1.6 szakaszt is) a standardfolyadékkal vizsgálták, és a 
4.1.1.19.2 pont feltételeit betartják. Ha ezen szakasz szerint helyettesítés nem lehetséges, a kémiai 
összeférhetőséget csomagolóeszközök esetén a 6.1.5.2.5 pont szerinti gyártási típus vizsgálattal vagy a 
6.1.5.2.7 pont szerinti laboratóriumi vizsgálatokkal, ill. IBC-k esetén a 6.5.6.3.3 pont szerinti gyártási típus 
vizsgálattal vagy a 6.5.6.3.6 pont szerinti laboratóriumi vizsgálatokkal kell bizonyítani.” 
 
A 4.1.1.19.2 pont első és második mondata a következőkre módosul: 
„A töltőanyag relatív sűrűsége nem haladhatja meg a helyettesítő standardfolyadékkal végrehajtott, a 
6.1.5.3.5, ill. a 6.5.6.9.4 pont szerinti sikeres ejtőpróbánál az ejtési magasság meghatározásához használt 
és a 6.1.5.6, ill. - ha szükséges - a 6.5.6.6 bekezdés szerinti sikeres halmazolási próba során a terhelés 
meghatározásához használt sűrűség értéket. A töltőanyag gőznyomása 50 °C vagy 55 °C hőmérsékleten 
nem haladhatja meg a helyettesítő standardfolyadékkal végrehajtott, a 6.1.5.5.4 vagy a 6.5.6.8.4.2 pont 
szerinti sikeres folyadéknyomás-próbánál alkalmazott nyomás meghatározásához használt gőznyomás 
értéket.” 
 
A 4.1.1.19.3 pont c) és d) alpontjában a „6.5.4.3.3 vagy a 6.5.4.3.6” szövegrész helyébe a „6.5.6.3.3 vagy a 

6.5.6.3.6” szövegrész lép. 
 
A 4.1.1.19.6 táblázat szövegében az UN 1198, UN 1760, UN 1835, UN 1920, UN 2324, UN 2357,  
UN 2394, UN 2617, UN 2620, UN 2656, UN 2683, UN 2850, UN 2920, UN 2922, UN 3082, UN 3264, 
UN 3265, UN 3266, UN 3267 és UN 3271 tételeinél a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul.  
 
A 4.1.1.19.6 táblázatban az: 
UN 1202 tétel első és negyedik sorában a (2b) oszlop bejegyzése a következőre módosul: 
„amely megfelel az EN 590:2004 szabványnak vagy lobbanáspontja legfeljebb 100 °C”; 
 
UN 1779 tételhez tartozó (2b) oszlop bejegyzése a következőre módosul: 
„85 tömeg%-nál több savtartalommal”; 
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 UN 1791 tételhez tartozó *) megjegyzésének harmadik mondata a következőre módosul: 
„Ha a próbát magával a hipoklorit oldattal hajtják végre, ugyanolyan típusú, hipokloritnak ellenálló, de 
salétromsavval szemben nem ellenálló szellőző-szerkezetek és tömítések (pl. szilikongumiból készültek) is 
használhatók.”; 
 
UN 1848 tételhez tartozó (2b) oszlop bejegyzése a következőre módosul: 
„legalább 10 tömeg%, de 90 tömeg%-nál kevesebb savtartalommal”. 
 
A 4.1.2.1 bekezdés szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
 
A 4.1.2.2 bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Minden fém, merev falú műanyag és összetett IBC-t a 6.5.4.4, ill. a 6.5.4.5 bekezdés szerint vizsgálatnak 
kell alávetni: 

a) üzembehelyezés előtt; 
b) az üzembehelyezést követően legfeljebb két és fél, ill. öt éves időközönként; 
c) javítás és átalakítás után, mielőtt szállításhoz újból felhasználnák.” 

 
A 4.1.2.2 bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az IBC-k az utolsó időszakos vizsgálat, ill. felülvizsgálat érvényességének letelte után nem tölthetők meg 
és nem adhatók át szállításra.” 
 
A 4.1.3.1 bekezdésben az „RR” és a „BB” kódok magyarázata helyébe a következő lép: „csak a RID és az 
ADR szerinti szállításokra érvényes különleges előírásokra;”  
 
A 4.1.3.6 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1.3.6  Folyékony és szilárd anyagok szállítására szolgáló nyomástartó tartályok 

4.1.3.6.1 Hacsak az ADR-ben másként nincs előírva, minden folyékony és szilárd anyag szállítására 
használhatók azok a nyomástartó tartályok, amelyek 

  
 a) megfelelnek a 6.2 fejezet vonatkozó követelményeinek; ill. 
 
 b) a tervezésre, szerkezetre, gyártásra, vizsgálatra vonatkozóan a gyártás országában 

alkalmazott nemzeti vagy nemzetközi szabványoknak megfelelnek, feltéve, hogy a 
4.1.3.6 bekezdés előírásait is betartják, valamint a fémből készült palackok, 
nagypalackok, gázhordók és palackkötegek kialakítása olyan, hogy a repesztő- és a 
próbanyomás hányadosa legalább: 

 
i) 1,50  az újratölthető nyomástartó tartályoknál, ill. 
 
ii) 2,00 a nem újratölthető nyomástartó tartályoknál, 

  
 kivéve a robbanóanyagokat, a termikusan nem állandó anyagokat, a szerves peroxidokat, 

az önreaktív anyagokat, az olyan anyagokat, amelyeknél kémiai reakció révén jelentős 
nyomás alakulhat ki és a radioaktív anyagokat (hacsak a 4.1.9 szakasz nem engedélyezi). 

 
 Ez a pont nem vonatkozik a 4.1.4.1 bekezdés P200 csomagolási utasításának 3. 

táblázatában, valamint a 4.1.4.4 bekezdésben említett anyagokra. 
 
4.1.3.6.2  Minden nyomástartó tartály gyártási típust a gyártási ország illetékes hatóságának jóvá kell 

hagynia vagy a 6.2 fejezet szerint kell jóváhagyni. 
 
4.1.3.6.3  Hacsak másként nincs előírva, csak olyan nyomástartó tartály használható, amelynek 

próbanyomása legalább 0,6 MPa.  
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4.1.3.6.4  Hacsak másként nincs előírva, a nyomástartó tartályt vészlefúvó szerkezettel lehet ellátni, 
amely úgy van méretezve, hogy túltöltés vagy tűz esetén megakadályozza a tartály 
szétrobbanását.  

 
 A nyomástartó tartály szelepeit úgy kell tervezni és gyártani, hogy eredendően képesek 

legyenek a sérülések elviselésére anélkül, hogy a tartalom kiszabadulna, vagy a 4.1.6.8 
bekezdés a) – f) pontjaiban felsorolt módszerek valamelyikének alkalmazásával védeni kell 
az olyan sérülésekkel szemben, amelyek a nyomástartó tartály tartalmának véletlen 
kiszabadulásához vezetnének. 

 
4.1.3.6.5  A nyomástartó tartályt 50 °C-on legfeljebb űrtartalmának 95%-áig szabad megtölteni. 

Elegendő folyadékmentes szabad teret kell hagyni ahhoz, hogy 55 °C hőmérsékleten a 
folyadék ne töltse ki teljesen a nyomástartó tartályt. 

 
4.1.3.6.6  Hacsak másként nincs előírva, a nyomástartó tartályt 5 évenként időszakos vizsgálatnak 

kell alávetni. Az időszakos vizsgálatnak a következőkből kell állnia: külső vizsgálatból, belső 
vizsgálatból vagy az illetékes hatóság által jóváhagyott más módszerrel végzett vizsgálatból, 
nyomáspróbából vagy az illetékes hatóság által engedélyezett azonos hatékonyságú, 
roncsolásmentes vizsgálatból, beleértve a tartozékok vizsgálatát is (pl. a szelepek, 
vészlefúvó szerkezetek, ill. olvadó betétek tömörségének vizsgálatát). A nyomástartó tartály 
az időszakos vizsgálat esedékessége után még szállítható, azonban megtölteni már nem 
szabad. A nyomástartó tartály javítását a 4.1.6.11 bekezdés követelményei szerint kell 
végezni. 

 
4.1.3.6.7 A csomagolónak (töltőnek) töltés előtt meg kell vizsgálnia a nyomástartó tartályt, meg kell 

győződnie arról, hogy a nyomástartó tartály a szállítandó anyagra engedélyezve van és az 
ADR előírásait betartották. A zárószelepet töltés után le kell zárni, és a szállítás alatt zárva 
kell maradnia. A feladónak ellenőriznie kell a zárószerkezetek és a szerelvények 
tömítettségét. 

 
4.1.3.6.8  Újratölthető nyomástartó tartályt csak ugyanolyan anyaggal szabad megtölteni, mint ami 

előzőleg volt benne, kivéve, ha a töltet megváltoztatásához szükséges műveleteket 
végrehajtották. 

 
4.1.3.6.9 A 6.2 fejezet előírásainak megfelelő nyomástartó tartályok kivételével a 4.1.3.6 fejezet 

szerinti, folyékony és szilárd anyagok szállítására szolgáló nyomástartó tartályokat a 
gyártási ország illetékes hatóságának előírásai szerint kell jelöléssel ellátni.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P001, P002, P402, P601 csomagolási utasításaiban a „Csak a RID és az ADR 
szerinti csomagolóeszközökre vonatkozó különleges csomagolási előírás:” szövegrész helyébe a 
„Csak a RID és az ADR szerinti szállításnál érvényes különleges csomagolási előírás:” lép. 
 
A P001 csomagolási utasítása „Összetett csomagolóeszközök” után a következő új sorral egészül ki: 
  „Nyomástartó tartályok, feltéve, hogy a 4.1.3.6 bekezdés általános előírásait betartják.” 
 
A P001 csomagolási utasítás PP2 különleges csomagolási előírása helyébe a következő lép: 

„PP2  Az UN 3065 anyagaihoz olyan, legfeljebb 250 l űrtartalmú fahordók is 
   használhatók, amelyek nem felelnek meg a 6.1 fejezet előírásainak.” 

 
A P002 csomagolási utasítása „Összetett csomagolóeszközök” után a következő új sorral egészül ki: 
  „Nyomástartó tartályok, feltéve, hogy a 4.1.3.6 bekezdés általános előírásait betartják.” 
 
A P002 csomagolási utasítás PP37 különleges csomagolási előírása második mondata helyébe a 

következő lép: 
 „Minden zsákot fedett járműben vagy zárt konténerben kell szállítani, vagy zárt, merevfalú 

egyesítőcsomagolásba kell helyezni.” 
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A P003 csomagolási utasítás a következő különleges csomagolási előírásokkal egészül ki: 
„PP17 Az UN 1950 és az UN 2037 tételeknél egy küldeménydarab nettó tömege papírlemez 

csomagolóeszköz esetén legfeljebb 55 kg, egyéb csomagolóeszköz esetén legfeljebb 
125 kg lehet. 

 
PP87 A 327 különleges előírás szerint szállított, UN 1950 hulladék aeroszol csomagolások esetén 

a csomagolóeszközt a szállítás alatt esetleg szabaddá váló folyadék visszatartására 
alkalmas eszközzel (pl. felszívóanyaggal) kell ellátni. A csomagolóeszközt megfelelően 
szellőztetni kell, hogy nyomásnövekedés vagy gyúlékony légkör ne alakulhasson ki. 

 
PP88 Az UN 3473 esetén, ha az üzemanyagcella kazetták a készülékkel egybe vannak 

csomagolva, akkor a kazettákat vagy belső csomagolásba kell helyezni, vagy a külső 
csomagolásba olyan párnázóanyag közé, amely megvédi a kazettákat a sérüléstől, amit a 
kazetták és a készülék elmozdulása vagy a külső csomagolásba való helyezése okozhat.”  

 
A P003 csomagolási utasítás a következő utolsó sorral egészül ki: 
„Csak a RID és az ADR szerinti szállításnál érvényes különleges csomagolási előírás: 
RR6  Az UN 1950 és az UN 2037 tételek teljes rakományként való szállítása esetén a fémből 

készült tárgyakat a következőképpen is lehet csomagolni: a tárgyakat alátétre helyezve, 
alkalmas műanyag fóliával burkolva – amely a megfelelő helyzetben rögzíti – egységekké 
kell összefogni. Ezeket az egységeket rakodólapon egymásra kell helyezni, és megfelelően 
rögzíteni kell. 

 
A P200 csomagolási utasítás 5) bekezdése b) pontjában az „Azoknál a nagy nyomáson cseppfolyósított 
gázoknál, amelyekre a táblázatban nincs adat, a legnagyobb töltési fokot (TF) a következő képlettel kell 
meghatározni:,” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: 
„Azoknál a nagy nyomáson cseppfolyósított gázoknál és gázkeverékeknél, amelyekre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre adat, a legnagyobb töltési fokot (TF) a következő képlettel kell meghatározni:” 
 
A P200 csomagolási utasítás 5) bekezdése c) pontjában az „Azoknál az alacsony nyomáson 
cseppfolyósított gázoknál, amelyekre a táblázatban nincs adat, a legnagyobb töltési fokot a következő 
képlettel kell meghatározni:” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: 
 „Azoknál a kis nyomáson cseppfolyósított gázoknál és gázkeverékeknél, amelyekre vonatkozóan nem áll 
rendelkezésre adat, a legnagyobb töltési fokot a következő képlettel kell meghatározni: ” 
 
A P200 csomagolási utasítás 9) bekezdése a) pontjában a „4C” osztályozási kód helyébe a „4TC” 
osztályozási kód lép. 
 
A P200 csomagolási utasítás 10) bekezdésének „k” különleges előírása helyébe a következő előírás lép: 

 
„k: A szelepnyílásokat gázzáró dugóval vagy sapkával kell ellátni, ami olyan anyagból készült, 

amit a nyomástartó tartály tartalma nem támad meg. 
 
Egy palackkötegen belül minden palackot saját zárószeleppel kell ellátni, amelyet a szállítás 
alatt zárva kell tartani. Töltés után a gyűjtőcsövet légteleníteni kell, át kell öblíteni és le kell 
zárni. 
 
Az UN 1045 sűrített fluort tartalmazó palackkötegek palackjainál nem szükséges minden 
palackot leválasztó szeleppel ellátni, ehelyett elegendő a legfeljebb 150 l összes 
víztérfogatú palack-csoportokra leválasztó szelepet tenni. 
 
A palackoknál, ill. a palackkötegek egyes palackjainál a próbanyomásnak legalább 200 bar-
nak kell lennie, és a legkisebb falvastagság alumínium ötvözet esetén 3,5 mm, acél esetén 
2 mm lehet. Azok az egyedi palackok, amelyek nem felelnek meg ezeknek a 
követelményeknek, csak olyan merev, külső csomagolóeszközben szállíthatók, amely az I 
csomagolási csoport követelményeit kielégíti és kellően megvédi a palackot és 



 
 
 
 
6236 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/83. szám 

szerelvényeit. A gázhordók legkisebb falvastagságát az illetékes hatóságnak kell 
meghatároznia.  
 
A nyomástartó tartályon nem lehet nyomáscsökkentő szerkezet. 
 
A palackoknak, ill. a palackkötegek egyes palackjainak a víztérfogata legfeljebb 85 liter 
lehet. 
 
A szelepeknek kúpos menetes csatlakozással közvetlenül a nyomástartó tartályhoz kell 
csatlakozniuk és képesnek kell lenniük a nyomástartó tartály próbanyomásának 
elviselésére. 
 
A szelepeknek vagy nem perforált membránnal kialakított, tömítés nélküli típusúnak kell 
lenniük vagy olyannak, ami megakadályozza a tömítésen keresztüli vagy a tömítés melletti 
szivárgást. 
 
Kapszulákban történő szállítás nem engedélyezett. 
 
Töltés után minden nyomástartó tartály tömörségét ellenőrizni kell.” 

 
A P200 csomagolási utasítás 10) bekezdésének „l” különleges előírása utolsó mondata helyébe a 
következő mondat lép: 

„Egy külső csomagolásban a legnagyobb netto tömeg legfeljebb 2,5 kg lehet.” 
 
A P200 csomagolási utasítás 10) bekezdésének  „n” különleges előírása helyébe a következő lép: 

„n: Az UN 2190 sűrített oxigén-difluorid esetén a palackok, ill. a palackköteg egyes 
palackjai legfeljebb 5 kg gázt tartalmazhatnak. 
 Az UN 1045 sűrített fluor esetén a palackok, a palackköteg egyes palackjai, ill. a 
palackköteg palack-csoportjai legfeljebb 5 kg gázt tartalmazhatnak. Az e gázt 
tartalmazó palackkötegek legfeljebb 150 l összes víztérfogatú palack-csoportokra 
oszthatók.”      

 
A P200 csomagolási utasítás 10) bekezdésének „z” különleges előírása harmadik bekezdése helyébe a 
következő lép: 

„A 200 ml/m3 vagy annál kisebb LC50 értékkel bíró mérgező gázokra és gázkeverékekre a 
„k” különleges előírás követelményeit kell betartani, az ilyen gázok szállítása 
nagypalackban, gázhordóban, ill. MEG-konténerben nem engedélyezett, kivéve az UN 1975 
nitrogén-monoxid és dinitrogén-tetroxid keverékét, amely gázhordóban szállítható.” 

 
A P200 csomagolási utasítás 1. és 2. táblázatában az UN 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 és 2600 
tételekhez tartozó sorok hatályukat vesztik. 
 
A P200 csomagolási utasítás 1. táblázatában a 11. oszlop címe helyébe a következő cím lép: „Legnagyobb 
üzemi nyomás,barb)” 
 
A P200 csomagolási 2. táblázatában a 3. oszlopban : 
  az UN 1043 tételhez tartozó bejegyzés helyébe a következő lép: 
  „4A” 
 
A P200 csomagolási 2. táblázatában a 12. oszlopban : 
  az UN 2192 tételhez tartozó bejegyzés helyébe a következő lép:  
  „d, r, q” 
  az UN 2199 tételhez tartozó bejegyzés helyébe a következő lép:  
  „d, k, r, q 
   d, k, r, q” 
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  az UN 2451 tételhez tartozó 10. és 11. oszlopban a 300 bar próbanyomásra és a 0,75 
töltési fokra utaló bejegyzés hatályát veszti.  

 
A P200 csomagolási utasítás 10) bekezdése „ta” különleges előírása b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
„b) az illetékes hatóság által elismert belföldi műszaki szabályzat vagy nemzeti szabvány 
előírásainak megfelelően.” 

 
A P200 csomagolási utasítás 11) bekezdés táblázata negyedik sorának második oszlopában lévő 

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép :  
„EN 13365:2002 + A1: 2005” 
 
A P200 csomagolási utasítás 11) bekezdésének táblázata következő előírásokkal egészül ki: 
Követelmények Hivatkozás A dokumentum címe 

7) és  
10) ta b) 

EN 1439:2005 
(a 3.5 és  
a C Függelék 
kivételével) 

LPG-berendezések és -tartozékok. Szállítható, 
újratölthető, hegesztett és forrasztott acélpalackok 
cseppfolyósított szénhidrogéngázhoz (LPG-hez). 
Ellenőrzési eljárás töltés előtt, közben és után  

7) és  
10) ta b)  
 

EN 14794:2005 LPG-berendezések és -tartozékok. Szállítható, újratölthető 
alumíniumpalackok cseppfolyósított szénhidrogéngázhoz 
(LPG-hez). Ellenőrzési eljárás töltés előtt, közben és után  

 
A 4.1.4.1 bekezdés P204 csomagolási utasítás szövege helyébe a következő lép: 

„(törölve)” 
 
A 4.1.4.1 bekezdés P400 csomagolási utasítása (1) bekezdése helyébe a következő lép: 

„1)  Nyomástartó tartályok, feltéve, hogy a 4.1.3.6 bekezdés általános előírásait betartják. Csak 
acélból készült tartályok használhatók, amelyeket üzembe helyezés előtt és azután 10 
évente időszakosan legalább 1 MPa (10 bar) nyomással (túlnyomással) kell vizsgálni. 
Szállítás alatt a folyadéknak inert gázréteg alatt kell lennie, amelynek túlnyomása nem lehet 
20 kPa-nál (0,2 bar-nál) kevesebb.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P401és P402 csomagolási utasításainak 1) bekezdése helyébe a következő lép: 
„1) Nyomástartó tartályok, feltéve, hogy a 4.1.3.6 bekezdés általános előírásait betartják. Csak 

acélból készült tartályok használhatók, amelyeket üzembe helyezés előtt és azután 10 
évente időszakosan legalább 0,6 MPa (6 bar) nyomással (túlnyomással) kell vizsgálni. 
Szállítás alatt a folyadéknak inert gázréteg alatt kell lennie, amelynek túlnyomása nem lehet 
20 kPa-nál (0,2 bar-nál) kevesebb.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P403, a P404 és a P410 csomagolási utasításai az „Összetett csomagolóeszközök” 
után a következő új sorral egészülnek ki: 
 „Nyomástartó tartályok, feltéve, hogy a 4.1.3.6 bekezdés általános előírásait betartják.” 
 
A 4.1.4.1 bekezdés P404 csomagolási utasítás  
 - első mondatában a „2005” tétel hatályát veszti; 
 - a „3391, 3393 és 3461” szövegrész helyébe a „3391 és 3393” szövegrész lép.  
 
A 4.1.4.1 bekezdés P410 csomagolási utasítása d) lábjegyzetének helyébe a következő lép: 

 „d) Ezek a csomagolások a II csomagolási csoportba tartozó anyagokhoz csak akkor használhatók, 
ha fedett járműben vagy zárt konténerben szállítják.” 
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A 4.1.4.1 bekezdés P520 csomagolási utasítása 4. kiegészítő követelménye helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„4. A „ROBBANÓ” járulékos veszély bárcával (5.2.2.2.2 pont, 1 sz. bárca) ellátandó szerves peroxidot vagy 
önreaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabnak meg kell felelnie a 4.1.5.10 és a 4.1.5.11 bekezdésben 
található előírásoknak.” 
 
A 4.1.4.1 bekezdés P601és P602 csomagolási utasításainak 1) bekezdése helyébe a következő lép:  
 
„1) Olyan, legfeljebb 15 kg bruttó tömegű kombinált csomagolás, amely a következőkből áll: 

– legfeljebb 1 liter űrtartalmú, üveg belső csomagolóeszköz(ök), amelyek legfeljebb 
űrtartalmuk 90%-áig vannak megtöltve, és amelyek zárását valamilyen alkalmas 
eszközzel zárt helyzetében rögzíteni kell, ami megakadályozza a zárószerkezet 
kinyílását vagy lazulását a szállítás alatt fellépő ütések vagy rezgések hatására, ezek a 
belső csomagolóeszközök egyenként  

– fémtartályba helyezve, a teljes tartalmuk felszívására elegendő felszívóképes anyaggal 
és inert párnázóanyaggal körülvéve, a fémtartályok pedig 

– 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G vagy 4H2 jelű külső 
csomagolóeszközbe téve.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P601és P602 csomagolási utasításainak 4) bekezdése helyébe a következő lép: 

„4)  Nyomástartó tartályok, feltéve, hogy a 4.1.3.6 bekezdés általános előírásait betartják. 
A nyomástartó tartályokat üzembe helyezés előtt és azután 10 évente időszakosan 
legalább 1 MPa (10 bar) nyomással (túlnyomással) kell vizsgálni. A nyomástartó 
tartályon semmilyen nyomáscsökkentő szerkezet nem lehet. Minden nyomástartó 
tartályt, amely olyan folyadékot tartalmaz, amelynek LC50 értéke belélegzés esetén 
200 ml/m3 (ppm) vagy annál kisebb, olyan záródugóval vagy zárószeleppel kell 
lezárni, amely megfelel a következő előírásoknak: 

 
a)  a záródugónak, ill. zárószelepnek kúpos csavarmenettel közvetlenül a 

nyomástartó tartályhoz kell csatlakoznia, és a nyomástartó tartály 
próbanyomását sérülés és szivárgás nélkül ki kell állnia; 

  
b)  a zárószelepnek tömítés nélküli, nem-perforált membrános szelepnek kell 

lennie, kivéve a maró anyagoknál, ahol lehet tömítéssel ellátott szelep is, ha 
olyan elrendezéssel van gáztömörré téve, ahol a szeleptesthez vagy a 
nyomástartó tartályhoz rögzített tömítő sapka és a tömítőgyűrű 
megakadályozza, hogy a tömítésen keresztül vagy amellett szivárogjon az 
anyag; 

 
c)  a zárószelep kimenetét menetes sapkával vagy menetes tömör dugóval és inert 

tömítóanyaggal kell lezárni; 
 
d)  A nyomástartó tartály szerkezeti anyagának, a szelepek, a dugók, a kimeneti 

sapkák, a kitt és a tömítések anyagának egymással és a tartalommal 
össszeférhetőnek kell lennie. 

 
Az olyan nyomástartó tartályt, amelynek bármely pontján kisebb a falvastagsága, mint 2,0 mm, illetve az 
olyat, amelynek a szelepe nincs megfelelő védelemmel ellátva, külső csomagolóeszközbe helyezve kell 
szállítani. A nyomástartó tartályokat nem szabad sem összekapcsolni, sem gyűjtőcsővel el látni.”  
 
A 4.1.4.1 bekezdés P620 csomagolási utasítása 4. kiegészítő követelménye hatályát veszti. 
 
A 4.1.4.1 bekezdés P650 csomagolási utasítása 2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „2) A csomagolásnak legalább három részből kell állnia: 

a) elsődleges tartály; 
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b) másodlagos csomagolás; és 
 
c) külső csomagolás, 

 
   a másodlagos és a külső csomagolás közül az egyiknek merevfalúnak kell lennie.” 
 
A 4.1.4.1 bekezdés P650 csomagolási utasítása 4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A szállításhoz a következő jelölést kell a külső csomagolás külső felületén elütő színű háttérre, jól 
látható és tartós módon felvinni. A jelölésnek egy legalább 50 x 50 mm nagyságú, csúcsára állított 
négyzet (rombusz) alakúnak kell lennie, a vonal vastagságának legalább 2 mm-nek, a betűk és 
számok magasságának legalább 6 mm-nek kell lennie. A külső csomagoláson közvetlenül a 
rombusz alakú jelölés mellett, legalább 6 mm magasságú betűkkel fel kell tüntetni a helyes 
szállítási megnevezést: „B” KATEGÓRIÁJÚ BIOLÓGIAI ANYAG.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P650 csomagolási utasítása a következő új 5) bekezdéssel bővül ki, ezzel egyidejűleg 
az 5) – 8) bekezdések számozása 6) – 9)-re változik.: 

 „5) A külső csomagolás legalább egy oldalfelületének legalább 100 x 100 mm méretűnek 
kell lennie.” 

  
A 4.1.4.1 bekezdés P650 csomagolási utasítása 5) bekezdése [átszámozott 6) bekezdése] helyébe a 
következő lép:  

 „6) A kész küldeménydarabnak képesnek kell lennie a 6.3.2.5 bekezdés szerinti, 1,2 m 
ejtési magassággal végrehajtott ejtőpróba elviselésére, amint azt a 6.3.2.3 és a 6.3.2.4 
bekezdés meghatározza. A megfelelő ejtési sorozat után semmi nem szabadulhat ki az 
elsődleges tartály(ok)ból a másodlagos csomagolásba, az elsődleges tartály(oka)t a 
felszívóképes anyagnak – ha az elő van írva – továbbra is védenie kell.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P650 csomagolási utasítása 7) bekezdésének [eredetileg 6) bekezdésének] d) 
pontjában a „felszívóképes párnázóanyagot” kifejezés helyébe a „felszívóképes anyagot” kifejezés lép. 
 
A 4.1.4.1 bekezdés P650 csomagolási utasítása 7) bekezdése [átszámozott 8) bekezdése] a következő új 
d) ponttal egészül ki: 

 „d) Amennyiben nem zárható ki, hogy a szállítás alatt az elsődleges tartályban 
visszamaradt folyadék lehet jelen, akkor nedvszívó anyagot tartalmazó, folyékony anyaghoz 
alkalmas csomagolást kell használni.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P650 csomagolási utasítása a következő új 10) bekezdéssel egészül ki, ezzel 
egyidejűleg a 9) – 10) bekezdések számozása 11) – 12)-re változik: 

„10) Ha a küldeménydarabok egyesítőcsomagolásban vannak, az ezen csomagolási 
utasítás szerinti küldeménydarab-jelölésnek jól láthatónak kell lennie, vagy az 
egyesítőcsomagolás külső felületén meg kell ismételni.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P650 csomagolási utasítása a következő új 13) bekezdéssel egészül ki, ezzel 
egyidejűleg a 11) bekezdés számozása 14)-re változik: 

„13) A 6.2 osztályba tartozó fertőző anyaggal azonos csomagolóeszközbe nem 
csomagolható egyéb veszélyes áru, kivéve, ha a fertőző anyag életképességének 
fenntartásához, stabilizálásához, degenerálódásának megakadályozásához vagy az 
általa képviselt veszély hatástalanításához szükséges. Egy fertőző anyagot tartalmazó 
elsődleges tartályba legfeljebb 30 ml mennyiséget szabad a 3, a 8, ill. a 9 osztályba 
tartozó veszélyes áruból csomagolni. Ha ilyen kis mennyiségű veszélyes árut ezen 
csomagolási utasítás szerint csomagolnak egybe fertőző anyaggal, az ADR más 
előírásait nem kell betartani.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P800 csomagolási utasítása 1) bekezdése helyébe a következő lép: 
 
„1)       Nyomástartó tartályok, feltéve, hogy a 4.1.3.6 bekezdés általános előírásait betartják; vagy” 
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A 4.1.4.1 bekezdés P800 csomagolási utasítása 2) bekezdésében a „2,5 liter” szövegrész helyébe a 
„3 liter” szövegrész lép. 
 
A 4.1.4.1 bekezdés P802 csomagolási utasítása 4) és 5) bekezdése helyébe a következő lép:  
 
  „4) Acélhordó (1A1) legfeljebb 250 liter űrtartalommal;  

  5) Nyomástartó tartályok, feltéve, hogy a 4.1.3.6 bekezdés általános előírásait  
                  betartják.” 

 
A 4.1.4.1 bekezdés P903 csomagolási utasítása második rovata helyébe a következő lép: 
 
„A következő csomagolóeszközök használhatók, feltéve, hogy a 4.1.1 és a 4.1.3 szakasz általános 
előírásait betartják 
A II csomagolási csoport igénybevételi szintjének megfelelő csomagolóeszközök.  
Ha a lítium-cellák és -akkumulátorok készülékkel együtt vannak csomagolva, akkor a II csomagolási 
csoportnak megfelelő papírlemez belső csomagolásokba kell azokat helyezni. Ha a 9 osztályba tartozó 
lítium-cellák és -akkumulátorok készülékekben vannak, az ilyen készülékeket erős külső csomagolásba 
kell helyezni, megakadályozva a szállítás alatt a véletlen működésbe lépést. 
Ezen kívül az erős, ütésálló házzal rendelkező, 12 kg vagy annál nagyobb bruttó tömegű akkumulátorok és 
az ilyen akkumulátorokból álló szerelvények erős külső csomagolásba helyezve, védőburkolatba (pl. 
teljesen zárt csomagolásba vagy farekeszbe) helyezve, egyéb csomagolás nélkül, vagy rakodólapon is 
szállíthatók. Az akkumulátorok rögzítésének meg kell akadályoznia nem szándékos elmozdulásukat, és a 
sorkapcsokat a felettük levő tárgyak tömegükkel nem terhelhetik.” 
 
A 4.1.4.1 bekezdés P906 csomagolási utasításban a „3151 és 3152” szövegrész helyébe a következő lép: 
 
„3151, 3152 és 3432” 
 
 
A 4.1.4.2 bekezdés IBC01 csomagolási utasításában a „Csak a RID és az ADR szerinti IBC-kre 
vonatkozó különleges csomagolási előírás:” szövegrész helyébe a „Csak a RID és az ADR szerinti 
szállításnál érvényes különleges csomagolási előírás:” lép. 
 
A 4.1.4.2 bekezdés IBC02 csomagolási utasítása a következő új sorral egészül ki: 
 „Csak a RID és az ADR szerinti szállításnál érvényes különleges csomagolási előírás: 

  
BB2  Az UN 1203-hoz: az 534 különleges előírástól (lásd a 3.3.1szakaszt) eltérően IBC 
csak akkor használható, ha a tényleges gőznyomás 50 °C-on legfeljebb 110 kPa, ill. 55 °C-
on legfeljebb 130 kPa. ” 

 
A 4.1.4.3 bekezdés LP02 csomagolási utasítása a következő L2 különleges csomagolási előírással 

egészül ki:    
 „L2 Az UN 1950 aeroszolokhoz használt nagycsomagolásoknak a III csomagolási csoport 

követelményeinek kell megfelelniük. A 327 különleges előírás szerint szállított, 
hulladékká vált aeroszolokhoz használt nagycsomagolásokat ezen kívül olyan 
eszközzel (pl. nedvszívó anyaggal) kell ellátni, ami a szállítás alatt esetleg szabaddá 
váló folyadékot képes visszatartani. ” 

 
A 4.1.4.4 bekezdés PR1 táblázatában az UN 1366, 1370, 2445, 3051, 3052, 3053 és 3076 tételek 

hatályukat vesztik. 
 
A 4.1.5.5 bekezdésben a „6.5.4” szám  „6.5.6”-ra módosul. 
 
A 4.1.6.4 bekezdésben a „6.2.1.5” szám  „6.2.1.6”-ra módosul. 
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A 4.1.6.5 bekezdés megjegyzésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Megjegyzés: A palackkötegben levő egyedi palackok zárószelepei a szállítás alatt nyitva lehetnek, kivéve 

ha a szállított anyagra a P200 csomagolási utasításban a „k” vagy „q” különleges 
csomagolási előírás vonatkozik” 

 
A 4.1.6.14 pont táblázatában a második oszlop 5. sorában az „ISO 10297:1999 B Melléklet” szövegrész 
helyébe az „EN ISO 10297:2006 A Melléklet” szövegrész lép, valamint a második és harmadik oszlop 6. 
sorában szereplő szövegrész hatályát veszti. 
 
A 4.1.8.5 bekezdésben az „UN 3373 diagnosztikai mintára vagy kórházi mintára ” szövegrész helyébe az 
„UN 3373 „B” kategóriájú biológiai anyagra” szövegrész lép. 
 
A 4.1.9.1.3 pont szövege helyébe a következő lép: 
„Egy küldeménydarab a radioaktív anyag alkalmazásához szükséges tárgyakon kívül mást nem 
tartalmazhat. E tárgyak és a küldeménydarab közötti kölcsönhatás a gyártási típusra vonatkozó szállítási 
feltételek között nem csökkentheti a küldeménydarab biztonságát.” 
 
A 4.1.9.2.2 pont szövege helyébe a következő lép: 
  „Azoknak az LSA anyagoknak és SCO tárgyaknak, amelyek hasadóanyagok vagy azt 

tartalmaznak, a 6.4.11.1 bekezdés és a 7.5.11 szakasz CV33 különleges előírás 4.1) és 
4.2) pontja vonatkozó előírásainak kell megfelelniük.” 

 
A 4.1.10.4 bekezdés MP5 különleges előírásában az „UN 3373 diagnosztikai mintákat vagy kórházi 

mintákat a hűtőközegként hozzáadott anyagokat” szövegrész helyébe az „UN 3373 „B” 
kategóriájú biológiai anyagot és a hűtőközegként hozzáadott anyagokat” szövegrész lép. 

 
A 4.1.10.4 bekezdés MP20 különleges előírásának második mondata helyébe a következő lép: 

„Nem csomagolható egybe az 1 osztály más UN szám alá tartozó anyagaival és 
 tárgyaival, kivéve ha az MP24 különleges előírás megengedi.” 

 
A 4.1.10.4 bekezdés MP22 különleges előírásának második mondata helyébe a következő lép: 

 „ Nem csomagolható egybe az 1 osztály más UN szám alá tartozó tárgyaival, kivéve 
a) a saját gyújtószerkezetüket, feltéve, hogy a gyújtószerkezet normális szállítási 

feltételek mellett nem lép működésbe; 
b) a C, a D és az E összeférhetőségi csoport tárgyait;  
c) ha az MP24 különleges előírás megengedi.” 

 
A 4.1.10.4 bekezdés MP23 különleges előírásának második mondata helyébe a következő lép: 

 „ Nem csomagolható egybe az 1 osztály más UN szám alá tartozó tárgyaival, kivéve 
a)  a saját gyújtószerkezetüket, feltéve, hogy a gyújtószerkezet normális szállítási 
feltételek mellett nem lép működésbe;  
b)   ha az MP24 különleges előírás megengedi.” 

 
A 4.2.1.9.7 pontban a „6.7.3.13.4 bekezdés” szövegrész helyébe a „6.7.2.17.4 bekezdés” szövegrész lép. 
 
A 4.2.1 szakasz a következő 4.2.1.15 bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 4.2.1.15-4.2.1.18 
bekezdések számozása 4.2.1.16 – 4.2.1.19 –re változik: 
 „4.2.1.15 Kiegészítő előírások a 6.2 osztály anyagainak mobil tartányban történő 
    szállítására 

  (fenntartva)” 
 
A 4.2.2.9  bekezdésben a „6.7.4.12.4 pont” szövegrész helyébe a „6.7.3.13.4 pont” szövegrész lép. 
 
A 4.2.4.2 bekezdésben a „6.2.1.5” helyébe a „6.2.1.6” lép. 
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A 4.2.5.1.1 pont a következő megjegyzéssel egészül ki: 
 „Megjegyzés:    A MEG-konténerben történő szállításra engedélyezett gázoknál a 3.2 fejezet „A” 

táblázat 10 oszlopában „(M)” jelölés található.” 
 
A 4.2.5.3 bekezdésben a TP4 különleges előírás szövegében a „(lásd a 4.2.1.15.2 pontot)” szövegrész 
helyébe a „(lásd a 4.2.1.16.2 pontot)” szövegrész lép. 
 
A 4.2.5.3 bekezdésben a TP33 különleges előírás szövegében a „lásd a 4.2.1.18 bekezdést” szövegrész 
helyébe a „lásd a 4.2.1.19 bekezdést” szövegrész lép. 
 
A  4.3.2.1 bekezdés a következő 4.3.2.1.7 ponttal egészül ki: 
 

„4.3.2.1.7 A tartány-vizsgálati könyvet (gépkönyvet) a tulajdonosnak vagy az üzemben 
tartónak kell őriznie, és a könyv dokumentumait az illetékes hatóság kérésére 
be kell tudnia mutatni. A tartány-vizsgálati könyvet (gépkönyvet) a tartány teljes 
élettartama alatt vezetni kell, és a tartány használatból való kivonása után még 
15 hónapig meg kell őrizni.   

 
 Ha a tartány élettartama alatt bármikor megváltozik a tulajdonos vagy az 

üzemben tartó, a tartány-vizsgálati könyvet (gépkönyvet) az új tulajdonosnak, 
ill. üzemben tartónak át kell adni. 

 
  A tartány időszakos, ill. soron kívüli vizsgálatakor a 6.8.2.4.5 és a 6.8.3.4.16 

pontok szerinti próbákat, ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat végző szakértő 
rendelkezésére kell bocsátani a tartány vizsgálati könyv, ill. minden szükséges 
dokumentum másolatát .” 

 
A 4.3.3.2.5 pont táblázatának a fejlécében a „Töltési fok” helyébe az „Engedélyezett legnagyobb töltési 

tömeg az űrtartalom 1 literjére, kg” szöveg lép. 
 
A 4.3.3.2.5 pont táblázatában az UN 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 és 2600 tételekhez tartozó sorok 
hatályukat vesztik. 
 

A 4.3.4.1.2 pont táblázatában az L1.5BN tartánykódhoz tartozó első három tétel helyébe a következők 
lépnek: 
L1.5BN 3 F1 II 

gőznyomás 50 °C-on > 1,1 bar 
  F1 III 

lobbanáspont < 23 °C, viszkózus,  
gőznyomás 50 °C-on > 1,1 bar  
forráspont > 35 °C 

  D II 
gőznyomás 50 °C-on > 1,1 bar 

 
A 4.3.4.1.2 pont táblázatában az L4BN tartánykódhoz tartozó első tétel 4. oszlopban szereplő bejegyzése 

helyébe a következő lép: 
  „ I 
     III, forráspont < 35 °C ” 
 
A 4.3.4.1.2 pont táblázatát követő „Tartányrangsor”  szövegének első két mondata helyébe a következő 

lép: 
„Olyan tartányok is használhatók, amelyeknek tartánykódja sem ebben a táblázatban, sem a 
3.2 fejezet „A” táblázatában nincsen feltüntetve, azzal a feltétellel, hogy a kód minden 
eleme, az 1 – 4 részben található betűk, ill. számok legalább azonos biztonsági szintnek 
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felelnek meg, mint a 3.2 fejezet „A” táblázatában feltüntetett kód megfelelő elemei. A 
biztonsági szintek növekvő sorrendben a következők: 

 
1 rész: A tartány típusa 
S → L” 

 
A 4.3.4.1.2 pont táblázatát követő megjegyzés előtti példa szövege a következőre módosul: 

 „Például: 

– az L10CN kóddal ellátott tartány használható olyan anyagokhoz is, amelyekhez az 
L4BN kód van hozzárendelve; 
– az L4BN kóddal ellátott tartány használható olyan anyagokhoz is, amelyekhez az 
SGAN kód van hozzárendelve.” 

 
 
5. RÉSZ 
 
 
Az  5.1.2.1 bekezdés a) és b) pontjának szövege helyébe a következő lép: 
 „a)  Az egyesítőcsomagoláson fel kell tüntetni:  
 

i) az „EGYESÍTŐCSOMAGOLÁS” feliratot, és 
ii) a benne levő minden veszélyes áru UN számát, melyek elé az „UN” rövidítést kell írni és el 

kell helyezni rajta a benne levő küldeménydarabokra az 5.2.2 szakaszban előírt bárcákat, 
 
kivéve, ha az egyesítőcsomagolásban levő minden veszélyes árufajta jelölése és bárcája látható. 
Ha különböző küldeménydarabokra ugyanolyan jelölés, ill. bárca szükséges, akkor azt az 
egyesítőcsomagoláson csak egyszer kell feltüntetni, ill. elhelyezni.  
Az „EGYESÍTŐCSOMAGOLÁS” feliratot jól láthatóan, olvashatóan, a kiindulási ország valamelyik 
hivatalos nyelvén kell feltüntetni, és ezenkívül, ha ez a nyelv nem az angol, a francia vagy a német, 
akkor angol, francia vagy német nyelven is fel kell tüntetni, kivéve, ha a szállításban érintett 
országok közötti megállapodások mást írnak elő.  
 
b) A következő esetekben az egyesítőcsomagolások két, egymással szemben levő oldalára az 
5.2.1.9 bekezdésben ábrázolt, az álló helyzetet jelző nyilakat is el kell helyezni:  
 
- azokra az egyesítőcsomagolásokra, amelyekben olyan küldeménydarabok vannak, amelyeket az  

5.2.1.9.1 pont szerint e jelöléssel el kell látni, kivéve, ha a jelölés kívülről látható; és 
- azokra az egyesítőcsomagolásokra, amelyekben folyékony anyagot tartalmazó olyan 

küldeménydarabok vannak, amelyeket az 5.2.1.9.2 pont szerint e jelöléssel nem kell ellátni, 
kivéve, ha a csomagolóeszközök zárószerkezete az egyesítőcsomagoláson keresztül látható.” 

 
Az 5.1.2.2 bekezdés második mondata hatályát veszti. 
 
Az 5.1.2 szakasz a következő 5.1.2.3 bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 5.1.2.3 
bekezdés számozása 5.1.2.4-re változik:  
„5.1.2.3 Az olyan küldeménydarabot, amelyen az 5.2.1.9 bekezdés szerinti,  álló helyzetet jelző 

nyilak vannak, a jelölésnek megfelelő helyzetben kell egyesítőcsomagolásba, ill. 
nagycsomagolásba helyezni.” 

 
Az 5.1.5.1.2 pont c) alpontja helyébe a következő lép: 
 „c) Minden olyan küldeménydarab esetében, amelyhez az illetékes hatóság engedélye 

szükséges, biztosítani kell az engedélyben megállapított minden feltétel betartását.” 
 
Az 5.1.5.1.2 e) pontban a „6.4.8.7” helyébe a következő lép: „6.4.8.8”; 
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Az 5.1.5.2.2 pont c) alpontja helyébe a következő lép: 
„c) olyan küldeménydarabok szállításához, amelyek hasadóanyagot tartalmaznak, ha 

az egyes küldeménydarabok kritikussági biztonsági mutatószámának összege egy 
járművön vagy egy konténerben meghaladja az 50-et;” 

 
Az 5.1.5.2.4 d) pont v) alpontja helyébe a következő lép: 
 „v)  a radioaktív tartalom szállítás alatti legnagyobb aktivitását becquerelben (Bq) a hozzátartozó 

SI-prefixum jelével együtt (lásd az 1.2.2.1 bekezdést). Hasadóanyagoknál az aktivitás 
helyett a hasadóanyag összes mennyisége is megadható grammban (g) vagy annak 
többszörösében.” 

 
Az 5.2.1.4 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A 450 liternél nagyobb űrtartalmú IBC-ket és a nagycsomagolásokat két, egymással szemben levő 
oldalukon kell megjelölni.” 

 
Az 5.2.1.6 bekezdéshez tartozó 1) lábjegyzet helyébe a következő lép: 
„1) A műszaki megnevezés helyett a következő megnevezések is engedélyezettek: 
– az UN 1078 hűtőgáz, m.n.n. esetében: F1 keverék, F2 keverék, F3 keverék; 
– az UN 1060 metil-acetilén és propadién keverék, stabilizált esetén: P1 keverék, P2 keverék; 
– az UN 1965 szénhidrogén-gáz keverék, cseppfolyósított, m.n.n. esetén: A keverék vagy bután, A01 
keverék vagy bután, A02 keverék vagy bután, A0 keverék vagy bután, A1 keverék, B1 keverék, B2 
keverék, B keverék, C keverék vagy propán. 
– az UN 1010 butadiének, stabilizált esetén: 1,2-butadién, stabilizált, 1,3-butadién, stabilizált. 
 
Az 5.2.1.7.4 (c) pont befejező része a következőre változik: 

 „államjelzését2) és vagy a gyártó nevét, vagy a küldeménydarab egyéb azonosítóját, melyet 
a minta származási országának illetékes hatósága határozott meg.” 

 
Az 5.2.1.7 bekezdés a következő 5.2.1.7.8 ponttal egészül ki: 
„5.2.1.7.8   Az illetékes hatóság gyártási minta engedélyéhez, ill. szállítási engedélyéhez kötött 

küldeménydarabok nemzetközi szállítása esetén, ha az érintett országokban különböző 
engedélytípusok szükségesek, a jelölést a gyártási minta származási országában kiadott   
engedélynek megfelelően kell végrehajtani.” 

 
Az 5.2.1 szakasz a következő 5.2.1.8 és 5.2.1.9 bekezdéssel egészül ki: 
 „5.2.1.8  (fenntartva) 
  
 5.2.1.9  Az álló helyzetet jelző nyilak 
  
 5.2.1.9.1  Az 5.2.1.9.2 pontban említett esetek kivételével  

 – azokat a kombinált csomagolásokat, amelyekben a belső csomagolásban 
folyékony anyag van; 
– a szellőző szerkezettel ellátott önálló csomagolóeszközöket; és 
– a mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására szolgáló mélyhűtő tartályokat 

a következő ábrához hasonló vagy az ISO 780:1985 szabványban szereplő leírásnak 
megfelelő, a küldeménydarab álló helyzetét jelző nyilakkal jól látható módon meg kell jelölni. 
Az álló helyzetet jelző nyilakat a küldeménydarab két, egymással szemben lévő függőleges 
oldalára kell feltenni úgy, hogy a nyilak  függőlegesen a helyes irányba mutassanak. A 
jelölésnek négyszögletes alakúnak és a küldeménydarab méretéhez képest jól látható 
nagyságúnak kell lennie. A nyilak körüli négyszögletes keret feltüntetése tetszőleges. 
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5.2.1.9.2 Az álló helyzetet jelző nyilakat nem szükséges feltenni  
  a) a nyomástartó tartályokra, kivéve a zárt mélyhűtő tartályokat; 

b) azokra a küldeménydarabokra, amelyekben legfeljebb 120 ml-es belső 
csomagolás(ok)ban van a veszélyes áru, és a belső és a külső 
csomagolóeszköz között a teljes folyékony anyag mennyiség felszívására 
elegendő felszívóképes anyag van; 
c) azokra a küldeménydarabokra, amelyekben a 6.2 osztályba tartozó fertőző 
anyag van legfeljebb 50 ml-es elsődleges tartály(ok)ban; 
d) a 7 osztályba tartozó radioaktív anyagot tartalmazó IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) 
és C típusú küldeménydarabokra; és 
e) azokra a küldeménydarabokra, amelyekben olyan tárgyak vannak, amelyek 
bármely irányban elhelyezve szivárgásmentesek (pl. alkoholos vagy higanyos 
hőmérő, aeroszol, stb). 

  
 5.2.1.9.3 Az e bekezdés szerint megjelölt küldeménydarabokon nyilak csak a 

küldeménydarab megfelelő helyzetének jelzése céljából alkalmazhatók.”  
 
Az 5.2.2.1.7 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A 450 liternél nagyobb űrtartalmú IBC-ket és a nagycsomagolásokat két, egymással szemben levő 
oldalukon kell bárcával ellátni.” 

 
Az 5.2.2.1.11.2 pont b) alpontja helyébe a következő lép: 
 „b)  Aktivitás: 
  a radioaktív tartalom szállítás alatti legnagyobb aktivitását becquerelben (Bq) a 

hozzátartozó SI-prefixum jelével együtt (lásd az 1.2.2.1 bekezdést). Hasadóanyagoknál az 
aktivitás helyett a hasadóanyag összes mennyisége is megadható grammban (g) vagy 
annak többszörösében.” 

 
Az 5.2.2.1.11 pont a következő alponttal egészül ki: 
„5.2.2.1.11.5  Az illetékes hatóság gyártási minta engedélyéhez, ill. szállítási engedélyéhez kötött 

küldeménydarabok nemzetközi szállítása esetén, ha az érintett országokban különböző 
engedélytípusok szükségesek, a bárcákat a gyártási minta származási országában kiadott  
engedélynek megfelelően kell elhelyezni.” 

 
Az 5.2.2.1.12 pont hatályát veszti. 
 
Az 5.2.2.2.1 pont a következő megjegyzéssel egészül ki: 

„Megjegyzés: Az 5.2.2.2.2 pontban – ahol indokolt – a bárcák az 5.2.2.2.1.1 pontban 
előírtak szerint szaggatott külső határvonallal vannak ábrázolva. Ez nem szükséges akkor, 
ha a bárca elütő színű háttéren van.” 

 

Két, felfelé mutató, fekete vagy vörös nyíl fehér vagy más, kellően 
elütő színű alapon. A négyszögletes keret tetszőleges. 
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Az 5.2.2.2.1.1 pont helyébe a következő lép: 
„ A bárcák csúcsára állított négyzet (rombusz) alakúak, legalább 100 x 100 mm nagyságúak. A szélekkel 
párhuzamosan, azoktól 5 mm távolságra a bárcán lévő jelképpel azonos színű vonal fut körbe. A bárcákat 
elütő színű háttérre kell feltenni vagy pedig a külső szélét szaggatott vagy folytonos határvonallal kell 
jelölni. Ha a küldeménydarab mérete úgy kívánja, a bárcák méretei csökkenthetők, feltéve, hogy jól 
láthatók maradnak.” 
 
Az 5.2.2.2.1.2 pont a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„A 2 osztály gázaihoz használt, tisztítatlan, üres nyomástartó tartályok újratöltés, vizsgálat, az érvényes 
előírásoknak megfelelő, új bárcával való ellátás vagy a nyomástartó tartály ártalmatlanítása céljából úgy is 
szállíthatók, ha elavult vagy sérült bárcákkal vannak jelölve.” 
 
Az 5.2.2.2.1.3 pont első mondata helyébe a következő lép: 
„A bárcák két félre vannak osztva.” 
 
Az 5.2.2.2.2 pontban az 5.2 számú bárca és az alatta lévő szöveg a következőre módosul: 
 

„ 
 
  

5.2

 
 

(5.2 sz. bárca) 
A jelkép (láng): fekete vagy fehér; 

a háttér: felső fél: vörös; alsó fél: sárga; 
                 ‘5.2’ számjegyek az alsó sarokban                       ” 

 
 
Az 5.2.2.2.2 pontban a 11 számú bárca és az alatta lévő szöveg hatályát veszti. 
 
Az 5.3.1.1.1 pont a következő rendelkezéssel egészül ki: 
„A nagybárcákat elütő színű háttérre kell feltenni vagy pedig a külső szélét szaggatott vagy folytonos 
határvonallal kell jelölni.” 
 

Az 5.3.1.1.2 pont a végén a következő rendelkezéssel egészül ki: 

„Az 1.4 alosztály S összeférhetőségi csoportjába tartozó robbanóanyagok és -tárgyak 
szállítása esetén nincs szükség nagybárcára.” 

 
Az 5.3.1.5.1 pont helyébe a következő rendelkezés lép : 
„Az 1.4 alosztály S összeférhetőségi csoportjába tartozók kivételével az 1 osztály anyagait és tárgyait 
tartalmazó küldeménydarabokat szállító járműveknél a nagybárcákat a járművek mindkét oldalára és 
hátuljára kell elhelyezni.” 
 
Az 5.3.1.5.2 pontban a „küldeménydarabokban” kifejezés helyébe a „csomagolóeszközökben” kifejezés 
lép, és az e ponthoz tartozó megjegyzés hatályát veszti.  
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Az 5.3.2.1.1 pontban első mondata helyébe a következő lép: 
„ A veszélyes árukat szállító szállítóegységekre két, függőleges síkban elhelyezett, narancssárga, téglalap 

alakú táblát kell elhelyezni, amelyek megfelelnek az 5.3.2.2.1 pontnak.” 
 
Az 5.3.2.1.5 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.3.2.1.5 Ha a szállító járművön levő konténerre, MEG-konténerre, tankkonténerre vagy mobil 
tartányra erősített, az 5.3.2.1.2, ill. az 5.3.2.1.4 pontban előírt narancssárga táblák kívülről 
nem láthatók tisztán, akkor ugyanolyan táblákat kell elhelyezni a jármű mindkét oldalára.” 

 
Az 5.3.2.1.6 pont helyébe a következő rendelkezés lép:  
„5.3.2.1.6 Az olyan szállítóegységen, amelyben csak egy anyagot szállítanak, az 5.3.2.1.2, az 

5.3.2.1.4 és az 5.3.2.1.5 pontban előírt narancssárga táblákra nincs szükség, ha az 
5.3.2.1.1 pont szerinti, elöl és hátul elhelyezett táblákon a szállított anyagra a 3.2 fejezet „A” 
táblázat 20 oszlopában előírt veszélyt jelölő és 1 oszlopában előírt UN szám fel van 
tüntetve.”  

 
Az 5.3.2.1.7 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.3.2.1.7 Az 5.3.2.1.1 – 5.3.2.1.5 pont előírásai érvényesek az üres, tisztítatlan, nem gáztalanított, ill. 

nem fertőtlenített rögzített vagy leszerelhető tartányokra, tankkonténerekre, MEG-
konténerekre, mobil tartányokra és battériás járművekre, valamint az ömlesztett áru 
szállítására használt, üres, tisztítatlan vagy nem  fertőtlenített járművekre és konténerekre 
is.” 

 
Az 5.3.2.2.1 pont szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 5.3.2.2.1 A narancssárga táblának fényvisszaverőnek kell lennie , az alapja 40 cm, a magassága 30 

cm legyen. A táblán 15 mm széles fekete szegélynek kell lenni. A táblát az időjárás 
viszontagságainak ellenálló és a jelölés tartósságát biztosító anyagból kell készíteni. A tábla 
15 percig tartó égés  esetén sem válhat le a tartójáról. A narancssárga tábla középen egy 15 
mm széles, vízszintes, fekete vonallal megosztható. Ha a jármű mérete és kialakítása olyan, 
hogy a rendelkezésre álló felület nem elegendő a narancssárga tábla rögzítéséhez, annak 
mérete 300 mm szélességig és 120 mm magasságig, a fekete keret 10 mm szélességig 
csökkenthető. 
A szilárd veszélyes anyag ömlesztett szállítására használt konténereknél, a 
tankkonténereknél, a MEG-konténereknél és a mobil tartányoknál az 5.3.2.1.2, az 5.3.2.1.4 
és az 5.3.2.1.5 pontban előírt táblákat öntapadó fóliával, festéssel vagy bármely más, 
egyenértékű megoldással lehet helyettesíteni. 

Ennek az alternatív jelöléseknek meg kell felelnie az ebben a bekezdésben felsorolt 
feltételeknek, kivéve az 5.3.2.2.1 és az 5.3.2.2.2 pontban említett, tűzállóságra vonatkozó 
előírásokat.” 

 (A megjegyzés szövege változatlan.) 
 
Az 5.3.2.3.2 pont szövegében a 30, 36, 38, 63, 638, 639, 663, 83, X83, 839, X839 és 883 veszélyt jelölő 
számoknál a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. (13 helyen) 
 
Az 5.4.1.1.1 pont b) alpontja a következőkre módosul: 
„ b) a helyes szállítási megnevezést, amint azt a 3.1.2 szakasz meghatározza, szükség esetén (lásd a 

3.1.2.8.1 pontot) a zárójelbe tett műszaki megnevezéssel kiegészítve (lásd a 3.1.2.8.1.1 pontot);” 
 
Az 5.4.1.1.1 pont c) alpontjának második francia bekezdése a következő megjegyzéssel egészül ki: 

„Megjegyzés: A 7 osztály járulékos veszélyekkel rendelkező anyagaira lásd a 3.3 
fejezetben a 172 különleges előírást.” 
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Az 5.4.1.1.1 pont c) alpontjának harmadik francia bekezdésének első mondata a következőkre módosul: 
 

„–  a többi osztály anyagai és tárgyai esetén a 3.2 fejezet „A” táblázat 5 oszlopában feltüntetett, 
ill. a 6 oszlopában feltüntetett különleges előírás alapján szükséges bárca számát.” 

- 
Az 5.4.1.1.1 pont e) alpontja a következőkre módosul: 
„ küldeménydarabok szállítása esetén a küldeménydarabok számát és fajtáját. A csomagolóeszköz 
UN kódjelét csak a küldeménydarab-fajta leírásának kiegészítéseként lehet használni [pl. egy  láda (4G)];” 
 
Az 5.4.1.1.1 pont f) alpontja a következőkre módosul: 
 

„ f)    a veszélyes árunkénti összes mennyiséget (térfogatban, bruttó vagy nettó tömegben) 
az azonos   UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez és – ha van – 
csomagolási csoporthoz tartozó árunként;” 

(A megjegyzés változatlan.) 
 
Az 5.4.1.1.1 pont h) alpontja a következőkre módosul:  

„h) a címzett(ek) nevét és címét. Ehelyett, ha a veszélyes árut több, olyan címzetthez szállítják, 
akik a szállítás megkezdésekor még nem ismertek, a „járműről történő értékesítés” 
szavakat lehet beírni;”  

 
Az 5.4.1.1.1. pont i) alpontjának második és harmadik mondata helyébe a következő lép: 

 „Az egyes információk helye és sorrendje a fuvarokmányban tetszőleges, kivéve, hogy az 
a), b), c) és d) pont szerinti adatokat ebben a sorrendben [azaz a), b), c), d) sorrendben] kell 
beírni, minden más információ közbeszúrása nélkül, kivéve amit az ADR előír. Ilyen 
megengedett veszélyes áru leírás például 
„UN 1098 ALLIL-ALKOHOL, 6.1 (3), I” vagy 

 „UN 1098 ALLIL-ALKOHOL, 6.1 (3), PG I” .”  
 
Az 5.4.1.1.3 pontban a  példák helyébe a következő lép: 
 

„„HULLADÉK, UN 1230 METANOL, 3 (6.1), II” vagy 

„HULLADÉK, UN 1230 METANOL, 3 (6.1), PG II” vagy 

 „HULLADÉK, UN 1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (toluol és etil-alkohol), 
3, II” vagy  
 „HULLADÉK, UN 1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (toluol és etil-alkohol), 
3, PG II”.  ” 

 
Az 5.4.1.1.6  pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
„5.4.1.1.6 A üres, tisztítatlan  eszközökre vonatkozó különleges előírások 
 
5.4.1.1.6.1 A 7 osztály kivételével a többi osztály veszélyes áruinak maradékát tartalmazó, üres, 

tisztítatlan eszközök esetében a fuvarokmányban az 5.4.1.1.1 b) pontban előírt helyes 
szállítási megnevezés előtt vagy után az „ÜRES, TISZTÍTATLAN” vagy az „UTOLSÓ 
RAKOMÁNY MARADÉKA” szavakat kell feltüntetni. Emellett az 5.4.1.1.1. f) pont előírásait 
nem kell alkalmazni. 
 

5.4.1.1.6.2 Az 5.4.1.1.6.1 pont különleges előírása helyett az 5.4.1.1.6.2.1, az 5.4.1.1.6.2.2, ill. az 
5.4.1.1.6.2.3 pont előírásai értelemszerűen alkalmazhatók. 

 
5.4.1.1.6.2.1 A 7 osztály kivételével a többi osztály veszélyes áruinak maradékát tartalmazó, üres, 

tisztítatlan csomagolóeszközök esetében, beleértve a legfeljebb 1000 l űrtartalmú, üres, 
tisztítatlan gáztartályokat is, a fuvarokmányban az 5.4.1.1.1 a), b) c) d), e) és f) pont szerinti 
adatok helyett értelemszerűen az „ÜRES CSOMAGOLÓESZKÖZ”, „ÜRES TARTÁLY”, 
„ÜRES IBC”, ill. „ÜRES NAGYCSOMAGOLÁS” bejegyzés valamelyike szerepel, amit az 
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utolsó berakott árura az 5.4.1.1.1 c) pontban meghatározott információ követ. Lásd a 
következő példát: 

„ÜRES CSOMAGOLÓESZKÖZ, 6.1 (3)”. 

Ha az utolsó berakott veszélyes áru a 2 osztályba tartozó áru volt, akkor az 5.4.1.1.1 c) 
pontban meghatározott információ a helyett az osztály száma: „2” is bejegyezhető. 

 

5.4.1.1.6.2.2 A 7 osztály kivételével a többi osztály veszélyes áruinak maradékát tartalmazó, üres, 
tisztítatlan eszközök – a csomagolóeszközök kivételével –, és az 1000 l-nél nagyobb 
űrtartalmú, üres, tisztítatlan gáztartályok esetében a fuvarokmányban az 5.4.1.1.1 a) – d) 
pont szerinti adatok előtt értelemszerűen az „ÜRES TARTÁNYJÁRMŰ”, „ÜRES 
LESZERELHETŐ TARTÁNY”, „ÜRES TANKKONTÉNER”, „ÜRES MOBIL TARTÁNY”, 
„ÜRES BATTÉRIÁS JÁRMŰ”, „ÜRES MEG-KONTÉNER”, „ÜRES JÁRMŰ”, „ÜRES 
KONTÉNER”, ill. „ÜRES TARTÁLY” bejegyzés valamelyike szerepel, amit az „UTOLSÓ 
RAKOMÁNY:” szavak követnek. Emellett az 5.4.1.1.1. f) pont előírásait nem kell 
alkalmazni. Lásd a következő példát: 

„ÜRES TARTÁNYJÁRMŰ, UTOLSÓ RAKOMÁNY: UN 1098 ALLIL-ALKOHOL, 6.1 (3), I” 
vagy  

 „ÜRES TARTÁNYJÁRMŰ, UTOLSÓ RAKOMÁNY: UN 1098 ALLIL-ALKOHOL, 6.1 (3), 
PG I”. 

 

5.4.1.1.6.2.3 A 7 osztály kivételével a többi osztály veszélyes áruinak maradékát 
tartalmazó, üres, tisztítatlan eszközöknek a feladóhoz történő visszaszállítása esetén az a 
fuvarokmány is használható, amellyel a veszélyes árut szállították. Ilyen esetben a 
mennyiség feltüntetését érvényteleníteni kell (áthúzással, törléssel vagy más módon) és 
helyette az „üres, tisztítatlan vissza” szavakat kell beírni.  

 

5.4.1.1.6.3 a) Ha az üres, tisztítatlan tartányokat, battériás járműveket vagy MEG-konténereket a 
4.3.2.4.3 pont szerint a legközelebbi olyan helyre szállítják, ahol a tisztítás vagy 
javítás elvégezhető, a következő kiegészítő bejegyzést kell a fuvarokmányba tenni: 
„A 4.3.2.4.3 pont szerinti szállítás”. 

   b) Ha az üres, tisztítatlan járműveket vagy konténereket a 7.5.8.1 bekezdés szerint a 
legközelebbi olyan helyre szállítják, ahol a tisztítás vagy javítás elvégezhető, a 
következő kiegészítő bejegyzést kell a fuvarokmányba tenni: „A 7.5.8.1 bekezdés 
szerinti szállítás”. ” 

 
Az 5.4.1.2.1 d) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

             d) Ha a B és a D összeférhetőségi csoport anyagait és tárgyait tartalmazó 
küldemény-darabokat a 7.5.2.2 bekezdés előírásai szerint ugyanabba a járműbe 
együvé rakják, a a 7.5.2.2 bekezdés táblázatához fűzött a) lábjegyzet szerinti 
elválasztott rekeszek vagy különleges védőburkolat-rendszerre vonatkozóan az 
illetékes hatóság jóváhagyásának másolatát a fuvarokmányhoz kell csatolni. Ezt a 
feladási ország valamelyik hivatalos nyelvén és ezenkívül, ha ez a nyelv nem az 
angol, a francia vagy a német, akkor angol, francia vagy német nyelven kell 
szövegezni, kivéve, ha a szállítás által érintett országok közötti megállapodások, 
ha ilyenek vannak, másként rendelkeznek.” 

 
Az 5.4.1.2.2 pont a) alpontja a következő mondattal egészül ki: 
 „Nem szükséges megadni a keverék összetételét, ha az 581, 582 vagy 583 különleges 

előírás által engedélyezett műszaki megnevezést használják a helyes szállítási 
megnevezés kiegészítéseként.” 

 



 
 
 
 
6250 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/83. szám 

Az 5.4.1.2.3.3 pont utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az illetékes hatóság szállítási feltételeket tartalmazó jóváhagyásának másolatát a fuvarokmányhoz 
kell csatolni. Ezt a feladási ország valamelyik hivatalos nyelvén és ezenkívül, ha ez a nyelv nem az 
angol, a francia vagy a német, akkor angol, francia vagy német nyelven kell szövegezni, kivéve, ha 
a szállítás által érintett országok közötti megállapodások, ha ilyenek vannak, másként 
rendelkeznek.”  

 
Az 5.4.1.2.5 pont a következő, új 5.4.1.2.5.3 ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 5.4.1.2.5.3 
pont számozása 5.4.1.2.5.4-re módosul: 

 
„ 5.4.1.2.5.3 Az illetékes hatóság gyártási minta engedélyéhez, ill. szállítási engedélyéhez kötött 

küldeménydarabok nemzetközi szállítása esetén, ha az érintett országokban különböző 
engedélytípusok szükségesek, az 5.4.1.1.1 pontban előírt UN számot és helyes szállítási 
megnevezést a gyártási minta származási országában kiadott engedélynek megfelelően 
kell megadni.” 

 
Az 5.4.2 szakaszhoz tartozó 5) lábjegyzetben az „UN/ECE és UN-ECE” betűszavak helyébe az „UNECE” 
betűszó lép.  
 
Az 5.4.4  szakaszban a multimodális veszélyes áru nyomtatvány *-gal jelzett megjegyzésének szövege 
helyébe a következő lép: 
„* VESZÉLYES ÁRUKNÁL fel kell tüntetni: az UN számot, a helyes szállítási megnevezést, a 
veszélyességi osztályt, a csomagolási csoportot (ha létezik) és a vonatkozó belföldi és nemzetközi 
szabályozások szerint szükséges minden más információt.” 
 
Az 5.5.1 szakasz helyébe a következő lép: 
„5.5.1   (törölve)” 
 
Az 5.5.2.1 bekezdés helyébe a következő lép: 
„5.5.2.1  Az UN 3359 gázosítószer hatása alatt álló egység (jármű, konténer vagy tartány) 

szállításához a fuvarokmánynak tartalmaznia kell az 5.4.1.1.1 pontban előírt adatokat, a 
gázosítás időpontját és a használt gázosítószer típusát és mennyiségét. Ezenkívül 
utasításokat kell adni az esetleges visszamaradó gázosítószer és a gázosítóeszköz (ha 
ilyen van) ártalmatlanítására vonatkozóan. Ezeket az adatokat a feladási ország valamelyik 
hivatalos nyelvén és ha ez a nyelv nem az angol, a német vagy a francia, akkor angol, 
német vagy francia nyelven is fel kell tüntetni, kivéve, ha a szállítás által érintett országok 
közötti megállapodások, ha ilyenek vannak, másként rendelkeznek. 

 
 
6. RÉSZ 
 
A 6.1.2.5 bekezdésben a  „2    Fahordó” szövegrész helyébe a „2    (Fenntarva)” szövegrész lép. 
 
A 6.1.2.7  bekezdés táblázatában a „2    Fahordó”-hoz tartozó sor helyébe a „(Fenntarva)” szövegrész lép. 
 
A 6.1.3.1 bekezdés d) pontjának megjegyzése hatályát veszti. 
 
A 6.1.3.1 bekezdés g) pontjában „a gyártó neve vagy jele” szövegrész helyébe „a gyártó neve” szövegrész 
lép. 
 
A 6.1.4.6 bekezdés helyébe a következő lép: 
 
„6.1.4.6    (Törölve)” 
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A 6.1.4.8.8 pont a szöveg végén a következő megjegyzéssel egészül ki: 

„Megjegyzés: A „Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Anyagában 
hasznosított (visszaforgatott) műanyag” c. ISO 16103:2005 szabvány további útmutatást ad 
a visszaforgatott műanyagok használatának engedélyezési eljárására.” 

 
A 6.1.5.1.6 pont helyébe a következő lép: 
 „6.1.5.1.6    (fenntartva) 

 
Megjegyzés: Egy külső csomagolóeszközbe különböző típusú belső 
csomagolóeszközök elhelyezésére, ill. a belső csomagolóeszköz változatokra 
vonatkozóan lásd a 4.1.1.5.1 pontot.” 

 
A 6.1.5.2.4 pont helyébe a következő lép: 
 
 „6.1.5.2.4    (fenntartva)” 
 
A 6.1.5.2.5 pont megjegyzésében a „nagy vagy közepes molekulatömegű” szövegrész hatályát veszti. 
 
A 6.1.5.2.6 pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6.1.5.2.6  A 6.1.4.8 bekezdés szerinti, polietilénből készült hordóknál és kannáknál, valamint 
– ha szükséges – a 6.1.4.19 bekezdés szerinti, polietilénből készült összetett 
(műanyag) csomagolóeszközöknél a töltőanyaggal való kémiai összeférhetőség a 
4.1.1.19 bekezdés alapján hozzárendelt standard-folyadék(ok)kal is bizonyítható a 
következők szerint (lásd a 6.1.6 szakaszt is).  

 
  A standardfolyadékok a polietilénnél fellépő károsító folyamatok (így a lágyulás 

duzzadás révén, a feszültségkorrózió, a molekula degradációs reakciók és ezek 
kombinációi) szempontjából reprezentálják a szállítandó anyagot. E 
csomagolóeszközök kielégítő kémiai összeférhetősége bizonyítható háromhetes 
40 °C-on végzett tárolással a megfelelő standardfolyadékkal feltöltve; az ezen 
eljárással végzett tárolásra nincs szükség, ha standardfolyadékként víz van 
megadva. Ugyancsak nem szükséges tárolni a halmazolási próbához használt 
mintadarabokat, ha standardfolyadékként nedvesítőszer oldat vagy ecetsav van 
megadva. 

 
A tárolás első és utolsó 24 órája alatt a mintadarabokat zárószerkezetükkel lefelé 
kell állítani. A szellőző-szerkezettel ellátott csomagolóeszközöket azonban egy-egy 
alkalommal csak öt percig kell ilyen helyzetben tartani. A tárolás után a 
mintadarabokat a 6.1.5.3 – 6.1.5.6 bekezdésben előírt próbáknak kell alávetni. 

 
Az 5.2 osztályba tartozó, 40%-nál nagyobb peroxid-tartalmú terc-butil-hidroperoxid 
és a peroxi-ecetsavak esetében az összeférhetőségi vizsgálat standardfolyadékkal 
nem végezhető el. Ezeknél az anyagoknál a kielégítő kémiai összeférhetőség 
bizonyításához a mintadarabot a szállítani kívánt anyaggal megtöltve hat hónapon 
keresztül kell szobahőmérsékleten tárolni.  

 
A polietilénből készült csomagolóeszközökre e pont szerinti eljárás alapján kapott 
eredmények azokra a hasonló gyártási típusokra is elfogadhatók, amelyek belső 
felülete fluorozott.” 

 
A 6.1.5.2.7 pontban a „nagy vagy közepes molekulatömegű” szövegrész hatályát veszti. 
 
A 6.1.5.3.1 pont táblázatában a „Csomagolóeszköz” oszlopban a „Fahordó” szövegrész hatályát veszti. 
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A 6.1.5.3.1 pont táblázatában a „d)  Zsák – egyrétegű, oldalvarrat nélkül, vagy többrétegű” sorhoz tratozó 
második oszlopban a próbadarabok száma: három. 

 
A 6.1.5.7 bekezdés címében a „61 °C” „60 °C”-ra módosul. 
 
A 6.1.5.7.2 és a 6.1.5.7.3 pontban a „nagy molekulatömegű” szövegrész hatályát veszti 
 
A 6.1.6 szakasz címében a  „nagy vagy közepes molekulatömegű” szövegrész hatályát veszti, valamint a 

„6.5.4.3.5” hivatkozás „6.5.6.3.5”-re módosul.  
 
A 6.1.6.1 bekezdés a) pontja második albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Alkil-benzol-szulfonát 1%-os vizes oldatát vagy nonil-fenol-etoxilát 5%-os vizes oldatát kell használni, 
amelyet a vizsgálatokhoz történő első felhasználás előtt legalább 14 napig 40 °C-on előtárolásnak kell 
alávetni. Az oldat felületi feszültségének 23 °C-on 31 … 35 mN/m-nek kell lennie.” 
 
A 6.1.6.1 bekezdés f) pontja a következő harmadik mondattal egészül ki: 
„Ha a megfelelő kémiai összeférhetőség nedvesítőszer oldattal vagy salétromsavval bizonyított, a gyártási 
típust nem szükséges vízzel vizsgálni.” 
 
A 6.2.1.3.3.5.4 pont 1. lábjegyzete helyébe a következő lép: 
„1) Lásd például a CGA S-1.2-2003 „Pressure Relief Device Standards – Part 2  – Cargo and Portable 
Tanks for Compressed Gases” (Nyomáscsökkentő szerkezet szabványok – 2. rész – Árutartányok és mobil 
tartányok sűrített gázokhoz) és az S-1.1-2003 „Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for 
Compressed Gases” (Nyomáscsökkentő szerkezet szabványok – 1. rész – Sűrített gáz palackok) 
kiadványt.” 
 
A 6.2.1.6.1 pont c) alpontja helyébe a következő lép: 

„ c) a menetek vizsgálatára, ha korrózió jelei mutatkoznak vagy ha a szerelvényeket 
eltávolították;” 

 
A 6.2.1.6.1 pont d) alpontja 2. megjegyzése helyébe a következő lép: 
  

„ 2. A jóváhagyó ország illetékes hatósága2) által elismert vizsgáló és tanúsító szervezet 
hozzájárulása esetén a palackok, ill. nagypalackok folyadéknyomás-próbája 
akusztikus emissziós vizsgálaton, ultrahangos vizsgálaton vagy az akusztikus 
emissziós és az ultrahangos vizsgálat kombinációján alapuló, egyenértékű 
vizsgálattal helyettesíthető.” 

 
A 6.2.1.7.2 pont f) alpontja helyébe a következő lép: 

„ f) az üres nyomástartó tartály tömegét, beleértve minden tartósan felszerelt szerkezeti 
alkatrészt (pl. nyakgyűrűt, talpgyűrűt stb.) kilogrammban kifejezve, ami után a „KG” 
mértékegységet is ki kell írni. Ez a tömeg nem tartalmazza a szelep, a szelepsapka vagy a 
szelepvédő, az esetleges bevonat tömegét, sem acetilénnél a porózus anyag tömegét. A 
tömeget az utolsó jegyre felfelé kerekített három értékes számjegyre kell megadni. Az 1 kg-
nál könnyebb palackok esetén az üres tömeget az utolsó jegyre felfelé kerekített két 
értékes számjegyre kell megadni. Az UN 1001 oldott acetilén és az UN 3374 
oldószermentes acetilén esetén legalább egy tizedesjegyet, az 1 kg-nál könnyebb 
nyomástartó tartályoknál legalább két tizedesjegyet kell feltüntetni.  
Ez a jelölés nem szükséges az UN 1965 cseppfolyósított szénhidrogén-gáz keverék, m.n.n. 
gázokhoz használt nyomástartó tartályokon;” 

 
A 6.2.1.7.2 pont i), j) és k) alpontja helyébe a következő lép: 
 
„ i)  a víztérfogatot literben kifejezve, ami után az „L” mértékegységet is ki kell írni. A cseppfolyósított 

gázokhoz használt nyomástartó tartályokon a literben kifejezett víztérfogatot az utolsó jegyre lefelé 
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kerekített három értékes számjegyre kell megadni. Ha a legkisebb vagy névleges víztérfogat egész 
szám, a tizedesvessző utáni számjegyek elhagyhatók; 

 
j)  az UN 1001 oldott acetilénhez használt nyomástartó tartályokon az üres tartály, a töltés alatt is rajta 

levő szerelvények és alkatrészek, az esetleges bevonat, valamint a porózus anyag, az oldószer és a 
telítési gáz tömegének összegét kg-ban kifejezve, az utolsó jegyre lefelé kerekített három értékes 
számjegyre, ami után a „KG” mértékegységet is ki kell írni. Legalább egy tizedesjegyet kell feltüntetni, 
az 1 kg-nál könnyebb nyomástartó tartályoknál a tömeget az utolsó jegyre lefelé kerekített két értékes 
számjegyre kell megadni; 

 
k)  az UN 3374 oldószermentes acetilénhez használt nyomástartó tartályokon az üres tartály, a töltés 

alatt is rajta levő szerelvények és alkatrészek, az esetleges bevonat,  valamint a porózus anyag 
tömegének összegét kg-ban kifejezve, az utolsó jegyre lefelé kerekített három értékes számjegyre, 
ami után a „KG” mértékegységet is ki kell írni. Legalább egy tizedesjegyet kell feltüntetni, az 1 kg-nál 
könnyebb nyomástartó tartályoknál a tömeget az utolsó jegyre lefelé kerekített két értékes 
számjegyre kell megadni. 

 
A 6.2.1.7.7 pont helyébe a következő lép: 

„Az illetékes hatóság hozzájárulásával az utolsó időszakos vizsgálat dátuma és a szakértő bélyegzője a 
palackhoz erősített olyan, alkalmas anyagból készült gallérra is beüthető, amelyet a szelepnek a palackra 
való felszerelésekor rögzítenek, és amely gallér csak a szelepnek a palackról való leszerelése után 
távolítható el.” 
 
A 6.2.2 szakasz táblázata helyébe a következő táblázat lép: 
 
„ 

Hivatkozás  A dokumentum címe  A vonatkozó 
bekezdés 

 anyagokra 
 EN 1797:2001  Kriogén tartályok. Gáz és szerkezeti anyag 

összeférhetősége 
 6.2.1.2 

 EN ISO 11114-1:1997  Szállítható gázpalackok. Gázpalack és palackszelep 
szerkezeti anyagainak megfelelősége a gáztöltetnek. 1. 
rész: Fémek 

 6.2.1.2 

 EN ISO 11114-2:2000  Szállítható gázpalackok. Gázpalack és palackszelep 
szerkezeti anyagainak megfelelősége a gáztöltetnek. 2. 
rész: Nemfémes anyagok 

 6.2.1.2 

EN ISO 11114-4:2005 
(az 5.3 fejezet C 
módszer kivételével) 

Szállítható gázpalackok. A palack- és a szelepanyagok 
összeférhetősége a gáztartalommal. 
4. rész: A hidrogénridegedésnek ellenálló fémanyagok 
kiválasztásának vizsgálati módszerei 

6.2.1.2 

 tervezésre és gyártásra 
 84/525/EGK  
Irányelv, I Melléklet,  
1-3. rész 

 A Tanács irányelve a tagállamok varrat nélküli acél 
gázpalackokra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 84/526/EGK  
Irányelv, I Melléklet,  
1-3. rész 

 A Tanács irányelve a tagállamok varrat nélküli, 
ötvözetlen alumíniumból és alumíniumötvözetből készült 
gázpalackokra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 84/527/EGK  
Irányelv, I Melléklet,  
1-3. rész 

 A Tanács irányelve a tagállamok hegesztett, ötvözetlen 
acél gázpalackokra vonatkozó jogszabályainak 
közelítéséről 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 
1442:1998/A2:2005 

 Szállítható, újratölthető hegesztett acélpalackok 
cseppfolyósított szénhidrogéngázhoz (LPG-hez). 
Tervezés és szerkezeti kialakítás 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 
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 EN 1800:1998 / AC: 
1999 

 Szállítható gázpalackok. Acetilénpalackok. 
Alapkövetelmények és fogalommeghatározások 

 6.2.1.1.2 

 EN 1964-1:1999  Szállítható gázpalackok. Legalább 0,5 l, de legfeljebb 
150 l űrtartalmú, újratölthető, szállítható, varrat nélküli, 
acél gázpalackok tervezési és szerkezeti előírásai. 1. 
rész: 1100 MPa-nál kisebb Rm értékű acélból készült, 

varrat nélküli palackok 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 1975:1999 
+A1:2003 

 Szállítható gázpalackok. Alumíniumból és 
alumíniumötvözetből készült, varrat nélküli, legalább a 
0,5 l és legfeljebb 150 l űrtartalmú, újratölthető, 
szállítható gázpalackok tervezési és szerkezeti előírásai 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN ISO 11120:1999  Gázpalackok. A 150 l - 3000 l űrtartalmú, újratölthető, 
varrat nélküli acélpalackok sűrített gáz szállítására. 
Kialakítás, kivitelezés és vizsgálat 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 1964-3:2000  Szállítható gázpalackok. Legalább 0,5 l, de legfeljebb 
150 l űrtartalmú, újratölthető, szállítható, varrat nélküli, 
acél gázpalackok tervezési és szerkezeti előírásai. 3. 
Rész: 1100 MPa-nál kisebb Rm értékű korrózióálló 

acélból készült varrat nélküli palackok 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 12862:2000  Szállítható gázpalackok. Újratölthető, szállítható, 
alumínium ötvözetből készült, hegesztett gázpalackok 
tervezési és szerkezeti előírásai 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 1251-2:2000  Kriogén tartályok. Szállítható, vákuumszigetelésű, 
legfeljebb 1000 l űrtartalmú tartályok.  2. rész: Tervezés, 
gyártás, ellenőrzés és vizsgálat 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 12257:2002  Szállítható gázpalackok. Palástfelületen erősített, varrat 
nélküli kompozitpalackok 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 12807:2001  
(az A melléklet 
kivételével) 

 Szállítható, újratölthető, forrasztott acél gázpalackok 
cseppfolyósított szénhidrogéngázhoz (LPG-hez). 
Tervezés és szerkezeti kialakítás 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 1964-2:2001  Szállítható gázpalackok. Legalább 0,5 l, de legfeljebb 
150 l űrtartalmú, újratölthető, szállítható, varrat nélküli, 
acél gázpalackok tervezési és szerkezeti előírásai.  
2. Rész: Legalább 1100 MPa Rm értékű acélból készült, 

varrat nélküli palackok 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 13293:2002  Szállítható gázpalackok. Szállítható, újratölthető, varrat 
nélküli, mangántartalmú normalizált szénacélból készült 
gázpalackok tervezési és szerkezeti előírásai sűrített, 
cseppfolyósított és oldott gázokhoz legfeljebb 0,5 l, 
illetve szén-dioxid gázhoz legfeljebb 1 l űrtartalomig 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 13322-1:2003 
+A1:2006 

 Szállítható gázpalackok. Újratölthető, hegesztett 
acélpalackok. Tervezés és szerkezeti kialakítás. 1. rész: 
Ötvözetlen acél 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 13322-2:2003  Szállítható gázpalackok. Újratölthető, hegesztett 
acélpalackok. Tervezés és szerkezeti kialakítás. 2. rész: 
Korrózióálló acél 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 12245:2002  Szállítható gázpalackok. Teljes felületen erősített 
kompozitpalackok 

 6.2.1.1 és 
6.2.1.5 

 EN 12205:2001  Szállítható gázpalackok. Nem újratölthető, fém 
gázpalackok 

 6.2.1.1, 6.2.1.5 
és 6.2.1.8 
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 EN 13110:2002  Szállítható, újratölthető, hegesztett alumíniumpalackok 
cseppfolyósított szénhidrogéngázokhoz (LPG-hez). 
Tervezés és szerkezeti kialakítás 

 6.2.1.1, 6.2.1.5 
és 6.2.1.7 

 EN 14427:2004  
+ A1:2005 

 Szállítható, újratölthető, teljes felületen erősített 
kompozitpalackok cseppfolyósított 
szénhidrogéngázokhoz (LPG-hez). Tervezés és 
szerkezeti kialakítás 

 6.2.1.1, 6.2.1.5 
és 6.2.1.7 

   Megjegyzés: 
1. Ezt a szabványt csak a nyomáscsökkentő szeleppel 
ellátott palackokra kell alkalmazni. 
2. Az 5.1.9.2.1 és 5.2.9.3.1 pontban mindkét palackot 
alá kell vetni repesztési próbának, ha a keletkezett 
sérülés legalább akkora, mint a kizárási feltétel. 

  

 EN 14208:2004  Szállítható gázpalackok. Legfeljebb 1000 liter 
űrtartalmú, hegesztett, nyomástartó, gázszállító hordók 
előírásai. Tervezés és szerkezeti kialakítás 

 6.2.1.1, 6.2.1.5 
és 6.2.1.7 

 EN 14140:2003  Szállítható, újratölthető, hegesztett acélpalackok 
cseppfolyósított szénhidrogéngázokhoz (LPG-hez). 
Választható tervezés és szerkezeti kialakítás 

 6.2.1.1, 6.2.1.5 
és 6.2.1.7 

 EN 
13769:2003/A1:2005 

 Szállítható gázpalackok. Palackkötegek. Tervezés, 
gyártás, azonosítás és vizsgálat 

 6.2.1.1, 6.2.1.5 
és 6.2.1.7 

 zárószerkezetekre 
 EN ISO 10297:2006 Szállítható gázpalackok. Palackszelepek. Műszaki 

követelmény és típusvizsgálat 
 6.2.1.1 

 EN 13152:2001  Cseppfolyósított szénhidrogéngáz palackja szelepének 
előírásai és vizsgálata. Önelzáró szelepek 

 6.2.1.1 

 EN 13153:2001   Cseppfolyósított szénhidrogéngáz palackja szelepének 
előírásai és vizsgálata. Kézi működtetésű szelepek 

 6.2.1.1 

 időszakos vizsgálatra 
 EN 1251-3:2000  Kriogén tartályok. Szállítható, vákuumszigetelésű, 

legfeljebb 1000 liter űrtartalmú tartályok. 3. rész: 
Üzemeltetési követelmények 

 6.2.1.6 

 EN 
1968:2002+A1:2005   
(a B melléklet 
kivételével) 

 Szállítható gázpalackok. Acélból készült, varrat nélküli 
gázpalackok időszakos ellenőrzése és vizsgálata 

 6.2.1.6 

 EN 1802:2002  
(a B melléklet 
kivételével) 

 Szállítható gázpalackok. Alumíniumötvözetből készült, 
varrat nélküli gázpalackok időszakos ellenőrzése és 
vizsgálata 

 6.2.1.6 

 EN 
12863:2002+A1:2005 

 Szállítható gázpalackok. Oldott acetilén-palack 
időszakos felülvizsgálata és karbantartása 

 6.2.1.6 

   Megjegyzés: 
Ebben a szabványban az „üzembe helyezés előtti 
vizsgálaton” egy új acetilén palack végső jóváhagyását 
követő első időszakos vizsgálatát kell érteni. 

  

 EN 1803:2002  
(a B melléklet 
kivételével) 

 Szállítható gázpalackok. Ötvözetlen acélból készült, 
hegesztett gázpalackok időszakos ellenőrzése és 
vizsgálata 

 6.2.1.6 

 EN ISO 11623:2002  
(a 4. cikk kivételével) 

 Szállítható gázpalackok. Kompozitpalackok időszakos 
ellenőrzése és vizsgálata 

 6.2.1.6 
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 EN 14189:2003  Szállítható gázpalackok. Palackszelepek felülvizsgálata 
és karbantartása gázpalackok időszakos 
felülvizsgálatakor 

 6.2.1.6 

                                                                                                                                                          ,, 
A 6.2.3 szakasz bevezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Ha egy nyomástartó tartályt nem a 6.2.2, ill. a 6.2.5 szakasz táblázatában felsorolt szabványok szerint 
terveznek, gyártanak és vizsgálnak, akkor olyan műszaki szabályzat előírásai szerint kell tervezni, gyártani 
és vizsgálni, amely azonos biztonsági szintet eredményez és amelyet az illetékes hatóság elismer.  
Ha egy adott területre a 6.2.2, ill. a 6.2.5 táblázatban szerepel szabványhivatkozás, akkor az illetékes 
hatóságnak két éven belül vissza kell vonnia az ugyanerre a területre vonatkozó műszaki szabályzat 
elismerését.  
Ez azonban nem korlátozza az illetékes hatóság jogát arra, hogy olyan műszaki szabályzatot ismerjen el, 
amely a tudományos és műszaki haladást követi, vagy olyan szakterületre vonatkozik, amelyre nincs 
szabvány, ill. olyan részterületet érint, amellyel a szabvány nem foglalkozik.  
Az elismert szabályzatok jegyzékét az illetékes hatóságnak meg kell küldenie az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottság Titkárságának. A jegyzéknek tartalmaznia kell szabályzat(ok) címét, dátumát, tárgyát és 
elérhetőségének részleteit. A Titkárság a jegyzékeket a honlapján nyilvánosságra hozza.  
A 6.2.1 szakasz követelményeit és a következő követelményeket azonban ki kell elégíteni.” 
 
A 6.2.4 szakaszban a 6.2.4.3.1 pont helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a 6.2.4.3.2 és 

a 6.2.4.3.3 pont számozása 6.2.4.3.1.2, ill.  6.2.4.3.1.3-re változik: 
 
„6.2.4.3.1  Gázzal töltött, kisméretű tartályok (gázpatronok)  
 
 6.2.4.3.1.1 Minden tartálynak ki kell állnia a forró vizes fürdőben végzett tömörségi 

(szivárgásmentességi) próbát.”  
 
A 6.2.4 szakasz a következő, új 6.2.4.3.2 és 6.2.4.3.3 ponttal és a hozzátartozó 4) lábjegyzettel egészül ki: 
„6.2.4.3.2 Aeroszol csomagolások 
 
 Minden aeroszol csomagolásnak ki kell állnia a forró vizes fürdőben végzett tömörségi 

(szivárgásmentességi) próbát, vagy egy jóváhagyott, egyéb vízfürdős vizsgálatot.  
 
6.2.4.3.2.1 Forró vizes fürdőben végzett próba 

 
6.2.4.3.2.1.1 A fürdő hőmérsékletét és a próba időtartamát úgy kell megválasztani, hogy a belső nyomás 

elérje azt a nyomást, amely 55 °C hőmérsékleten kialakulna (vagy amely 50 °C 
hőmérsékleten alakulna ki, ha a folyékony fázis 50 °C-on nem haladja meg az aeroszol 
csomagolás űrtartalmának 95%-át). Ha azonban a tartalom hőre érzékeny, vagy az 
aeroszol csomagolás olyan műanyagból készült, amely az ily módon végrehajtott próba 
hőmérsékleténél meglágyulna, akkor a vizsgálatot 20....30 °C hőmérsékletű fürdőben kell 
végrehajtani, de ezenfelül minden 2000 darab közül egy darabon a magasabb 
hőmérsékleten kell a vizsgálatot elvégezni. 

 
6.2.4.3.2.1.2 A vizsgálat során az aeroszol csomagoláson semmiféle szivárgásnak vagy maradandó 

alakváltozásnak nem szabad bekövetkeznie, kivéve a műanyag aeroszol csomagolásnál a 
lágyulás miatt bekövetkező alakváltozást, feltéve, hogy nem szivárog. 

 
6.2.4.3.2.2 Egyéb módszerek 
  

 Az illetékes hatóság jóváhagyásával egyéb módszerek is használhatók, ha azonos 
biztonsági szintet eredményeznek, feltéve hogy a 6.2.4.3.2.2.1, a 6.2.4.3.2.2.2 és a 
6.2.4.3.2.2.3 pont követelményeit betartják. 
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6.2.4.3.2.2.1 Minőségbiztosítási rendszer 
 

 Az aeroszol csomagolások töltőjének és aeroszol csomagolások szerkezeti elemei 
gyártójának rendelkeznie kell minőségbiztosítási rendszerrel. A minőségbiztosítási 
rendszerben olyan eljárást kell foganatosítani, amely biztosítja, hogy minden aeroszol 
csomagolást, amely szivárog vagy alakváltozást szenvedett, selejtnek minősítenek és nem 
adják fel szállításra. 

 
 A minőségbiztosítási rendszernek a következőket kell tartalmaznia 
 
 a)  a szervezeti felépítés és a felelősségek megosztásának leírása; 
 

b) a vizsgálatra, minőségellenőrzésre, minőségbiztosításra és eljárás végrehajtásra 
vonatkozó, megfelelő utasítások; 

 
c)  minőségellenőrzési nyilvántartás, pl. vizsgálati jegyzőkönyvek, vizsgálati 

eredmények, hitelesítési adatok és bizonyítványok;  
 
d)  vezetői felülvizsgálatok a minőségbiztosítási rendszer hatékony működésének 

biztosításához; 
 
e)  a dokumentáció ellenőrzési és karbantartási eljárása; 
 
f)  a nem megfelelő minőségű aeroszol csomagolások ellenőrzésének, kiszűrésének 

módja;  
 
g) az érintett személyekre vonatkozó képzési program és minősítési eljárás; és  
 
h) a végtermék sérülésmentességét biztosító eljárás. 

 
 Az illetékes hatóság számára elfogadható módon első alkalommal és időszakosan 
auditálást kell végezni. Az auditálásnak biztosítania kell, hogy a jóváhagyott rendszer 
alkalmas és hatékony legyen és az is maradjon. Az illetékes hatóságot a jóváhagyott 
rendszert érintő minden javasolt változtatásról előzetesen értesíteni kell.   
 

6.2.4.3.2.2.2 Az aeroszol csomagolás töltés előtti nyomás- és tömörségi próbája  
 
Minden üres aeroszol csomagolást legalább akkora nyomásnak kell kitenni, mint az a 
legnagyobb nyomás, amely a megtöltött aeroszol csomagolásban 55 °C-on várhatóan 
kialakul (vagy amely 50 °C hőmérsékleten alakulna ki, ha a folyékony fázis 50 °C-on nem 
haladja meg az aeroszol csomagolás űrtartalmának 95%-át). Ez a nyomás azonban nem 
lehet kisebb, mint az aeroszol csomagolás méretezési nyomásának kétharmada. Azt az 
aeroszol csomagolást, amely a próbanyomáson 3,3 x 10-2 mbar·l·s-1 mértékben vagy annál 
erősebben szivárog, eltorzul vagy más sérülést szenved, ki kell selejtezni. 
 

6.2.4.3.2.2.3 Az aeroszol csomagolás töltés utáni vizsgálata 
 

Töltés előtt a töltőnek biztosítania kell, hogy a peremező berendezés megfelelően legyen 
beállítva és az előírt hajtóanyagot használják. 
Minden megtöltött aeroszol csomagolás tömegét meg kell mérni, ill. a tömörségét meg kell 
vizsgálni. A tömörséget vizsgáló berendezésnek elegendő pontosságúnak kell lennie ahhoz, 
hogy legalább a 20 °C-on 2 x 10-3 mbar·l·s-1 mértékű szivárgást tudja érzékelni. 
Azt az aeroszol csomagolást, amely szivárog, eltorzult vagy túl van töltve, ki kell selejtezni. 

 
6.2.4.3.3 Az olyan, gyógyszerészeti terméket és nem-gyúlékony gázt tartalmazó aeroszol és  

kisméretű tartály (gázpatron), amelynek sterilnek kell lennie, és amelyet a vízfürdős 



 
 
 
 
6258 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/83. szám 

vizsgálat kedvezőtlenül befolyásolna, az illetékes hatóság hozzájárulásával mentesül a 
6.2.4.3.1 és a 6.2.4.3.2 pontok előírásai alól, amennyiben: 
a) az állami egészségségügyi szervek engedélyével és ha az illetékes hatóság előírja, az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO4) által kiadott helyes gyártási gyakorlatot (Good 
Manufacturing Practice – GMP) követve gyártották; 

b) azonos biztonságot lehet elérni azzal, hogy a gyártó más tömörségi- illetve 
nyomáspróbát alkalmaz, mint pl. a hélium érzékelést és olyan vízfürdős vizsgálatot, 
amelyet minden gyártási tételből 2000 darabonként legalább egy darabot tartalmazó, 
véletlenszerűen kiválasztott mintán végeznek. 

 
 

4) WHO kiadvány: „Gyógyszerészeti minőségbiztosítás. Irányelvek és hasonló dokumentumok 
gyűjteménye, 2. kötet: Helyes gyártási gyakorlat és vizsgálat” (angolul: „Quality assurance of 
pharmaceuticals. A compendium of guidelines and related materials. Volume 2: Good manufacturing 
practices and inspection”) 
 
A 6.2.5.2.1 pont táblázatában az ISO 11119-2:2002 szabványhoz tartozó sor helyébe a következő lép: 
 
A 6.2.5.2.1 pont táblázata a végén a következő sorral egészül ki: 
 

ISO 11119-3:2002   Kompozit gázpalackok - Előírások és vizsgálati módszerek – 3. rész: 
Teljes felületen bevont szálvázas  kompozit gázpalackok nem-teherviselő 
fém vagy nemfém béléstesttel 

 
A 6.2.5.2.3 pont táblázatában az ISO 7866:1999 szabványhoz tartozó sor hatályát veszti. 
 
A 6.2.5.2 bekezdés a következő 6.2.5.2.4 ponttal egészül ki: 
 „6.2.5.2.4 Az UN mélyhűtő tartályok tervezésére, gyártására és üzembe helyezés 

előtti vizsgálatára a következő szabvány vonatkozik, azzal a különbséggel, 
hogy a megfelelőség értékelési rendszerrel és a gyártás jóváhagyásával 
kapcsolatos vizsgálati követelményekre a 6.2.5.6 bekezdést kell alkalmazni. 

 
ISO 21029-1:2004 Mélyhűtő tartályok – Szállítható, vákuumszigetelt tartályok legfeljebb 

1000 liter űrtartalommal – 1. Rész: Tervezés, gyártás és vizsgálat 
                                                                                                                                                                     ” 
A 6.2.5.6.3.1  pont a) és b) alpontja helyébe a következő lép: 

 „a)  szervezeti felépítés, a tervezéssel és a termék minőségével kapcsolatos személyi 
felelősség; 

  b)  a nyomástartó tartályok tervezése és tervezés-ellenőrzése során alkalmazott 
technikák, módszerek és eljárások;”  

 
A 6.2.5.6.4.10 pont helyébe a következő lép: 
„ 6.2.5.6.4.10 A jóváhagyott gyártási típus módosítása  

 

A gyártónak 

a) vagy értesítenie kell a jóváhagyott típus módosításáról a jóváhagyást kiadó illetékes hatóságot, 
ha ez a módosítás a nyomástartó tartályra vonatkozó szabvány értelmében nem eredményez  új 
gyártási típust; 

b) vagy további típusjóváhagyást kell kérnie, ha a módosítás a nyomástartó tartályra vonatkozó 
szabvány értelmében új gyártási típust eredményez. A kiegészítő jóváhagyást az eredeti 
típusjóváhagyási bizonyítvány módosításaként kell kiadni.”  
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A 6.2.5.8.2 pont g) alpontja a végén a következő szöveggel egészül ki: 
 
„Az UN 1001 oldott acetilén és az UN 3374 oldószermentes acetilén esetén legalább egy tizedesjegyet, az 
1 kg-nál könnyebb nyomástartó tartályoknál legalább két tizedesjegyet kell feltüntetni;” 
 
A 6.2.5.8.2 pont k) és l) alpontja helyébe a következő lép: 
 
„k)  az UN 1001 oldott acetilénhez használt nyomástartó tartályokon az üres tartály, a töltés 

alatt is rajta levő szerelvények és alkatrészek, az esetleges bevonat, valamint a porózus 
anyag, az oldószer és a telítési gáz tömegének összegét kg-ban kifejezve, az utolsó jegyre 
lefelé kerekített három értékes számjegyre, ami után a „KG” mértékegységet is ki kell írni. 
Legalább egy tizedesjegyet kell feltüntetni, az 1 kg-nál könnyebb nyomástartó tartályoknál a 
tömeget az utolsó jegyre lefelé kerekített két értékes számjegyre kell megadni; 

 
l)  az UN 3374 oldószermentes acetilénhez használt nyomástartó tartályokon az üres tartály, a 

töltés alatt is rajta levő szerelvények és alkatrészek, az esetleges bevonat,  valamint a 
porózus anyag tömegének összegét kg-ban kifejezve, az utolsó jegyre lefelé kerekített 
három értékes számjegyre, ami után a „KG” mértékegységet is ki kell írni. Legalább egy 
tizedesjegyet kell feltüntetni, az 1 kg-nál könnyebb nyomástartó tartályoknál a tömeget az 
utolsó jegyre lefelé kerekített két értékes számjegyre kell megadni.” 

 
A 6.2.5.8 bekezdés a következő 6.2.5.8.7 ponttal egészül ki: 
„6.2.5.8.7  Acetilén palackoknál az illetékes hatóság hozzájárulásával az utolsó időszakos vizsgálat 

dátuma és a vizsgálatot végző szervezet bélyegzője a palackhoz erősített olyan gallérra is 
beüthető, amelyet a szelep rögzít a palackra. A gallért úgy kell kialakítani, hogy az csak a 
szelepnek a palackról való leszerelésével legyen eltávolítható.”  

  
A 6.4.5.2 bekezdés b) pontja helyébe a következő lép: 
 „b) a küldeménydarab bármely külső felületén a legnagyobb sugárzási szint 20%-nál 

 nagyobb mértékű növekedése.” 
A 6.4.5.4.1 pont c) ii) alpontja helyébe a következő lép: 
 „ii) a küldeménydarab bármely külső felületén a legnagyobb sugárzási szint 20%-nál 

 nagyobb mértékű növekedése.” 
 
A 6.4.5.4.2 pont c) alpontja helyébe a következő lép: 
 „c) tervezése olyan, hogy a kialakított bármilyen kiegészítő árnyékolás normális kezelési és 

szállítási feltételek között ellenáll a statikus és dinamikus hatásoknak, és nem következhet 
be a tankkonténer, ill. a mobil tartány bármely külső felületén a legnagyobb sugárzási szint 
20%-nál nagyobb mértékű növekedése.” 

  
A 6.4.5.4.4 pont c) ii) alpontja helyébe a következő lép: 
 „ii) a konténer bármely külső felületén a legnagyobb sugárzási szint 20%-nál  nagyobb 

mértékű növekedése.” 
 
A 6.4.5.4.5 pont b) ii) alpontja helyébe a következő lép: 
 „ii) az IBC bármely külső felületén a legnagyobb sugárzási szint 20%-nál  nagyobb mértékű 

növekedése.” 
 
A 6.4.7.14 bekezdés b) alpontja helyébe a következő lép: 
 „b) a küldeménydarab bármely külső felületén a legnagyobb sugárzási szint 20%-nál 

 nagyobb mértékű növekedése.” 
A 6.4.7.16 bekezdés első mondatában a „folyadékot tartalmazó” szövegrész helyébe a „folyékony 
radioaktív anyagot tartalmazó” szövegrész lép. 
 
A 6.4.8.2 bekezdésben a „6.4.8.4 és 6.4.8.5” helyébe a következő lép: „6.4.8.5 és 6.4.8.6”; 
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A 6.4.8.3 bekezdés szövege helyébe a következő lép: 
„A küldeménydarabot úgy kell tervezni, hogy a 6.4.8.5 bekezdésben meghatározott környezeti feltételek 
között és napbesugárzás nélkül a küldeménydarab hozzáférhető felületének hőmérséklete ne haladja meg 
az 50 °C-ot, kivéve, ha a küldeménydarabot kizárólagos használat mellett szállítják.” 
 
A 6.4.8.13 bekezdés hatályát veszti, a 6.4.8.4 – 6.4.8.12 bekezdések számozása 6.4.8.5 – 6.4.8.13-ra 

változik és ezzel egyidejűleg a 6.4.8 szakasz a következő, új 6.4.8.4 bekezdéssel egészül 
ki: 

 
„6.4.8.4 A kizárólagos használat mellett szállított küldeménydarab szállítás alatt könnyen 

hozzáférhető bármely felületének legmagasabb hőmérséklete napbesugárzás nélkül, a 
6.4.8.5 bekezdésben meghatározott környezeti körülmények között nem haladhatja meg a 
85 °C-ot. Figyelembe vehetők a személyek védelmét szolgáló védőfalak vagy árnyékolások 
is anélkül, hogy a védőfalat vagy az árnyékolást vizsgálatnak kellene alávetni.” 

 
A 6.4.8.6 (6.4.8.5) bekezdésben a „6.4.8.5 táblázatban” és a „6.4.8.5 táblázat” helyébe a következők 
lépnek: „6.4.8.6 táblázatban”,  „6.4.8.6 táblázat”; 
 
A 6.4.9.1 bekezdésben a „6.4.8.4, a 6.4.8.5 és a 6.4.8.8 – 6.4.8.15”  és a „6.4.8.8 – 6.4.8.15” helyébe a 
következők lépnek: „6.4.8.5, a 6.4.8.6 és a 6.4.8.9 – 6.4.8.15”, „6.4.8.9 – 6.4.8.15”; 
 
A 6.4.10.1 bekezdésben a  „6.4.8.2 – 6.4.8.5, a 6.4.8.9 – 6.4.815” helyébe a következő lép: „6.4.8.2 –

 6.4.8.6, a 6.4.8.10 – 6.4.8.15”; 
 
A 6.4.10.2 bekezdésben a „6.4.8.7 b) és a 6.4.8.11” helyébe a következő lép: „6.4.8.8 b) és a 6.4.8.12”; 
 
A 6.4.11.2 bekezdés a) pontjában a képlet után szereplő „ahol X és Y a 6.4.11.2 táblázatban 
meghatározott tömeghatár, amennyiben:” szövegrész helyébe a következő lép: „ahol X és Y a 6.4.11.2 
táblázatban meghatározott tömeghatár, feltéve, hogy a küldeménydarabok legkisebb külső mérete 
legalább 10 cm és amennyiben:” 
 
A 6.4.11.2 bekezdés a) pontjának utolsó mondata helyébe a következő lép: 
„A hidrogénben természetes koncentrációban lévő deutériumot kivéve, sem berillium, sem deutérium nem 
lehet jelen a 6.4.11.2 táblázatban a küldeményre megadott tömeghatárok 1%-át meghaladó 
mennyiségben.”  
 
A 6.4.11.7 bekezdés b) pontjának bevezető szövege helyébe a következő lép: 

„b) csak a legfeljebb 5 tömeg% urán-235 dúsítású urán-hexafluoridot tartalmazó 
küldeménydarabokra:” 

 
A 6.4.17.2 bekezdésben a „6.4.8.7” helyébe a következő lép: „6.4.8.8”; 
 
A 6.4.17.3 bekezdésben a „6.4.8.5 táblázatban” helyébe (kétszer) a következő lép: „6.4.8.6 táblázatban”; 
 
A 6.4.21.8 bekezdés utolsó előtti francia bekezdésében az „(év, hónap)” szövegrész helyébe a „(hónap, 
év)” szövegrész lép. 
 
A 6.4.22.1 bekezdés b) pontja helyébe a következő lép: 

„b) minden mintához, amely kielégíti a 6.4.6.1–6.4.6.3 bekezdés előírásait a minta 
származási országa illetékes hatóságának egyoldalú engedélye szükséges, kivéve, ha az 
ADR-ben egyébként többoldalú engedély van előírva.” 

 
A 6.4.23.3 bekezdés bevezető szövege és a) pontja helyébe a következő lép: 
„A külön megegyezés alapján történő szállításra vonatkozó engedély iránti kérelemnek minden olyan 
információt tartalmaznia kell, ami szükséges az illetékes hatóság meggyőzésére, bizonyítva, hogy a 
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szállítás során az általános biztonság legalább annak megfelel, amely fennállna akkor, ha az ADR minden 
vonatkozó előírását betartották volna. 
 
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
 
a) felvilágosítást arra, hogy a szállítást milyen vonatkozásban és milyen okokból nem lehet az ADR 
vonatkozó előírásaival teljes összhangban végrehajtani;” 
 
A 6.4.23.5 bekezdésben a „6.4.8.4, a 6.4.8.5 és a 6.4.8.8 – 6.4.8.15” helyébe a következő lép: „6.4.8.5, a 
6.4.8.6 és a 6.4.8.9 – 6.4.8.15”; 
 
A 6.4.23.9 bekezdés d) pontjában az „1.6.6.2 – 1.6.6.4 bekezdés szerint” szövegrész helyébe az „1.6.6.2 – 
1.6.6.3 bekezdés átmeneti előírásai szerint” szövegrész lép. 
 
A 6.4.23.12 p) pontban a „6.4.8.4, a 6.4.8.5” helyébe a következő lép: „6.4.8.5, a 6.4.8.6”; 
 
A 6.4.23.14 bekezdés m)–q) pontjai helyébe a következők lépnek, ezzel egyidejűleg az r)–u) pontok 
jelölése t)–w)-re változik: 

„m)   a biztonsági tartály  leírását; 
 

n)  a hasadóanyagokat tartalmazó küldeménydaraboknál kiegészítésként: 
i) az engedélyezett radioaktív tartalom részletes leírását; 
ii) a megtartó rendszer leírását; 
iii) a kritikussági biztonsági mutatószám értékét; 
iv) hivatkozást olyan dokumentációra, amely bizonyítja a tartalom kritikussági biztonságát; 
v) minden különleges sajátosságot, amelynek alapján a víz hiányát feltételezték üres 
terekben a kritikussági értékelés során; 
vi) a kritikussági értékelésnél figyelembe vett neutron sokszorozódás megengedett 
változtatását (a 6.4.11.4 b) pont szerint) a tényleges besugárzási tapasztalatok alapján; 
vii) a környezeti hőmérséklet tartományt, amelyet a külön megegyezés tartalmaz; 

 
o)  B(M) típusú küldeménydaraboknál a 6.4.7.5, 6.4.8.5, a 6.4.8.6 és a 6.4.8.9 – 6.4.8.15 bekezdés 
azon előírásainak felsorolását, amelyeknek a küldeménydarab nem felel meg, és minden olyan 
kiegészítő információt, ami hasznos lehet más illetékes hatóságok számára; 

 
p)  a 0,1 kg vagy annál több urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydaraboknál a 6.4.6.4 
bekezdés rá vonatkozó előírásainak felsorolását (ha van ilyen), és minden olyan kiegészítő 
információt, ami hasznos lehet más illetékes hatóságok számára;  

 
q)  a járulékos üzemeltetési intézkedések pontos felsorolását, amelyeket a küldemény 
előkészítése, berakása, szállítása, kirakása és kezelése megkíván, beleértve a biztonságos 
hőelvezetésre vonatkozó minden különleges rakodási előírást; 

 
r)  hivatkozást azokra az információkra, amelyeket a kérelmező szolgáltatott a csomagolás 
használatára vonatkozóan vagy azokra a különleges intézkedésekre, amelyeket a szállítás 
megkezdése előtt el kell végezni; 

 
s)  nyilatkozatot a tervezéskor feltételezett környezeti feltételekre vonatkozóan, ha azok nem 
felelnek meg a 6.4.8.5, a 6.4.8.6, illetve a 6.4.8.15 bekezdésben meghatározottaknak;” 

 
A 6.4.23.15 bekezdés utolsó mondata hatályát veszti. 
 
A 6.5.1 szakasz címe a következőre módosul:  
 „Általános előírások”. 
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A 6.5.1.4.3 pont táblázatában a „6.5.3.1”, a „6.5.3.2”, a „6.5.3.3”, a  „6.5.3.4”, a „6.5.3.5” és a „6.5.3.6” 
hivatkozások helyébe a „6.5.5.1”, a „6.5. 5.2”, a „6.5. 5.3”, a  „6.5. 5.4”, a „6.5. 5.5” és a „6.5. 5.6” 
hivatkozások lépnek. 
 
A 6.5.1.4.4 pontban a „6.5.3” hivatkozás helyébe a „6.5.5” hivatkozás lép. 
 
A 6.5.1.5 bekezdés számozása „6.5.3”-ra módosul, és kiegészül a következő alcímmel:  
 „6.5.3.1 Általános előírások” 
 
A 6.5.1.5.1 – 6.5.1.5.8 pontok számozása 6.5.3.1.1 – 6.5.3.1.8-re módosul. 
 
A 6.5.1.5.9 pont hatályát veszti. 
 
A 6.5.1.6 bekezdés hatályát veszti. 
 
A 6.5.4.1.3 pont hatályát veszti. 
 
A 6.5.4.14 bekezdés hatályát veszti. 
 
A 6.5.3 és a 6.5.4 szakasz számozása „6.5.5”, ill. „6.5.6”-ra módosul, valamint a bekezdéseik és pontjaik 
számozása értelemszerűen módosul. 
 
A 6.5 fejezet a következő 6.5.4 szakasszal egészül ki: 
 

„6.5.4  Vizsgálat, tanúsítás és felülvizsgálat 
 

6.5.4.1  Minőségbiztosítás: Annak biztosítására, hogy mindegyik IBC megfeleljen e fejezet 
előírásainak, az IBC-ket olyan minőségbiztosítási program szerint kell gyártani és 
bevizsgálni, amelyet az illetékes hatóság kielégítőnek tart. 

 
6.5.4.2  Vizsgálati követelmények: Az IBC-ket gyártási típus vizsgálatnak kell alávetni, és ha 

szükséges, a 6.5.4.4 bekezdés szerinti, első alkalommal, ill. időszakosan végzendő 
vizsgálatoknak és felülvizsgálatoknak. 

 
6.5.4.3  Tanúsítás: Minden IBC gyártási típusra bizonyítványt kell kiállítani és jelölést kell 

hozzárendelni (lásd a 6.5.2 szakaszt), amely tanúsítja, hogy a gyártási típus a 
szerelvényeivel együtt kielégíti a vizsgálati követelményeket. 

 
6.5.4.4  Vizsgálat, felülvizsgálat 
  

Megjegyzés:  A javított IBC-k vizsgálatára, felülvizsgálatára lásd a 6.5.4.5  
bekezdést. 

 
6.5.4.4.1 Minden fém, merev falú műanyag és összetett IBC-t az illetékes hatóság által elfogadott 

módon meg kell vizsgálni: 
 

a) az üzembe helyezés előtt (ill. átalakítás után) és azután legalább öt évenként az alábbiak 
tekintetében: 

i) a gyártási típusmintának való megfelelőség, beleértve a jelöléseket; 
 

ii) a belső és külső állapot; 
 

iii) az üzemi szerelvények kifogástalan működése. 
 
Az esetleges hőszigetelést csak olyan mértékben kell eltávolítani, amennyire az az 
IBC test megfelelő vizsgálatához szükséges. 
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b) legalább két és fél évenként az alábbiak tekintetében: 
 

i) külső állapot; 
 

ii) az üzemi szerelvények kifogástalan működése. 
 
Az esetleges hőszigetelést csak olyan mértékben kell eltávolítani, amennyire az az 
IBC test megfelelő vizsgálatához szükséges. 

   
  Minden IBC-nek minden szempontból meg kell felelnie a gyártási típusának. 
 

6.5.4.4.2  Minden olyan fém, merev falú műanyag és összetett IBC-t, amelyet folyadékokhoz vagy 
nyomás alatt töltött vagy ürített szilárd anyagokhoz használnak  
 
a) a szállításhoz történő első használat előtt;  

 
b) legfeljebb két és féléves időközönként 

   
megfelelő tömörségi próbának kell alávetni, amelynek során a 6.5.6.7.3 pontban 
meghatározott vizsgálati szintnek kell megfelelnie. 
Ehhez a vizsgálathoz az IBC-t nem kell saját zárószerkezetével ellátni. Az összetett IBC 
belső tartálya a külső burkolat nélkül is vizsgálható, ha ez a vizsgálati eredményeket nem 
befolyásolja. 

  
6.5.4.4.3  Az egyes vizsgálatoktól, felülvizsgálatokról készült jegyzőkönyvet az IBC tulajdonosának 

legalább a következő felülvizsgálat időpontjáig meg kell őriznie. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a vizsgálat, felülvizsgálat eredményeit és a vizsgálatot, felülvizsgálatot 
végző azonosítását (lásd még a jelölési előírásokat a 6.5.2.2.1 pontban). 

   
 

6.5.4.5  Javított IBC-k 
 

6.5.4.5.1  Amennyiben az IBC ütközés (pl. baleset) révén vagy más okból megsérül, az IBC-t ki kell 
javítani vagy más módon helyre kell állítani (lásd az IBC rendszeres karbantartása 
meghatározást az 1.2.1 szakaszban), hogy a gyártási típusnak megfeleljen. A merev 
műanyag IBC megsérült testét, ill. az összetett IBC megsérült belső tartályát ki kell cserélni. 

 
6.5.4.5.2  Az ADR-ben előírt minden más vizsgálaton kívül az IBC-t javítás után a 6.5.4.4 

bekezdésben előírt teljes körű vizsgálatnak kell alávetni és az előírt vizsgálati jegyzőkönyvet 
el kell készíteni. 

 
6.5.4.5.3  A gyártó által felvitt UN gyártási típus jelölés közelében tartós módon fel kell tüntetni a 

javítás utáni vizsgálatokat végző szervre utaló, következő jelöléseket: 
 

a) annak az államnak a jelét, ahol a vizsgálatokat végezték; 
 

b) a vizsgálatokat végző nevét vagy engedélyezett jelét; és 
 

c) a vizsgálatok időpontját (hónap, év). 
 

6.5.4.5.4  A 6.5.4.5.2 pont szerint végzett vizsgálatok úgy tekinthetők, hogy megfelelnek a két és 
félévenként és az ötévenként végzendő időszakos vizsgálatokra vonatkozó előírásoknak. 

 
6.5.4.5.5  Az illetékes hatóság bármely időpontban megkövetelheti annak bizonyítását – e fejezet 

előírásainak megfelelő próbák szerint eljárva –, hogy a IBC kielégíti a gyártási típus 
vizsgálatára vonatkozó előírásokat.” 
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Az átszámozott 6.5.5.1.6 pont (eredetileg 6.5.3.1.6 pont) a) és b) alpontjában a „6.5.3.1.5” hivatkozás 
helyébe a „6.5.5.1.5” lép. 
 
Az átszámozott 6.5.5.4.20 pontban (eredetileg 6.5.3.4.20 pont) a „6.5.3.4.6 – 6.5.3.4.9” hivatkozás helyébe 

a „6.5.5.4.6 – 6.5.5.4.9” lép. 
 
Az átszámozott 6.5.6.2.1 pontban (eredetileg 6.5.4.2.1 pont) a „6.5.4.5 – 6.5.4.12” és a 6.5.4.3.7” 
hivatkozás helyébe a „6.5.6.5. – 6.5.6.12” és a „6.5.6.3.7” lép. 
 
Az átszámozott 6.5.6.2.2 pontban (eredetileg 6.5.4.2.2 pont) a „6.5.4.3.3, ill. 6.5.4.3.5” szövegrész helyébe 
a „6.5.6.3.3, ill. 6.5.6.3.5” lép. 
 
Az átszámozott 6.5.6.2.4 pontban (eredetileg 6.5.4.2.4 pont) a „6.5.4.13” helyébe „6.5.6.13” lép. 
 
Az átszámozott 6.5.6.3.2 pontban (eredetileg 6.5.4.3.2 pont) a „6.5.3.3.2 – 6.5.3.3.4, illetve a 6.5.3.4.6 –
 6.5.3.4.9” szövegrész helyébe a „6.5.5.3.2. – 6.5.5.3.4, illetve a 6.5.5.4.6 – 6.5.5.4.9” lép.  
 
Az átszámozott 6.5.6.3.3 pontban (eredetileg 6.5.4.3.3 pont) a „6.5.4.3.7” hivatkozás helyébe a „6.5.6.3.7” 
lép. 
 
Az átszámozott 6.5.6.3.5 pont (eredetileg 6.5.4.3.5) szövege helyébe a következő lép: 
 
„A 6.5.5.3 bekezdés szerinti, polietilénből készült, merev falú műanyag IBC-knél (31H1 és 31H2 típus) és a 
6.5.5.4 bekezdés szerinti, polietilénből készült belső műanyag tartállyal rendelkező összetett IBC-knél 
(31HZ1 és 31HZ2 típus), a töltőanyaggal való kémiai összeférhetőség a 4.1.1.19 bekezdés alapján 
hozzárendelt standardfolyadék(ok)kal is bizonyítható a következők szerint (lásd a 6.1.6 szakaszt is). 
 
A standardfolyadékok a polietilénnél fellépő károsító folyamatok (így a lágyulás duzzadás révén, a 
feszültségkorrózió, a molekula degradációs reakciók és ezek kombinációi) szempontjából reprezentálják a 
szállítandó anyagot. 
 
Az IBC kielégítő kémiai összeférhetősége bizonyítható háromhetes 40 °C-on végzett tárolással a megfelelő 
standardfolyadék(ok)kal feltöltve; az ezen eljárással végzett tárolásra nincs szükség, ha 
standardfolyadékként víz van megadva. Ugyancsak nem szükséges tárolni a halmazolási próbához 
használt mintadarabokat, ha standardfolyadékként nedvesítőszer oldat vagy ecetsav van megadva. A 
tárolás után a mintadarabot a 6.5.6.4-6.5.6.9 bekezdésben előírt próbáknak kell alávetni. 
 
Az 5.2 osztályba tartozó, 40%-nál nagyobb peroxid-tartalmú terc-butil-hidroperoxid és a peroxi-ecetsavak 
esetében az összeférhetőségi vizsgálat standardfolyadékkal nem végezhető el. Ezeknél az anyagoknál a 
kielégítő kémiai összeférhetőség bizonyításához a mintadarabot a szállítani kívánt anyaggal megtöltve hat 
hónapon keresztül kell szobahőmérsékleten tárolni. 
 
A polietilénből készült IBC-kre e pont szerinti eljárás alapján kapott eredmények azokra a hasonló gyártási 
típusokra is elfogadhatók, amelyek belső felülete fluorozott.” 
 
Az átszámozott  6.5.6.3.6 pont (eredetileg 6.5.4.3.6) szövege helyébe a következő lép: 
„Azoknál a 6.5.6.3.5 pont szerinti specifikációjú polietilénből készült IBC-knél, amelyek gyártási típusa 
kiállta a 6.5.6.3.5 pont szerinti próbát, valamely töltőanyaggal való kémiai összeférhetőség úgy is 
bizonyítható, hogy laboratóriumi vizsgálatokkal igazolják, hogy ennek a töltőanyagnak a hatása a 
mintadarabra - a figyelembe veendő károsodási folyamatok szempontjából - gyengébb, mint a 
standardfolyadék(ok)é. A relatív sűrűségre és a gőznyomásra az 4.1.1.19.2 pont feltételei érvényesek.” 
 
Az átszámozott  6.5.6.3.7 pont (eredetileg 6.5.4.3.7) táblázatának f) lábjegyzetében a „6.5.4.2.2” 
hivatkozás „6.5.6.2.2”-re módosul. 
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Az átszámozott  6.5.6.5.2 pont (eredetileg 6.5.4.5.2) utolsó mondata helyébe a következő lép: 
„A hajlékony falú IBC-t a töltőanyagot reprezentáló anyaggal megtöltve, a megengedett 
legnagyobb bruttó tömeg hatszorosáig kell – a terhelést egyenletesen elosztva – 
megterhelni.” 

 
Az átszámozott  6.5.6.5.5 pont  b) alpontja [eredetileg 6.5.4.5.5 b)] helyébe a következő lép: 
 
 „b)  Hajlékony falú IBC-knél: nem következhet be olyan sérülés sem az IBC-n, sem 

annak emelőszerkezetén, amely az IBC biztonságát a szállítás vagy kezelés 
szempontjából csökkentené, sem a tartalom elvesztése.” 

 
Az átszámozott  6.5.6.6.3 pont  a) alpontjában (eredetileg 6.5.4.6.3 a)) a „6.5.4.6.4” hivatkozás „6.5.6.6.4”-

re, a „6.5.4.3.3” „6.5.6.3.3”–ra, a „6.5.4.3.5” „6.5.6.3.5”–ra, valamint a „6.5.4.2.2” 
„6.5.6.2.2”–ra módosul. 

 
Az átszámozott  6.5.6.8.3 pontban (eredetileg 6.5.4.8.3) a „6.5.4.8.4” hivatkozás „6.5.6.8.4”-re módosul. 
 
Az átszámozott  6.5.6.8.5 pont  a) és b) alpontjában (eredetileg 6.5.4.8.5 a) és b)) a „6.5.4.8.4.1” 
hivatkozás „6.5.6.8.4.1”-ra módosul (kétszer). 
Az átszámozott 6.5.6.9.2 (eredetileg 6.5.4.9.2) pont a) – d) alpontjai helyébe a következő lép: 
 

„a)  Fém IBC-nél: az IBC-t szilárd anyagok esetén legnagyobb űrtartalmának legalább 95%-áig, 
folyékony anyagok esetén legnagyobb űrtartalmának legalább 98%-áig kell megtölteni. A 
nyomáscsökkentő szerkezeteket hatástalanítani kell, vagy el kell távolítani és a nyílásokat le kell 
zárni. 

 
b)  Hajlékony falú IBC-nél: az IBC-t megengedett legnagyobb bruttó tömegéig kell - a tartalmat 

egyenletesen elosztva - megtölteni. 
 

c)  Merev falú műanyag IBC-nél és összetett IBC-nél: az IBC-t szilárd anyagok esetén legnagyobb 
űrtartalmának legalább 95%-áig, folyékony anyagok esetén legnagyobb űrtartalmának legalább 
98%-áig kell megtölteni. A nyomáscsökkentő szerkezeteket hatástalanítani kell, vagy el kell 
távolítani és a nyílásokat le kell zárni. Az IBC-k vizsgálatát olyan állapotban kell elvégezni, amikor a 
vizsgálati minta és a tartalom hőmérsékletét –18 °C-ra vagy az alá csökkentették. A minta ilyen 
előkészítése esetén a 6.5.6.3.1 pontban meghatározott kondicionálástól összetett IBC-nél el lehet 
tekinteni. A vizsgálatnál használt folyadékot folyékony állapotban kell tartani, szükség esetén 
fagyásgátló hozzáadásával. Ettől a kondicionálástól el lehet tekinteni, ha a kérdéses anyagok 
hajlékonysága és szakítószilárdsága –18 °C-on vagy az alatt jelentősen nem csökken. 

 
d)  Papírlemez és fa IBC-nél: az IBC-t legnagyobb űrtartalmának legalább 95%-áig kell megtölteni. 
 
Az átszámozott  6.5.6.9.4 (eredeti 6.5.4.9.4) pont szövege helyébe a következő lép: 
 
„6.5.6.9.4 Ejtési magasság 
 

Szilárd és folyékony anyagoknál, ha a próbát a szállítandó szilárd vagy folyékony anyaggal 
vagy lényegében azonos fizikai jellemzőkkel bíró egyéb anyaggal végzik: 
 
I csomagolási csoport  II csomagolási csoport  III csomagolási csoport 

 1,8 m  1,2 m  0,8 m 
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Folyékony anyagok esetén, ha a próbát vízzel hajtják végre: 
 
a) olyan szállítandó anyagoknál, amelyeknek relatív sűrűsége nem haladja meg az 1,2 

értéket:  
 

II csomagolási csoport  III csomagolási 
csoport 

 1,2 m  0,8 m 
 
b) olyan szállítandó anyagok esetén, amelyeknek relatív sűrűsége meghaladja az 1,2 

értéket, az ejtési magasságot a szállítandó anyag relatív sűrűségéből a következő 
módon kell kiszámítani (egy tizedesre felkerekítve): 

 
II csomagolási csoport  III csomagolási csoport 

 relatív sűrűség x 1,0 
(m) 

 relatív sűrűség x 0,67 (m) 

                          ” 
 
A 6.6.5.1.3  pont szövegében a „6.6.5.2.3 pont előírásaival” szövegrész helyébe a „6.6.5.2.4 pont 
előírásaival” szövegrész lép. 
 
A 6.6.5.1.6  pont helyébe a következő lép: 
„6.6.5.1.6 (fenntartva) 
  

Megjegyzés: Egy nagycsomagolásba különböző típusú belső csomagolóeszközök 
elhelyezésére, ill. a belső csomagolóeszköz változatokra vonatkozóan lásd a 4.1.1.5.1 
pontot.” 

 
A 6.6.5.2.2  – 6.6.5.2.3 pontok számozása 6.6.5.2.3 – 6.6.5.2.4-re módosul, és a 6.6.5.2 bekezdés a 
következő ponttal egészül ki: 

„6.6.5.2.2 Ha a folyadékra vonatkozó ejtőpróbáknál helyettesítő anyagot használnak, ennek a 
szállítandó anyaggal azonos relatív sűrűségűnek és viszkozitásúnak kell lennie. 
Folyadékokra vonatkozó ejtőpróbánál helyettesítő anyagként víz is használható a következő 
feltételek mellett: 
 a) ha a szállítandó anyag relatív sűrűsége nem haladja meg az 1,2 értéket, az ejtési 
magasságnak a 6.6.5.3.4.4. pontban levő táblázatban előírtnak kell lennie; 
 b) ha a szállítandó anyag relatív sűrűsége meghaladja az 1,2 értéket, az ejtési magasságot 
a szállítandó anyag egy tizedesjegyre felkerekített relatív sűrűsége (d) alapján a következők 
szerint kell kiszámítani: 

 I csomagolási csoport  II csomagolási csoport  III csomagolási csoport 
 d x 1,5 m  d x 1,0 m  d x 0,67 m 

             ” 
Az átszámozott 6.6.5.2.3 (előzőleg 6.6.5.2.2) pontban a „6.6.5.2.3 pont szerinti” szövegrész helyébe a 
„6.6.5.2.4 pont szerinti” szövegrész lép. 
 
A 6.6.5.3.2.4 pont helyébe a következő lép: 

„6.6.5.3.2.4 Elfogadási feltétel 
 
 a) Fém és merev falú műanyag nagycsomagolásoknál: nem következhet be sem olyan 
tartós alakváltozás, amely a nagycsomagolás (beleértve a rakodólap alapot, ha ilyen van) 
biztonságát a szállítás szempontjából csökkentené, sem a tartalom elvesztése. 
 b) Hajlékony falú nagycsomagolásoknál: nem következhet be olyan sérülés sem a 
nagycsomagoláson, sem annak emelőszerkezetén, amely a nagycsomagolás biztonságát a 
szállítás vagy kezelés szempontjából csökkentené.” 
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A 6.6.5.3.3.5 pont helyébe a következő lép: 
„ 6.6.5.3.3.5 Elfogadási feltétel 
 

 a) A hajlékony falú nagycsomagolás kivételével minden más nagycsomagolásnál: nem 
következhet be sem olyan tartós alakváltozás, amely a nagycsomagolás (beleértve a 
rakodólap alapot is, ha ilyen van) biztonságát a szállítás szempontjából csökkentené, sem a 
tartalom elvesztése. 

  b) Hajlékony falú nagycsomagolásnál: nem következhet be sem a test olyan károsodása, 
ami a nagycsomagolás biztonságát a szállítás szempontjából csökkentené, sem a tartalom 
elvesztése.” 

 
A 6.7.1.1 bekezdésben a „2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 és 9 osztályba tartozó” szövegrész 
hatályát veszti. 
 
A 6.7.2.4.6 pontban az e1 érték kiszámítására vonatkozó képlet nevezőjében az „1,8” szorzószám hatályát 
veszti. 
 
A 6.7.2.19.1, a 6.7.3.15.1 és a 6.7.4.14.1 pontok szövege helyébe a következő lép: 

„Azokat a mobil tartányokat, amelyek „A Biztonságos Konténerekről szóló 1972. évi 
Nemzetközi Egyezmény” módosított kiadása meghatározása szerint konténernek 
minősülnek, csak azután  szabad használni, hogy a gyártási típus prototípusa sikeresen 
kiállta a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” IV. rész, 41 fejezetében előírt dinamikus, 
hosszirányú ütközési próbát.” 
 

A 6.7.3.8.1.1 pont 5) lábjegyzetében a „(lásd például a CGA S-1.2-1995 kiadványt)” szövegrész helyébe a 
„(lásd például a CGA S-1.2-2003 „Pressure Relief Device Standards – Part 2  – Cargo and 
Portable Tanks for Compressed Gases” (Nyomáscsökkentő szerkezet szabványok – 2. rész 
– Árutartányok és mobil tartányok sűrített gázokhoz) kiadványt).”  

 
A 6.7.4.7.4 pont 9) lábjegyzet szöveg helyébe a következő lép: 
  „ Lásd például a CGA S-1.2-2003 „Pressure Relief Device Standards – Part 2  – Cargo and 

Portable Tanks for Compressed Gases” (Nyomáscsökkentő szerkezet szabványok – 2. rész 
– Árutartányok és mobil tartányok sűrített gázokhoz) kiadványt).” 

 
A 6.7.5.4.1 pont első mondata helyébe a következő lép: 
 „Az UN 1013 szén-dioxid és az UN 1070 dinitrogén-oxid szállítására használt MEG-konténer 

elemeit szeleppel el kell választani 3000 l-nél nem nagyobb csoportokra. Az egyes 
csoportokat legalább egy nyomáscsökkentő szerkezettel kell ellátni.”   

 
A 6.7.5.5.1 és a 6.7.5.5.2 pontokban a „CGA S-1.2-1995” szövegrész helyébe a „CGA S-1.2-2003 

„Pressure Relief Device Standards – Part 2  – Cargo and Portable Tanks for Compressed 
Gases” (Nyomáscsökkentő szerkezet szabványok – 2. rész – Árutartányok és mobil 
tartányok sűrített gázokhoz)”, valamint a  „CGA S-1.1-1994” szövegrész helyébe a „CGA S-
1.1-2003 „Pressure Relief Device Standards – Part 1 – Cylinders for Compressed Gases” 
(Nyomáscsökkentő szerkezet szabványok – 1. rész – Sűrített gáz palackok)” szövegrész 
lép. 

 
A 6.7.5.6.1 pont helyébe a következő lép: 

 „6.7.5.6.1 A nyomáscsökkentő szerkezeten jól olvashatóan és tartósan fel kell tüntetni 
a következő adatokat: 

    a) a gyártó nevét és a szerkezet vonatkozó katalógus számát; 
    b) a nyitónyomást és/vagy hőmérsékletet; 
    c) a legutóbbi vizsgálat időpontját.” 

   
A 6.7.5.6.2 pont hatályát veszti, ezzel egyidejűleg a 6.7.5.6.3 pont számozása „6.7.5.6.2”-ra változik. 
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A 6.7.5.8.1 pont a „Gyúlékony és gyújtó hatású gázok esetében” szövegrész helyébe az „A gyúlékony, a 
piroforos és a gyújtó hatású gázok esetében” szövegrész lép. 

A 6.7.5.12.1 pont szövege helyébe a következő lép: 
„Azokat a MEG-konténereket, amelyek „A Biztonságos Konténerekről szóló 1972. évi 
Nemzetközi Egyezmény” módosított kiadása meghatározása szerint konténernek 
minősülnek, csak azután  szabad használni, hogy a gyártási típus prototípusa sikeresen 
kiállta a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” IV. rész, 41 fejezetében előírt dinamikus, 
hosszirányú ütközési próbát.” 

 
A 6.7.5.12.4 pontban a „6.2.1.5” helyébe a „6.2.1.6” lép. 
 
A 6.8.2.1.14 pont c) alpont szövege  helyébe a következő lép: 
„Az 50 °C-on 110 kPa (1,1 bar) értéknél nagyobb gőznyomású és 35 °C-nál magasabb forráspontú 
anyagok szállítására használt tartányokat - függetlenül a töltés vagy az ürítés módjától - a 150 kPa (1,5 
bar) túlnyomás, ill. a töltési vagy ürítési nyomás 1,3-szerese közül a nagyobbik nyomásértékre kell 
méretezni.” 
 
A 6.8.2.1.14 pont d) alpont szövege  helyébe a következő lép: 
„A 35 °C-nál nem magasabb forráspontú anyagok szállítására használt tartányokat - függetlenül a töltés 
vagy az ürítés módjától - a töltési vagy ürítési nyomás 1,3-szeresére, de legalább 0,4 MPa (4 bar) 
túlnyomásra kell méretezni.” 
 
A 6.8.2.1.26 pont szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
 
A 6.8.2.1.27 pont szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul.  (2 helyen) 
- 
A 6.8.2.2.2 pont második és ötödik francia bekezdése helyébe a következő lép: 
  „-  minden cső végén egy zárószerkezetből, ami lehet csavarmenetes záródugó, vakkarima 

vagy más, egyenértékű szerkezet. A zárószerkezetnek annyira tömítettnek kell lennie, hogy 
az anyagot veszteség nélkül megtartsa. Meg kell hozni a szükséges intézkedéseket, hogy 
lehetővé váljon az ürítőcsőben a biztonságos nyomásmentesítés mielőtt a zárószerkezetet 
teljesen eltávolítják.  

A 6.8.2.2.2 pont negyedik francia bekezdésben a „minden ürítőcső végén van elhelyezve” szövegrész 
helyébe a „minden cső végén el van helyezve” szövegrész lép. 

 
A 6.8.2.2.3 pont utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „A légmentesen zárt tartányokon nem lehetnek vákuumszelepek. Légmentesen zártnak tekintendők azok 
az SGAH, S4AH, ill. L4BH tartánykódú tartányok is, amelyeken csak 21 kPa (0,21 bar) vagy annál nagyobb 
vákuum esetén kinyitó vákuumszelepek vannak. Ez az érték 5 kPa-ig (0,05 bar-ig) csökkenthető azoknál a 
tartányoknál, amelyeket kizárólag olyan szilárd (porszerű vagy szemcsés) anyagok szállítására 
használnak, amelyek a II vagy a III csomagolási csoportba tartoznak és a szállítás alatt nem válnak 
folyékonnyá.  
A 3 osztály kritériumainak megfelelő lobbanáspontú anyagok szállítására szolgáló tartányokon használt 
vákuumszelepeknek meg kell akadályozni a lángnak a tartányba történő közvetlen behatolását, vagy a 
tartánynak magának alkalmasnak kell lennie arra, hogy szivárgás nélkül ellenálljon a lángnak a tartányba 
történő behatolása következtében fellépő robbanásnak.” 
 
A 6.8.2.2.7  pont helyébe a következő lép: 
„Az 50 °C-on 110 kPa-nál (1,1 bar-nál) nagyobb gőznyomású és 35 °C-nál magasabb forráspontú 
folyadékok szállítására használt tartányokat olyan biztonsági szeleppel kell ellátni, amely legalább 150 kPa 
(1,5 bar) túlnyomásra van beállítva, és amely egy, a próbanyomást meg nem haladó nyomáson már 
teljesen kinyílik, ellenkező esetben a tartányoknak a 6.8.2.2.8 pont előírásainak kell megfelelniük.” 
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A 6.8.2.2.8  pont helyébe a következő lép: 
 „A 35 °C-nál nem magasabb forráspontú folyadékok szállítására használt tartányokat olyan 
biztonsági szeleppel kell ellátni, amely legalább 300 kPa (3 bar) túlnyomásra van beállítva, és amely egy, a 
próbanyomást meg nem haladó nyomáson már teljesen kinyílik, ellenkező esetben a tartánynak 
légmentesen zárva kell lennie.” 
 
A 6.8.2.2.9 pont szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
 
A 6.8.2.3.1 pont negyedik francia bekezdése helyébe a következő lép: 
 „–  6.8.4 szakasz gyártásra, szerelvényekre és típusjóváhagyásra vonatkozó különleges 

előírásainak TC, TE és TA betűkkel kezdődő kódját, amely a 3.2 fejezet „A”táblázat 13 
oszlopában fel van tüntetve azon anyag(ok)ra, amelyekre a tartányt jóváhagyták.” 

 
A 6.8.2.3.1 pont a végén a következő rendelkezéssel egészül ki:   

„Minden egyes legyártott tartány, battériás jármű, ill. MEG-konténer tartány-vizsgálati 
könyvéhez (gépkönyvéhez) csatolni kell a bizonyítvány másolatát (ld. a  4.3.2.1.7 
bekezdést). ” 

A 6.8.2.4.5 pont harmadik mondata helyébe a következő lép: 
„A tanúsítványban – a 6.8.2.3 bekezdéssel összhangban – hivatkozni kell azon anyagok 
felsorolására, amelyek szállítására a tartányt jóváhagyták vagy a tartánykódra. Minden 
egyes megvizsgált tartány, battériás jármű, ill. MEG-konténer tartány-vizsgálati könyvéhez 
(gépkönyvéhez) csatolni kell a tanúsítvány másolatát (ld. a  4.3.2.1.7 bekezdést). ” 

 
A 6.8.2.5.1 pont hatodik, hetedik és nyolcadik francia bekezdésének a helyébe a következő lép: 

„ – a külső tervezési nyomás (lásd a 6.8.2.1.7 pontot); 
– az űrtartalom12) – több kamrára osztott tartányok esetén mindegyik kamra űrtartalma;  
– a tervezési hőmérséklet12) (csak akkor, ha nagyobb, mint +50 °C vagy kisebb, mint -20 °C); 
–  a legutóbbi vizsgálat időpontja és fajtája: „hónap, év”, ami után a 6.8.2.4.1 pont szerint végrehajtott  
első, üzembe helyezés előtti vizsgálat, ill. a 6.8.2.4.2 pont szerinti időszakos vizsgálat esetén „P” betűt 
kell feltüntetni; a 6.8.2.4.3 pont szerint végrehajtott tömörségi vizsgálat esetén a „hónap, év” után „L” 
betűt kell feltüntetni; 

              Megjegyzés: Ha a tömörségi vizsgálat része az időszakos vizsgálatnak, akkor csak a „P” betűt 
kell feltüntetni a tartánytáblán.”  

 
A 6.8.2.5.2 pont jobb oldali  oszlopa hetedik francia bekezdésének helyébe a következő lép: 
„ - a nem a 4.3.4.1.3 pont szerinti anyagok esetében minden különleges előírás TC és TE  betűkkel 
kezdődő kódja, amely a tartányban szállítandó anyag(ok)ra a 3.2 fejezet „A”táblázat 13 oszlopában fel van 
tüntetve.” 
 
A 6.8.2.6 bekezdés táblázata a végén a következő sorral egészül ki: 
 

6.8.2.2 és 6.8.2.4.1 EN 14595:2005 Szállítótartályok veszélyes anyagok 
szállítására. A szállítótartályok 
szerelvényei. Túlnyomásos és 
depressziós szellőztetés  

 
A 6.8.2.6 bekezdés táblázata második oszlopában az „EN 13530-2:2002” szövegrész helyébe a következő 
lép: „ EN 13530-2:2002+A1:2004” szövegrész lép. 
 
A 6.8.2.6 bekezdés táblázata második oszlopában az „EN 13317:2002” szövegrész helyébe a következő 
lép: „EN 13317:2002  (a B Melléklet B.2 táblázata és ábrája kivételével) (az anyagnak az EN 13094:2004, 
5.2 paragrafus követelményeinek meg kell felelnie)” szövegrész lép. 
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A 6.8.2.6 bekezdés táblázata az „EN 12972:2001” szabvány sora után a következő alcímmel egészül ki, 
ezzel egyidejűleg az  „EN 13094:2004” szabványhoz tartozó sor az új alcím alá kerül: 
„Legfeljebb 50 kPa legnagyobb üzemi nyomású tartányokra olyan anyagok szállításához, amelyeknél a 3.2 
fejezet „A” táblázat 12 oszlopában „G” betűt tartalmazó tartánykód található.” 
 
A 6.8.2.7 bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Ha egy tartányt nem a 6.8.2.6 bekezdésben felsorolt szabványok szerint terveznek, gyártanak és 
vizsgálnak, akkor olyan műszaki szabályzat előírásai szerint kell tervezni, gyártani és vizsgálni, amely 
azonos biztonsági szintet eredményez és amelyet az illetékes hatóság elismer. A 6.8.2 szakasz minimális 
követelményeinek azonban ezeknek a tartányoknak is meg kell felelniük. 
Ha egy adott területre a 6.8.2.6 bekezdésben szerepel szabványhivatkozás, akkor az illetékes hatóságnak 
két éven belül vissza kell vonnia az ugyanerre a területre vonatkozó műszaki szabályzat elismerését.  
Ez azonban nem korlátozza az illetékes hatóság jogát arra, hogy olyan műszaki szabályzatot ismerjen el, 
amely a tudományos és műszaki haladást követi, vagy olyan szakterületre vonatkozik, amelyre nincs 
szabvány, ill. olyan részterületet érint, amellyel a szabvány nem foglalkozik.  
Az elismert szabályzatok jegyzékét az illetékes hatóságnak meg kell küldenie az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottság Titkárságának. A jegyzéknek tartalmaznia kell a szabályzat(ok) címét, dátumát, tárgyát és 
elérhetőségének részleteit. A Titkárság a jegyzékeket a honlapján nyilvánosságra hozza.  
A vizsgálatokra és a jelölésekre a 6.8.2.6 bekezdésben felsorolt, megfelelő szabványok is alkalmazhatók.” 
 
A 6.8.3.2.11 pont szövege helyébe a következő lép: 

 „A mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására használt tartányokat legalább két, egymástól 
független biztonsági szeleppel kell ellátni, amelyek a tartányon feltüntetett legnagyobb üzemi nyomáson 
képesek kinyílni. A biztonsági szelepek közül kettőt úgy kell méretezni, hogy egyenként képesek legyenek 
a normális üzemelés során a párolgással létrejövő gázokat kiengedni a tartányból oly módon, hogy a 
nyomás ne emelkedjen 10%-nál nagyobb mértékben a tartányon megjelölt üzemi nyomás fölé. 

A biztonsági szelepek közül az egyik olyan hasadótárcsával helyettesíthető, amely a próbanyomásnál 
átszakad. 

Kettős falú tartánynál a vákuum megszűnése, vagy egyszeres falú tartánynál a szigetelés 20%-ának 
tönkremenetele esetén a nyomáscsökkentő szerkezet kombinációnak olyan kiömlési keresztmetszetet kell 
szabaddá tenni, hogy a tartányban a nyomás ne léphesse túl a próbanyomást.” 
 
A 6.8.3.2.12 pont szövege helyébe a következő lép: 

„A mélyhűtött, cseppfolyósított gázok szállítására használt tartányok nyomáscsökkentő szerkezeteit úgy 
kell kialakítani, hogy még a legkisebb üzemi hőmérsékleten is hibátlanul működjenek. Az e hőmérsékleten 
való hibátlan működést az egyes szerkezetek vizsgálatával vagy gyártási típus vizsgálattal kell 
megállapítani és igazolni.” 
 
A 6.8.3.4.16 pont második mondata helyébe a következő lép: 

„ A tanúsítványban – a 6.8.2.3.1 ponttal összhangban – hivatkozni kell azon anyagok 
felsorolására, amelyek szállítására a battériás járművet, ill. a MEG-konténert jóváhagyták 
Minden egyes megvizsgált tartány, battériás jármű, ill. MEG-konténer tartány-vizsgálati 
könyvéhez (gépkönyvéhez) csatolni kell a tanúsítvány másolatát (ld. a 4.3.2.1.7 bekezdést).  
                                                                                                                                                       ,, 

A 6.8.3.5.6 pont b) és c) alpontjának szövegét az oldal teljes szélességében kell szerepeltetni. 
 
A 6.8.4 szakasz 1. megjegyzésének szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
 
A 6.8.4 fejezet b) pontjában  
 
a TE1 különleges előírás helyébe a következő lép: „TE1    (törölve)”; 
a TE2 különleges előírás helyébe a következő lép: „TE2    (törölve)”; 
a TE15 különleges előírás helyébe a következő lép: „TE15    (törölve)”; 
a TE24 különleges előírás szövege a bal oszlopba kerül és a szöveg mellé elvélasztó vonalat kell húzni. 
A 6.8.4 fejezet b) pontja a következő különleges előírással egészül ki: „TE25    (fenntartva)” 
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A 6.9.2.10 bekezdésben a τR  meghatározásában az „EN 63:1977” szövegrész helyébe az „EN ISO 
14125:1998 (három pontos módszer)” szövegrész lép.  
 
A 6.9.2.14 bekezdés címében és szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. (2 helyen)   
 
A 6.9.4.2.1 pontban az „EN 61:1977” szövegrész helyébe az „EN ISO 527-5:1997” szövegrész lép. 
 
A 6.9.4.2.2 pont harmadik francia bekezdésében az  „EN 61:1977” szövegrész helyébe az „EN ISO 527-
5:1997” szövegrész lép. 
 
A 6.9.4.2.2 pont negyedik francia bekezdésében az  „EN 63:1977” szövegrész helyébe az „EN ISO 
14125:1998” szövegrész lép. 
 
A 6.9.4.2.3 pontban az „ EN 61:1977” szövegrész helyébe az „EN ISO 14130 :1997” szövegrész lép. 
 
A 6.10.3.7 bekezdés a) pontjának szövege a végén kiegészül a következő szövegrésszel: 
 „a tartány, ill. a csonk és a külső elzárószelep közé forgató koszorú helyezhető, ha az az 

ún. védett területre kerül és a külső elzárószelep működtető szerkezete házzal vagy fedéllel 
védve van a külső erőhatásra történő leszakadás ellen;” 

 
A 6.11.4.1 bekezdéshez tartozó megjegyzésben az „UIC 590, 591” szövegrész helyébe az „UIC 591” 
szövegrész lép. 
 
 
7. RÉSZ 
 
A  7.1.1 szakasz szövegében a „vagy szállítási mód” szövegrész hatályát veszti. 
 
A 7.1.3 szakasz helyébe a következő lép, egyidejűleg a 7.1.3 szakasz  1) lábjegyzete hatályát veszti. 
 
„Ha egy nagykonténer, tankkonténer vagy mobil tartány „A Biztonságos Konténerekről szóló 1972. évi 
Nemzetközi Egyezmény” (CSC) módosított kiadása, ill. az UIC 591 Döntvény (1998. 01. 01. állapot,  
2. kiadás), 592-2 Döntvény (2004. 10. 01. állapot, 6. kiadás), 592-3 Döntvény (1998. 01. 01. állapot,  
2. kiadás) és 592-4 Döntvény (2004. 09. 01. állapot, 2. kiadás) meghatározása szerint konténernek 
minősül, csak akkor használható veszélyes áru szállítására, ha a nagykonténer, ill. a tankkonténer vagy a 
mobil tartány teherhordó váza megfelel ezeknek az előírásoknak.” 
 
A 7.2.4 szakasz a következő V14 előírással egészül ki: 
„A 3.3 fejezet 327 különleges előírása szerint, újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából szállított 
aeroszolok csak jól szellőző vagy nyitott járműben, ill. konténerben vihetők.” 
 
A 7.3.1.1 bekezdés első sora helyébe a következő lép: 
„Valamely áru csak akkor szállítható ömlesztettáru-konténerben, konténerben vagy járművön ömlesztve, 
ha:” 
 
A 7.3.1.3 bekezdésben „ A konténernek, ill. a jármű” szövegrész helyébe „Az ömlesztettáru konténernek, a 
konténernek, ill. a jármű” szövegrész lép. 
 
A 7.3.1.4 bekezdésben „a konténer, ill. a jármű” szövegrész helyébe  „az ömlesztettáru-konténer, a 
konténer, ill. a jármű”, a szövegrész lép. 
 
A 7.3.1.6 bekezdésben „a jármű, ill. konténer” és „a konténer, ill. a jármű”szövegrészek helyébe  „az 
ömlesztettáru-konténer, a konténer, ill. a jármű”,  „A konténert, ill. a járművet” szövegrész  helyébe „Az 
ömlesztettáru-konténert,  a konténert, ill. a járművet” szövegrész lép. 
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A 7.3.1.7 bekezdésben „a konténert, ill. a járművet” szövegrész helyébe  „az ömlesztettáru-konténert, a 
konténert, ill. a járművet” szövegrész lép. A második és a harmadik francia bekezdésben „a konténer, ill. a 
jármű” szövegrész helyébe „az ömlesztettáru-konténer, a konténer, ill. a jármű” szövegrész lép. 
 
A 7.3.1.8 bekezdésben „a konténer, ill. a jármű” szövegrész helyébe  „az ömlesztettáru-konténer, a 
konténer, ill. a jármű” szövegrész lép. 
 
A 7.3.1.9 bekezdés szövege helyébe a következő lép: 
„Amennyiben egymás mögött több zárószerkezet van beépítve, töltés előtt először a szállítandó anyaghoz 
legközelebb esőt kell elzárni.” 
 
A 7.3.1.10 bekezdésben a „konténereket, ill. járműveket” szövegrész helyébe az „ömlesztettáru-
konténereket, konténereket, ill. járműveket” a „konténerre, ill. járműre” szövegrész helyébe az 
„ömlesztettáru-konténerre, konténerre, ill. járműre”szövegrész lép.  
 
A 7.3.1.11 bekezdésben „a konténert vagy a járművet” szövegrész helyébe  „az ömlesztettáru-konténert, a 
konténert, ill. a járművet” szövegrész lép. 
 
A 7.3.1.12 bekezdésben „a konténerbe, ill. járműbe” szövegrész helyébe  „az ömlesztettáru-konténerbe, 
konténerbe, ill. járműbe” szövegrész lép.  
 
A 7.3.1.13 bekezdés bevezető szövegében „a konténert, ill. a járművet” szövegrész helyébe  „az 
ömlesztettáru-konténert, a konténert, ill. a járművet”; valamint „a konténer, ill. a jármű szerkezeti elemei, pl. 
konténernél” szövegrész helyébe „az ömlesztettáru-konténer, a konténer, ill. a jármű szerkezeti elemei, pl. 
ömlesztettáru-konténernél, konténernél” szövegrész lép. 
 
A 7.3.1.13 bekezdés a) pontjában a „a konténer, ill. a jármű” szövegrész helyébe  „az ömlesztettáru-
konténer, a konténer, ill. a jármű” szövegrész lép. 
 
A 7.3.1.13 bekezdés g) pontjában a „a konténer” szó helyébe a „az ömlesztettáru-konténer, a konténer” 
szövegrész lép. 
 
A 7.3.2.1 bekezdésben a „ponyvás konténerben, ill. ponyvás járműben” szövegrész helyébe a „ponyvás 
ömlesztettáru-konténerben” szövegrész; a „zárt konténerben, ill. fedett járműben” szövegrész helyébe a 
„zárt ömleszettáru-konténerben” szövegrész lép. 
 
A 7.3.2.2 bekezdésben a „A konténernek, ill. a jármű felépítményének” szövegrész helyébe „Az alkalmazott 
ömlesztettáru-konténernek” szövegrész lép. 
 
A 7.3.2.3 bekezdésben „A konténerben, ill. a járműben” szövegrész helyébe „Az ömlesztettáru-
konténerben” szövegrész lép. 
 
A 7.3.2.4 bekezdésben a „konténerben, ill. járművön” szövegrész helyébe „ömlesztettáru-konténerben” 
szövegrész lép. 
 
A 7.3.2.5 bekezdésben „A konténereket, ill. a járműveket” szövegrész helyébe „Az ömlesztettáru-
konténereket” szövegrész lép. 
 
A 7.3.2.8 bekezdésben a „konténerben, ill. járművön” szövegrész helyébe „ömlesztettáru-konténerben” 
szövegrész lép. 
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A 7.3.2.6 bekezdés helyébe a következő lép:  
 
„7.3.2.6  A 6.2 osztályba tartozó hulladékok 
 
7.3.2.6.1  A 6.2 osztályba tartozó hulladékok [UN 2814 (csak állati tetemek) és UN 2900 (csak állati 

tetemek és hulladékok)] 
  

 a)  Az UN 2814 és az UN 2900 alá tartozó hulladékokhoz a BK1 kódú, ponyvás 
ömlesztettáru-konténerek csak akkor használhatók, ha nincsenek legnagyobb 
befogadóképességükig megrakva, és ezáltal az anyag a ponyvával nem érintkezik. 
BK2 kódú, zárt ömlesztettáru-konténerek ugyancsak használhatók. 

 
 b)  A zárt és a ponyvás ömlesztettáru-konténereket és nyílásaikat eleve 

szivárgásmentesre kell kialakítani vagy megfelelő béléssel kell ellátni. 
 
 c)  Az UN 2814 és az UN 2900 alá tartozó hulladékokat a szállítást megelőző berakás 

előtt megfelelő szerrel alaposan fertőtleníteni kell. 
 
 d)  Az UN 2814 és az UN 2900 alá tartozó hulladékokra a ponyvás ömlesztettáru-

konténerben kiegészítésképpen takarót kell helyezni, amelyre nehezékként 
megfelelő fertőtlenítőszerrel kezelt abszorbeáló anyagot kell tenni. 

 
 e)  Az UN 2814 és az UN 2900 alá tartozó hulladékok szállítására használt zárt vagy 

ponyvás ömlesztettáru-konténerek csak akkor használhatók ismételten, ha 
alaposan kitisztították és fertőtlenítették. 

 
7.3.2.6.2 A 6.2 osztályba tartozó hulladékok (UN 3291) 
  
 a)  (fenntartva) 
 
 b)  A zárt ömlesztettáru-konténereket és nyílásaikat eleve szivárgásmentesre kell 

kialakítani, belső felületüknek hézagmentesnek/nem-porózusnak kell lennie és nem 
lehet rajta olyan repedés vagy egyéb hiba, ami a benne lévő csomagolóeszközöket 
megrongálná, a fertőtlenítő hatást csökkentené vagy az anyag nem szándékos 
kiszabadulását eredményezné. 

 
 c)  Az UN 3291 tétel alá tartozó hulladékot a zárt ömlesztettáru-konténeren belül olyan, 

UN szerint vizsgált és jóváhagyott típusú, szivárgásmentes, lezárt műanyag zsákba 
kell helyezni, amelyet szilárd anyaghoz, II csomagolási csoportra vizsgáltak és a 
6.1.3.1 bekezdés szerinti jelöléssel van ellátva. A műanyag zsáknak ki kell állni az 
ISO 7765-1:1988 „Műanyag fólia és lemez – Az ütőszilárdság meghatározása 
szabadon eső dárda módszerével – 1. rész: Lépcsőzetes módszerek” szabvány, 
valamint az ISO 6383-2:1983 „Műanyagok – Fólia és lemez – A tépőszilárdság 
meghatározása. 2. rész: Elmendorf módszer” szabvány szerinti ütő- és 
tépőszilárdság vizsgálatot. Minden zsák ütőszilárdságának legalább 165 g-nak, 
tépőszilárdságának legalább 480 g-nak kell lennie a zsák hosszirányában, 
párhuzamos és merőleges síkban egyaránt. Egy zsák legnagyobb nettó tömege 30 
kg lehet.  

 
 d)  A 30 kg-nál nagyobb tömegű tárgyak (pl. szennyezett ágybetétek) az illetékes 

hatóság engedélyével műanyag zsákok nélkül is szállíthatók. 
 
 e)  Az UN 3291 tétel alá tartozó, folyadékot tartalmazó hulladék csak olyan műanyag 

zsákban szállítható, amely elegendő felszívóképes anyagot tartalmaz a teljes 
folyadék mennyiség felszívására úgy, hogy az nem folyik ki az ömlesztettáru-
konténerbe. 
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 f)  Az UN 3291 tétel alá tartozó, éles tárgyakat tartalmazó hulladék csak olyan, UN 

szerint vizsgált és jóváhagyott típusú, merev falú csomagolóeszközben szállítható, 
amely megfelel a P621, az IBC620, ill. a LP621 csomagolási utasítás előírásainak. 

 
 g)  A P621, az IBC620, ill. a LP621 csomagolási utasítás előírásainak megfelelő, 

merev falú csomagolóeszközök is használhatók. A csomagolóeszközöket 
megfelelően rögzíteni kell, hogy normál szállítási körülmények között ne 
rongálódhassanak meg. Ha egyazon zárt ömlesztettáru-konténerben merev falú 
csomagolóeszközben és műanyag zsákban is szállítanak hulladékot, megfelelően 
el kell választani őket egymástól, pl. merev válaszfallal, osztófallal, hálóval vagy 
egyéb módon úgy, hogy normál szállítási körülmények között ne rongálódhassanak 
meg. 

  
 h)  Az UN 3291 tétel alá tartozó hulladékot tartalmazó műanyag zsákokat nem szabad 

a zárt ömlesztettáru-konténerben annyira összenyomni, hogy  tömítetlenné 
válhassanak. 

 
 i)  A zárt ömlesztettáru-konténert minden szállítás után meg kell vizsgálni, hogy a 

rakomány nem folyt vagy nem szóródott ki benne. Ha az UN 3291 tétel alá tartozó 
hulladék kifolyt vagy kiszóródott a zárt ömlesztettáru-konténerbe, akkor nem szabad 
addig újrahasználni, amíg alaposan ki nem tisztították, és – ha szükséges – 
megfelelő vegyszerrel nem fertőtlenítették. Az UN 3291 tétel alá tartozó hulladékot 
– az ember-, ill. állatgyógyászati hulladékon kívül – más áruval együtt szállítani nem 
szabad. Az ugyanabban a zárt ömlesztettáru-konténerben szállított  ilyen 
hulladékokat az esetleges szennyeződés szempontjából meg kell vizsgálni.  

 
A 7.3.3 szakaszban a „VV9b” különleges előírás hatályát veszti, egyidejűleg a „VV9a” különleges előírás 
jelölése „VV9”-re változik. 
 
A 7.4.2 szakasz bevezető szövege helyébe a következő lép: 
  

„Az EX/III, FL, OX vagy AT kóddal jelölt járműveket a következők szerint kell használni: 
– Ahol EX/III jármű van előírva, csak EX/III  jármű használható;” 

 
A 7.5.1 szakasz címe a következő megjegyzéssel egészül ki: 
„Megjegyzés:  E szakasz alkalmazásában egy konténer, ömlesztettáru-konténer, tankkonténer vagy mobil 

tartány járműre helyezése berakásnak, a járműről való levétele kirakásnak minősül.” 
 
A 7.5.1.1 bekezdés szövege helyébe a következő lép: 

 „A be- és kirakás helyére (ideértve a konténer terminált is) érkezéskor a járművezetőnek be kell 
tartania az előírt rendelkezéseket, valamint a járműnek, ill. a nagykonténernek, ömlesztettáru-konténernek, 
tankkonténernek és mobil tartánynak is meg kell felelnie ezeknek (különösen a biztonságra, 
közbiztonságra, tisztaságra és a ki- és berakáshoz használatos berendezések kielégítő üzemelésére 
vonatkozóan).” 
 
A 7.5.1.2 bekezdés szövege helyébe a következő lép: 
 „A berakás nem hajtható végre, ha: 
 – az okmányok vizsgálata, vagy 
 – a jármű, ill. a nagykonténer, ömlesztettáru-konténer, tankkonténer és mobil  
  tartány, valamint ki- és berakáshoz használatos berendezéseik  

szemrevételezése azt mutatja, hogy a jármű, ill. a nagykonténer, ömlesztettáru-
konténer, tankkonténer és mobil tartány, valamint berendezéseik vagy a jármű 
vezetője nem felel meg az előírásoknak.” 

 



 
 
 
 
2007/83. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6275 

A 7.5.1.3 bekezdés szövege helyébe a következő lép: 
„A kirakás nem hajtható végre, ha az előzőekben említett vizsgálat során olyan hiányosságokat 
tapasztalnak, ami a kirakás biztonságát vagy a közbiztonságot befolyásolhatja.  
Berakás előtt a jármű, ill. a konténer külső felületét és a belsejét is meg kell vizsgálni, hogy ne legyen rajta 
olyan sérülés, ami a jármű, a konténer vagy a berakandó küldeménydarabok épségét befolyásolná.” 
 
A 7.5.1 szakasz a következő 7.5.1.5 bekezdéssel egészül ki: 

„7.5.1.5 Ha az álló helyzetet jelző nyilak elő vannak írva, akkor a küldeménydarabokat a 
jelölésnek megfelelően kell elhelyezni. 

  
Megjegyzés: Hacsak egy mód van rá, a folyékony veszélyes árukat a száraz  

veszélyes áruk alatt kell elhelyezni.” 
 
A 7.5.7.1 bekezdés szövege helyébe a következő lép: 

„A járművet, ill. a konténert – ahol szükséges – a veszélyes áru kezelésére és rögzítésére alkalmas 
eszközzel kell ellátni. A veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat, ill. a csomagolatlan 
veszélyes tárgyakat a járműben, ill. a konténerben alkalmas eszközzel (pl. leszorító hevederekkel, 
csúszó és állítható kengyelekkel) úgy kell rögzíteni, hogy megakadályozzon a szállítás közben 
minden olyan elmozdulást, ami a küldeménydarab helyzetét megváltoztatná vagy sérülését okozná. 
Ha a veszélyes árut egyéb áruval (pl. nehéz gépekkel vagy rekeszekkel) együtt szállítják, minden 
árut úgy kell becsomagolni és rögzíteni a járműben, ill. a konténerben, hogy a veszélyes áru ne 
szabadulhasson ki. A küldeménydarabok elmozdulása kitámasztással vagy állványzattal is 
megakadályozható, vagy úgy is, hogy az üres tereket valamilyen, arra alkalmas módon töltik ki. Ha 
a rögzítés pánttal vagy hevederrel történik, nem szabad túlfeszíteni, nehogy a küldeménydarab 
megsérüljön vagy eldeformálódjon.”  

 
A 7.5.7.2 és a 7.5.7.3 bekezdés számozása „7.5.7.4”-re, ill. „7.5.7.5”-re módosul, és a 7.5.7 szakasz a 
következő 7.5.7.2 és  7.5.7.3 bekezdéssel egészül ki: 

„7.5.7.2 A küldeménydarabokat csak akkor szabad egymásra halmazolni, ha arra 
vannak kialakítva. Ha halmazolásra kialakított, de különböző típusú 
küldeménydarabokat rakodnak együvé, figyelembe kell venni, hogy halmazolás 
szempontjából összeillenek-e. Ahol szükséges, az alul lévő 
küldeménydarabokat teherelosztó eszközök segítségével kell védeni a rájuk 
halmazolt küldeménydarabok okozta sérüléstől. 

 
 
7.5.7.3 A veszélyes árut tartalmazó küldeménydarabokat a be- és a kirakás során óvni kell a 
sérülésektől.  

Megjegyzés: Különös figyelmet kell szentelni a küldeménydarabok 
kezelésének, mozgatásának a szállításra való előkészítésük során, a jármű, ill. 
konténer jellegének, amiben a küldeménydarabokat szállítani fogják, a be- és 
kirakás módjának, nehogy a helytelen kezelés vagy a talajon, padlózaton való 
csúsztatás folytán a küldeménydarabok esetleg megsérüljenek.” 

 
Az átszámozott 7.5.7.5 pont (eredetileg 7.5.7.3) szövege helyébe a következő lép: 
 

„A járműszemélyzet tagjai veszélyes anyagokat tartalmazó küldeménydarabokat nem nyithatnak fel.” 
 
A 7.5.10 szakasz szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
 
A 7.5.11 szakasz CV33 különleges előírás 1) bekezdés 1.1) pontja helyébe a következő lép: 
 „1.1)  A radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabokat, egyesítőcsomagolásokat, 

konténereket és tartányokat, ill. a csomagolatlan radioaktív anyagokat a szállítás során elkülönítve 
kell tartani: 
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a)  a rendszeresen használt munkaterületeken tartózkodó dolgozóktól: 
 
 i)  a következő „A” táblázat szerint; vagy 
  

ii)  olyan távolságra, amelyet 5 mSv/év dózis kritérium és óvatos modell paraméterek 
alapján határoztak meg;  

 
Megjegyzés: Az elkülönítés tekintetében nem kell figyelembe venni azokat a dolgozókat, 

akikről egyéni sugárterhelési nyilvántartás készül. 
 

b)  a lakosság kritikus csoportjának tagjaitól az olyan területeken, ahol a lakosság rendszeresen 
tartózkodhat: 

 
i)  a következő „A” táblázat szerint; vagy 

 
ii)  olyan távolságra, amelyet 1 mSv/év dózis kritérium és óvatos modell paraméterek 

alapján határoztak meg;  
 

c)  előhívatlan filmektől és fényképészeti lemezektől, valamint postazsákoktól: 
   

i) a következő „B”táblázat szerinti mértékben; vagy 
 
ii) olyan távolságra, amely  úgy van meghatározva, hogy az előhívatlan filmeket és 

fényképészeti lemezeket a radioaktív anyag szállítása folytán érő besugárzása 
filmküldeményenként 0,1 mSv értékre korlátozódjon; 

 
Megjegyzés: A postazsákokat úgy kell kezelni, mintha előhívatlan filmeket és 

fényképészeti lemezeket tartalmaznának és ezért a radioaktív anyagoktól 
ugyanúgy elkülönítve kell tartani. 

 
 d)  egyéb veszélyes áruktól a 7.5.2 szakasz szerint.”  
 
A 7.5.11 szakasz CV33 különleges előírás 1) bekezdés 1.1) pontja „A” táblázata fejlécében az „Olyan 
területek, ahol a lakosság rendszeresen nem tartózkodhat” szövegrész helyébe az „Olyan területek, ahol a 
lakosság rendszeresen tartózkodhat” szövegrész lép. 
 
A 7.5.11 szakasz CV33 különleges előírás 1) bekezdés 1.3) pontjának szövege helyébe a következő lép: 

 
„A II-SÁRGA és III-SÁRGA kategóriájú küldeménydarabokat, egyesítőcsomagolásokat vagy konténereket 
szállító járműveken a járműszemélyzet tagjain kívül egyéb személyek nem tartózkodhatnak.” 
 
A 7.5.11 szakasz CV33 különleges előírás 1) bekezdés 1.4) pontjának szövege hatályát veszti. A „B” 
táblázat a 7.5.11 szakasz CV33 különleges előírás 1) bekezdés 1.1) pontja „B” táblázata lesz. 
 
A 7.5.11 szakasz CV33 különleges előírás 1) bekezdés 3.3) pontjának a) alpontja helyébe a következő lép: 
„a) A kizárólagos használat esetét és az LSA-I anyagot tartalmazó küldeményeket kivéve, a 
küldeménydarabok, egyesítőcsomagolások és konténerek számát egy járművön oly módon kell korlátozni, 
hogy a szállítási mutatószámok összege a járművön ne lépje túl a „D” táblázatban meghatározott 
értékeket.” 
 
A 7.5.11 szakasz CV33 különleges előírás 1) bekezdés 3.3) pontjának b) alpontja hatályát veszti, ezzel 
egyidejűleg a c) és a d) alpontok jelölése „b)”-re és „c)”-re módosul. 
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“B” Melléklet 
 
8. RÉSZ 
 
A 8.1.2.1 bekezdés c) pontja helyébe a következő lép: 
 „c)  (fenntartva)” 
 
A 8.1.2.1 bekezdés d) pontja helyébe a következő lép: 
 „d) a járműszemélyzet minden tagjának az 1.10.1.4 bekezdésben előírt fényképes 

személyazonosító okmányának.” 
 
A 8.1.2.2 bekezdés c) pontja helyébe a következő lép: 

„c) az 5.4.1.2.1 c), az 5.4.1.2.1 d), ill. az 5.4.1.2.3.3 pontban előírt hatósági engedély 
másolatát, amennyiben szükséges.” 

 
A 8.1.4.4 bekezdésben a „tűzoltó készülékeket ólomzárral kell ellátni, amely” szövegrész helyébe a „tűzoltó 
készülékeket  olyan zárral (plombával) kell ellátni, amely”  
 
A 8.2.2.8.3 pontban a bizonyítvány mintájának második oldalán a „Kiadta a Közlekedési Főfelügyelet” és a 
„Meghosszabbítva: a Közlekedési Főfelügyelet által” szövegrész helyébe a „Kiadta: …………………”, ill. a 
„Meghosszabbítva: ……………………………. által”  szövegrész lép,  
valamint a 4) lábjegyzet helyébe a következő lép: „ 4) és/vagy a bizonyítványt kiadó hatóság bélyegzője”. 
 
A 8.2.2.8.3 pontban a bizonyítvány mintájának harmadik oldalán az „Aláírás és bélyegző”  szövegrész 
helyébe az „Aláírás és/vagy bélyegző” szövegrész lép (kétszer). 
 

A 8.3.2 szakasz  szövege helyébe a következő lép. 
„A jármű személyzet tagjainak ismerniük kell a tűzoltó eszközök használatát.” 

 
A  8.5 fejezet S2 kiegészítő követelménye szövegében a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul.  
 
A 8.5 fejezet S7 különleges előírásban a „vagy A1B2E1K1-P2 jelű” szövegrész helyébe a „vagy 
A2B2E2K2-P2 jelű”  szövegrész lép. 
 
A 8. Rész a következő 8.6 fejezettel egészül ki: 
 

8.6 Fejezet 
 

VESZÉLYES ÁRUT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA KÖZÚTI 
ALAGUTAKBAN 

 
8.6.1 Általános előírások 

Ha a járművek közúti alagutakon való áthaladását az 1.9.5 szakasz szerint korlátozzák, e 
fejezet előírásait kell alkalmazni. 
 
Megjegyzés: Az 1.9.5 szakasz előírásainak nem megfelelő korlátozásokat 2009. december 
31-ig lehet alkalmazni (lásd az 1.6.1.12 bekezdést). 
 

8.6.2 A veszélyes árut szállító járművek áthaladását szabályozó közúti jelzések 
  

Az alagút kategóriát – melyet egy adott közúti alagútra az illetékes hatóság határoz meg, 
hogy a veszélyes árut szállító járművek áthaladást korlátozza – a következők szerint kell 
közúti jelzésekkel jelölni: 
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Közúti jelzés Alagút kategória 
Nincs jelzőtábla „A”  
Jelzőtábla, „B” betűt tartalmazó kiegészítő táblával „B” 
Jelzőtábla, „C” betűt tartalmazó kiegészítő táblával „C” 
Jelzőtábla, „D” betűt tartalmazó kiegészítő táblával „D”  
Jelzőtábla, „E” betűt tartalmazó kiegészítő táblával „E”  

 
8.6.3 Alagútkorlátozási kód 
 
8.6.3.1 Az egyes veszélyes áruk alagútban való szállításának korlátozása az adott árura a 3.2 

fejezet „A” táblázat (15) oszlopában feltüntetett alagútkorlátozási kódon alapul. Az 
alagútkorlátozási kód a rovat alsó részében, zárójelben található. Ha az alagútkorlátozási 
kód helyett a „(–)” jelölés szerepel, az adott veszélyes árura nincs alagútkorlátozás; az 
UN 2919 és 3331 tétel alá tartozó veszélyes árukra azonban az illetékes hatóság(ok) által 
jóváhagyott, az 1.7.4.2 bekezdés szerinti különleges megegyezés tartalmazhat 
alagútkorlátozást. 

 
8.6.3.2 Ha egy szállítóegységen olyan veszélyes áruk vannak, melyekhez különböző 

alagútkorlátozási kód tartozik, ezek közül a legszigorúbbat kell az egész rakományhoz 
rendelni. 

 
8.6.3.3 Az 1.1.3 szakasz szerint szállított veszélyes árukra az alagút korlátozás nem vonatkozik, és 

ezeket az árukat nem kell figyelembe venni, amikor a szállítóegység egész rakományának 
az alagútkorlátozási kódját állapítják meg. 

 
8.6.4  A veszélyes árut tartalmazó szállítóegységek alagútban való közlekedésére 

vonatkozó korlátozások 
 

A szállítóegység alagútban való közlekedésére vonatkozó korlátozás a szállítóegység 
egész rakományára meghatározott alagútkorlátozási kód alapján a következő: 

 
Az egész rakomány 
alagútkorlátozási 

kódja 
Korlátozás 

B Tilos áthaladni a B, a C, a D és az E kategóriájú 
alagutakon  

B1000C 

Tilos áthaladni a B kategóriájú alagutakon, ha a 
szállítóegységben a nettó robbanóanyag összes 
tömege több mint 1000 kg; 

Tilos áthaladni a C, a D és az E kategóriájú alagutakon 

B1D 
Tilos áthaladni a B és a C kategóriájú alagutakon 

tartányos szállítás esetén; 
Tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon 

B1E 
Tilos áthaladni a B, a C és a D kategóriájú alagutakon 

tartányos szállítás esetén; 
Tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon 

C Tilos áthaladni a C, a D és az E kategóriájú alagutakon 

C5000D 

Tilos áthaladni a C kategóriájú alagutakon, ha a 
szállítóegységben a nettó robbanóanyag összes 
tömege több mint 5000 kg;  

Tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon 

C1D 
Tilos áthaladni a C kategóriájú alagutakon tartányos 

szállítás esetén; 
Tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon 
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Az egész rakomány 
alagútkorlátozási 

kódja 
Korlátozás 

C1E 
Tilos áthaladni a C és a D kategóriájú alagutakon 

tartányos szállítás esetén; 
Tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon 

D Tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon 

D1E 
Tilos áthaladnia D kategóriájú alagutakon tartányos vagy 

ömlesztett szállítás esetén; 
Tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon 

E Tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon 

─ A közlekedés minden alagútban megengedett (az 
UN 2919 és 3331 tételekre lásd a 8.6.3.1 bekezdést is) 

 
Megjegyzés:  Példa: egy szállítóegység 1.3C osztályozási kódú UN 0161 füstnélküli lőport 

szállít, melynek az alagútkorlátozási kódja C5000D. Ha a szállítóegységben 
a nettó robbanóanyag összes tömege 3000 kg, tilos áthaladni a D és az  
E kategóriájú alagutakon. 

 
 
9. RÉSZ 
 
A 9.1.1.2 bekezdésben az FL jármű meghatározásában a „61 °C”  „60 °C”-ra módosul. 
 
 
A 9.1.1.2 bekezdésben az AT jármű meghatározása a) pontja helyébe a következő lép: 

„a) veszélyes anyagok 1 m3-nél nagyobb befogadóképességű rögzített vagy leszerelhető 
tartányban, ill. 3 m3-nél nagyobb befogadóképességű tankkonténerben, mobil tartányban 
vagy MEG-konténerben való szállítására szolgáló, az EX/III, az FL és az OX-tól eltérő 
jármű,” 

 
A 9.1.2.1 bekezdés a következő harmadik mondattal egészül ki: 
„A 9.1.2.2 bekezdés szerinti típusjóváhagyással ellátott nyerges vontatók esetében az illetékes hatóság 
eltekinthet az első vizsgálattól, ha a gyártó vagy megfelelően felhatalmazott képviselője vagy az illetékes 
hatóság által elismert szervezet nyilatkozatot adott ki arról, hogy megfelel a 9.2 fejezet követelményeinek.” 
 
A 9.1.3.1 bekezdés szövege helyébe a következő lép: 
 
 „Az EX/II, az EX/III, az FL, az OX és az AT járművek esetében az e rész előírásainak való 

megfelelőség tanúsításaként a forgalomba helyező ország illetékes hatóságának 
mindazokra a járműegyedekre, amelyek vizsgálata kielégítő eredménnyel járt vagy 
amelyekre a vizsgálat alapján a 9.2 fejezetnek való megfelelőségről a 9.1.2.1 bekezdés 
szerint nyilatkozatot adtak ki, jóváhagyási igazolást (ADR jóváhagyási igazolást) kell 
kiadnia.” 

 
A 9.1.3.3 bekezdésben a „9.1.3.5 pontban” szövegrész helyébe a „9.1.3.5 bekezdésben” szövegrész lép. 
 
A 9.1.3.5 bekezdésben, a jóváhagyási igazolás mintájának 9.6 pontjának szövege helyébe a következő 
lép: 
„9.6 Az ADR 6.8.4 szakasza szerinti – esetleges – TC és TE különleges előírás(ok)6): 
 

6)      Nem szükséges megadni, ha a szállítható anyagok a 10.2 pontban fel vannak  
 sorolva.”  
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A 9.2.1 szakasz második francia bekezdésének szövege helyébe a következő lép: 
 

„– a 9.2.5 szakasz követelményeit (az ENSZ-EGB 89. sz. előírás vagy a 92/6/EGK Tanácsi Irányelv 
szerinti sebességkorlátozó készülék) minden olyan gépjárműre alkalmazni kell, amelynek megengedett 
legnagyobb össztömege meghaladja a 12 tonnát és 1987. december 31-e után helyezték először 
forgalomba, valamint minden olyan gépjárműre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege 
meghaladja a 3,5 tonnát, de legfeljebb 12 tonna és 2007. december 31-e után helyezték először 
forgalomba.” 
 
A 9.2.1 szakasz táblázatában, a 9.2.4.7 bekezdés címében és szövegében, a 9.3.2 szakasz címében, a 
9.3.2.1, a 9.3.2.2 és a 9.3.2.3 bekezdésben, a 9.4.1 és a 9.4.2 szakaszban, a 9.5.1 és a 9.5.2 szakaszban, 
a 9.7.7 szakasz címében, a 9.7.7.1 és a 9.7.7.2 bekezdésben a „belső égésű” kifejezés helyébe az 
„égéshő felhasználásával működő” kifejezés lép.  
A 9.2.4.7.6 pont szövege helyébe a következő lép: „Gáznemű tüzelőanyag égéshő felhasználásával 
működő fűtőberendezéshez nem használható.” 
 
A 9.2.1 szakasz táblázatában a 9.2.3 Fékberendezés rovathoz tartozó d) és g) megjegyzések helyébe a 
következő megjegyzések lépnek: 
„d) 2010. január 1-je után minden járműnek meg kell felelnie a jármű első forgalomba helyezése (vagy 
használatba vétele, ahol a forgalomba helyezés nem kötelező) idején érvényes ENSZ-EGB 13. sz. előírás 
vagy a (módosított) 71/320/EGK irányelv műszaki követelményeinek, de legalább az ENSZ-EGB 13. sz. 
előírás 06. módosítási sorozat vagy a 91/422/EGK irányelvvel módosított 71/320/EGK irányelv műszaki 
követelményeinek. 
 
A pótkocsikat (pótkocsit, félpótkocsit és középtengelyes pótkocsit) A kategóriájú blokkolásgátló 
fékrendszerrel kell ellátni. A gépjárműveket 1. kategóriájú blokkolásgátló fékrendszerrel kell ellátni. 
 
g)  2010. január 1-je után minden gépjárműnek meg kell felelnie a jármű első forgalomba helyezése idején 
érvényes ENSZ-EGB 13. sz. előírás vagy a (módosított) 71/320/EGK irányelv műszaki követelményeinek, 
de legalább az ENSZ-EGB 13. sz. előírás 06. módosítási sorozat vagy a 91/422/EGK irányelvvel 
módosított 71/320/EGK irányelv műszaki követelményeinek. 
 
A visszatartó fékrendszernek IIA típusúnak kell lennie.”  
 
A 9.2.1 szakasz táblázatában a 9.2.5 Sebességkorlátozó készülék rovathoz tartozó f) megjegyzés 
helyébe a következő megjegyzés lép: 
„f) Az először 1987. december 31-e után forgalomba helyezett, 12 tonnánál nagyobb megengedett 
legnagyobb össztömegű gépjárművekre, valamint az először  2007. december 31-e után forgalomba 
helyezett, 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 12 tonna megengedett legnagyobb össztömegű  
gépjárművekre vonatkozik.” 
 
A 9.2.4.7.1 pont szövege a következőkre módosul: 
„Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezésnek meg kell felelnie az ENSZ-EGB 122. sz. előírás9)  
vagy a 2001/56/EK Irányelv10) előírásainak (a bennük szereplő alkalmazási időpontok szerinti változatban) 
és a 9.2.4.7.2 - 9.2.4.7.6 pont követelményeinek, a 9.2.1 szakasz táblázatával összhangban.” 
 
A 9. rész 9) – 15) lábjegyzeteinek számozása 10) – 16)-ra módosul, és a 9.2.4.7.1 pont kiegészül a 
következő 9) lábjegyzettel: 
„9)  Az ENSZ-EGB 122. sz. előírás (Előírások a fűtési rendszerek típusjóváhagyásáról és a járművek fűtési 
rendszerek vonatkozásában történő típusjóváhagyásáról)” 
 
A 9.2.5 szakasz  szövegében a „12 tonnát meghaladó” szövegrész helyébe a „3,5 tonnát meghaladó” 
szövegrész lép.” 
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A 9.3 fejezet címe a következőre módosul: 
 „KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK AZ 1 OSZTÁLYBA TARTOZÓ ROBBANÓANYAGOK 

ÉS -TÁRGYAK KÜLDEMÉNYDARABOKBAN TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ, 
EX/II ÉS EX/III (KÉSZ, ill. BEFEJEZETT) JÁRMŰVEKRE” 

 
A 9.3.2.4 bekezdés szövege helyébe a következő lép: 
„Nem szabad a raktéren belül elhelyezni az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezést, ill. a 
működéséhez szükséges tüzelőanyag-tartályt, áramforrást, porlasztó levegő (égési levegő) és fűtőlevegő 
beszívónyílást, illetve égéstermék kivezetőnyílást.” 
 
A 9.7 fejezet címében  az „(FL, AT, OX JÁRMŰVEKRE)” szövegrész helyébe az „(EX/III, FL, AT, OX 
JÁRMŰVEKRE)” szövegrész lép. 
 
A 9.7.7.2 bekezdés első mondata helyébe a következő lép: 

„Ha a járművel olyan veszélyes árut szállítanak, amelyre 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 vagy 5.2 
veszélyességi bárca van előírva, akkor nem szabad a raktéren belül elhelyezni az égéshő 
felhasználásával működő fűtőberendezés működéséhez szükséges tüzelőanyag-tartályt, 
áramforrást, porlasztó levegő (égési levegő) és fűtőlevegő beszívónyílást, illetve 
égéstermék kivezetőnyílást.” 

 



A gazdasági és közlekedési miniszter
61/2007. (VI. 29.) GKM

rendelete

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
 szóló Európai Megállapodás

„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés b) pont já nak 20. al pont já ban, az atomener -
giáról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény 68.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben, va la mint a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi
XXV. tör vény 34.  §-a (4) be kez dé sé nek m) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának e) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben el jár va – 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 fog lalt fe -
le lõs sé gi kö ré ben el já ró kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter rel, 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 fog lalt fe le lõs sé gi kö ré ben el já ró egész ség -
ügyi mi nisz ter rel, va la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás „A” és „B” Mel lék le tét és
mó do sí tá sa it a bel föl di köz úti szál lí tás ra a mel lék let ben
fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

2.  §

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

a) a Ta nács 94/55/EK irány el ve (1994. no vem ber 21.) a 
ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl;

b) a Bi zott ság 96/86/EK irány el ve (1996. de cem -
ber 13.) a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá ra vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 94/55/EK ta ná csi
irány elv mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2001/7/EK irány el ve (2001. ja nu ár 29.) a
ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 94/55/EK ta ná csi irány elv mû -
sza ki fej lõ dés hez tör té nõ har ma dik hoz zá iga zí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2003/28/EK irány el ve (2003. áp ri lis 7.) a
ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 94/55/EK ta ná csi irány elv nek
a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ ne gye dik hoz zá iga zí tá sá ról;

e) a Bi zott ság 2004/111/EK irány el ve (2004. de cem -
ber 9.) a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá ra vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 94/55/EK ta ná csi

irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ ötö dik hoz zá -
iga zí tá sá ról;

f) a Bi zott ság 2006/89/EK irány el ve (2006. no vem -
ber 3.) a ve szé lyes áruk köz úti szál lí tá sá ra vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 94/55/EK ta ná csi
irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez tör té nõ ha to dik hoz zá -
iga zí tá sá ról.

3.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Eu ró pai Meg ál la po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki -
hir de té sé rõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM ren de let 2.  §-a, 3/A.  §-a; a Ve szé lyes Áruk
Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Eu ró pai Meg ál la -
po dás „A” és „B” Mel lék le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di
al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM ren de let mó -
do sí tá sá ról ren del ke zõ 46/2005. (VI. 28.) GKM ren de let
1.  § (2) be kez dé se, 3.  §-a, 4.  § (2) és (3) be kez dé se, va la -
mint 2. mel lék le te.

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

Melléklet
a 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelethez

A Meg ál la po dás mel lék le tei mó do sí tá sa i nak egyes be -
kez dé se it, il let ve pont ja it Ma gyar or szá gon a bel föl di szál -
lí tá sok ra a kö vet ke zõ ki egé szí té sek kel kell al kal maz ni.

(1) Az „A” és „B” Mel lék let nek a je lö lé sek nél és az ok -
má nyok ki töl té sé nél hasz nált nyelv(ek)re vo nat ko zó elõ -
írásai nem vo nat koz nak az olyan szál lí tá sok ra, ame lyet ki -
zá ró lag Ma gyar or szág te rü le tén be lül vé gez nek. Ez a ren -
del ke zés nem al kal maz ha tó a ra dio ak tív kül de mé nye ken a
bár cák fel ira ta i ra.

(2) Az 1.6.1.2 be kez dést a kö vet ke zõ ki egé szí tés sel kell
al kal maz ni:

„Bel föl di szál lí tá sok nál a 9 szá mú, va la mint a ma gyar
fel ira tok kal el lá tott 7A, 7B, 7C és 7E szá mú bár cák a kész -
let ki fo gyá sá ig hasz nál ha tók.”

(3) 1.6.3.1
Meg jegy zés: az 1978. ok tó ber 1-je elõtt gyár tott tar tá -

nyok és bat té ri ás jár mû vek 1995. szep tem ber 1-je után
idõ sza kos vizs gá lat nak nem vet he tõk alá, ki vé ve, ha a tar -
tány ki elé gí ti az 1.6.3.1 be kez dés fel té te le it.

(4) 2.2.62.1
Meg jegy zés: azon anya gok bel föl di szál lí tá sá nál, me -

lyek az 1994. de cem ber 31-ig ér vé nyes ADR sze rint a 6.2
osz tály fo ga lom kö ré be tar toz tak, de az 1995. ja nu ár 1-jé tõl 
ha tá lyos elõ írások sze rint már nem es nek az ADR ha tá lya
alá, az 1994. de cem ber 31-ig ha tá lyos ADR 6.2 osz tá lyá ra
vo nat ko zó (szál lí tá si, cso ma go lá si) elõ írásokat kell al kal -
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maz ni, az zal az el té rés sel, hogy a fu var ok mány ba az „un -
dort kel tõ anyag” be jegy zést kell ten ni.

Az un dort kel tõ anya gok bel föl di szál lí tá sát vég zõ gép -
ko csi ve ze tõk nek a szál lí tás ra elõ írt sza bá lyok ból vizs gát
kell ten ni, mely rõl a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la vagy az ál ta la el is mert szerv iga zo lást ad ki.
A vizs ga kö ve tel mé nye it a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la kü lön sza bály zat ban ha tá roz za meg.

(5) Az 1.8.3 sza kasz he lyett a ve szé lyes áru szál lí tá si
biz ton sá gi ta nács adó ki ne ve zé sé rõl és ké pe sí té sé rõl  szóló
2/2002. (I. 11.) Korm. ren de let, va la mint a ve szé lyes áru
biz ton sá gi ta nács adó kép zé sé nek, vizs gáz ta tá sá nak sza bá -
lya i ról és dí ja i ról  szóló 8/2002. (I. 30.) Kö ViM ren de let
elõ írásait kell al kal maz ni.

(6) Az 5.4.1.1.1 pont h) al pont ját a kö vet ke zõ mó do sí -
tás sal kell al kal maz ni:

„h) a cím zett(ek) ne vét és cí mét. Ehe lyett, ha az
UN 1011 bu tánt, az UN 1965 szén hid ro gén-gáz ke ve ré ket, 
csepp fo lyó sí tott, m.n.n. vagy az UN 1978 pro pánt több,
olyan cím zett hez szál lít ják, akik a szál lí tás meg kez dé se kor 
még nem is mer tek, a „jár mû rõl tör té nõ ér té ke sí tés” sza va -
kat le het be ír ni;”

(7) Az 5.4.3.1 a) pont a kö vet ke zõ fran cia be kez dés sel
egé szül ki:

„– ha az 5.3 fe je zet sze rint a jár mû vet szá mos táb lá val is
el kell lát ni, a szál lí tott áru hoz tar to zó ve szélyt je lö lõ szá -
mot.”

(8) Az 5.4.3.8 pont RAKOMÁNY címû be kez dé sét a
kö vet ke zõ ki egé szí tés sel kell al kal maz ni:

„– az UN szá mot és a ve szélyt je lö lõ szá mot, il let ve áru -
cso port ese tén az UN szá mo kat,”

(9) A 8.2.2 sza kasz ban sze rep lõ ille té kes ha tó ság fel -
ada ta it a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la
lát ja el.

(10) 8.5
Az S12 uta sí tást a kö vet ke zõ ki egé szí tés sel kell al kal -

maz ni:
„A meg fe le lõ szin tû kép zett ség az Ál la mi Nép egész ség -

ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ál tal jó vá ha gyott, leg alább
alap fo kú su gár vé del mi tan fo lyam si ke res vizs gá ját köve tõen 
a 8.2.3.1 be kez dés sze rin ti ok ta tás so rán is meg sze rez he tõ,
ha az ok ta tást az ADR 7 osz tá lyá ra ér vé nyes ADR ok ta tá si
bi zo nyít vánnyal vagy ve szé lyes áru szál lí tá si  biztonsági ta -
nács adói vég zett ség gel ren del ke zõ sze mély  végzi.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
62/2007. (VI. 29.) GKM

rendelete

a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet
fekvõbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak

kiszervezésérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt 

fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet nek a
mel lék let ben meg ha tá ro zott já ró be teg szak el lá tá si fel ada -
ta it az ott meg je lölt óra szám ban ki szer ve zem, azok nak a
meg je lölt óra szám ban tör té nõ el lá tá sa te kin te té ben jog -
utód a Va sút egé sz ség ügyi Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa -
ság (a továb biak ban: VKht.).

(2) A VKht. az (1) be kez dés sze rin ti fel ada tok el lá tá sá -
hoz szük sé ges va gyon és va gyo ni ér té kû jog ke ze lõi jo gát
– az Áht. 108.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján – a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal kö tött va gyon ke ze lé si
szer zõ dés alap ján szer zi meg, mert a va gyon ke ze lés be
adás köz ér dek bõl tör té nik.

2.  §

(1) A mel lék let ben meg nem ha tá ro zott já ró be teg szak -
el lá tá si fel ada to kat és a fek võ be teg el lá tá si fel ada to kat
– fi gye lem mel az egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol -
gál ta tók ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé rõl, va -
la mint a kü lön meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben
fenn ál ló egész ség ügyi el lá tás rend jé rõl  szóló kor mány ren -
de let ben fog lal tak ra – az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ba
[Hon véd, Ren dé sze ti és Va sút egé sz ség ügyi Köz pont]
(a továb biak ban: ÁEK) szer ve zem ki.

(2) Az ÁEK az (1) be kez dés sze rin ti fel ada tok el lá tá sá -
hoz szük sé ges va gyon és va gyo ni ér té kû jog ke ze lõi jo gát
– az Áht. 108.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján – a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal kö tött va gyon ke ze lé si
szer zõ dés alap ján szer zi meg, mert a va gyon ke ze lés be
adás köz ér dek bõl tör té nik.

3.  §

A MÁV Kór ház és Köz pon ti Ren de lõ in té zet meg szün -
te té sé rõl és jog utód lá sá ról  szóló 58/2007. (VI. 15.) GKM
ren de let nem lép hatályba.

4.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 62/2007. (VI. 29.) GKM rendelethez

Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt heti óraszám megjelölése,
 amely tekintetében a MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet jogutódja

 a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht.

Szak ma
cso port

kód
Név

Szak ma
kód

Név

Szak-
ren de lõ
szak-
or vo si

Szak-
ren de lõ

nem
 szak-
or vo si

Gon do zó
szak-
or vo si

01 Bel gyó gyá szat és társ szak mái 0100 ál ta lá nos bel gyó gyá szat 120

01 Bel gyó gyá szat és társ szak mái 0101 an gi o ló gia, phle bo ló gia, lympho ló gia 135

01 Bel gyó gyá szat és társ szak mái 0102 ha e ma to ló gia 2

01 Bel gyó gyá szat és társ szak mái 0123 di a be to ló gia – *sze* 80

01 Bel gyó gyá szat és társ szak mái 0104 gaszt ro en te ro ló gia 5

02 Se bé szet és társ szak mái 0200 ál ta lá nos se bé szet 135

03 Tra u ma to ló gia 0300 ál ta lá nos tra u ma to ló gia 40

04 Szü lé szet-nõ gyó gyá szat 0400 ál ta lá nos szü lé szet-nõ gyó gyá szat 150

05 Cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat 0500 ál ta lá nos cse cse mõ- és
gyer mek gyó gyá szat

76

06 Fül- orr- gé ge gyó gyá szat 0600 ál ta lá nos fül- orr- gé ge gyó gyá szat 120

06 Fül- orr- gé ge gyó gyá szat 0601 au dio ló gia 30 30

07 Sze mé szet 0700 ál ta lá nos sze mé szet 249

08 Bõr gyó gyá szat és ne mi be teg-el lá tás 0800 ál ta lá nos bõr- és ne mi be teg-el lá tás 90

08 Bõr gyó gyá szat és ne mi be teg-el lá tás 0803 ne mi be teg-gon do zás 30

09 Ne u ro ló gia 0900 ál ta lá nos ne u ro ló gia 30

09 Ne u ro ló gia 0900 ál ta lá nos ne u ro ló gia 135

09 Ne u ro ló gia 0904 EEG és EMG di ag nosz ti ka – *sze* 30

10 Or to pé dia 1000 or to pé dia 60

11 Uro ló gia 1100 uro ló gia 60

12 On ko ló gia 1200 kli ni kai on ko ló gia 7

12 On ko ló gia 1203 on ko ló gi ai gon do zás 30

14 Re u ma to ló gia 1400 re u ma to ló gia és fi zi o te rá pia 123

18 Pszi chi át ria 1800 pszi chi át ria 86

18 Pszi chi át ria 1800 pszi chi át ria 4

40 Kar di o ló gia 4000 ál ta lá nos kar di o ló gia (szak or vo si
szak ké pe sí tés sel)

90

40 Kar di o ló gia 4004 echo kar di og rá fi ai di ag nosz ti ka 30

40 Kar di o ló gia 4005 EKG és Hol ter di ag nosz ti ka 30

50 La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka 5000 ál ta lá nos la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka 67

51 Kép al ko tó di ag nosz ti ka és ra di o ló gi ai
te rá pia: rönt gen di ag nosz ti ka és -terápia

5100 ál ta lá nos rönt gen di ag nosz ti ka 60

53 Kép al ko tó di ag nosz ti ka és ra di o ló gi ai
te rá pia: ult ra hang-di ag nosz ti ka és
-terápia

5301 ult ra hang-di ag nosz ti ka 60

56 Spe ci á lis di ag nosz ti ka 5602 lé zer di ag nosz ti ka 20

57 Fi zi o te rá pia 5711 gyógy tor na 100

71 Pszi cho ló gia (pszi cho ló gu si, il let ve
kli ni kai szak pszi cho ló gu si
szak ké pe sí tés sel)

7100 ál ta lá nos pszi cho ló gia 30

76 Di e te ti ka 7600 di e te ti ka 30

Össze sen: 2124 190 60
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A gazdasági és közlekedési miniszter
63/2007. (VI. 29.) GKM

rendelete

a Budai MÁV Kórház fekvõbeteg és járóbeteg
szakellátási feladatainak kiszervezésérõl

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 89.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt 
fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben eljárva a
következõket rendelem el:

1.  §

(1) A Bu dai MÁV Kór ház nak a mel lék let ben meg ha tá -
ro zott szak mák sze rin ti fel ada ta it az ott meg je lölt óra -
szám ban ki szer ve zem, azok nak a meg je lölt óra szám ban
tör té nõ el lá tá sa te kin te té ben jog utód a Va sút egé sz ség ügyi
Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban: VKht.).

(2) A VKht. az (1) be kez dés sze rin ti fel ada tok el lá tá sá -
hoz szük sé ges va gyon és va gyo ni ér té kû jog ke ze lõi jo gát
– az Áht. 108.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján – a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal kö tött va gyon ke ze lé si
szer zõ dés alap ján szer zi meg, mert a vagyonkezelésbe
adás közérdekbõl történik.

2.  §

(1) A mel lék let ben meg nem ha tá ro zott já ró be teg szak -
el lá tá si fel ada to kat és a fek võ be teg el lá tá si fel ada to kat
– fi gye lem mel az egyes köz pon to sí tott egész ség ügyi szol -
gál ta tók ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok igény be vé te lé rõl, va -
la mint a kü lön meg ha tá ro zott sze mé lyek te kin te té ben
fenn ál ló egész ség ügyi el lá tás rend jé rõl  szóló kor mány ren -
de let ben fog lal tak ra – az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ba
[Hon véd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ]
(a továb biak ban: ÁEK) szervezem ki.

(2) Az ÁEK az (1) be kez dés sze rin ti fel ada tok el lá tá sá -
hoz szük sé ges va gyon és va gyo ni ér té kû jog ke ze lõi jo gát
– az Áht. 108.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján – a
Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság gal kö tött va gyon ke ze lé si
szer zõ dés alap ján szer zi meg, mert a vagyonkezelésbe
adás közérdekbõl történik.

3.  §

A Bu dai MÁV Kór ház meg szün te té sé rõl és jog utód lá -
sá ról  szóló 59/2007. (VI. 15.) GKM ren de let nem lép
hatályba.

4.  §

Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

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

Melléklet
a 63/2007. (VI. 29.) GKM rendelethez

Azon egészségügyi feladatok és hozzájuk rendelt
heti óraszám megjelölése, amely tekintetében

 a Budai MÁV Kórház jogutódja a Vasútegészségügyi 
Szolgáltató Kht.

Szak-
ma

cso port 
kód

Név
Szak-

ma kód
Név

Szak-
ren de lõ
szak-
or vo si

Gon do zó 
szak-
or vo si

09 Ne u ro ló gia 0900 ál ta lá nos
ne u ro ló gia

8

19 Tü dõ -
gyó gyá szat

1901 tü dõ gon do zás 62

19 Tü dõ -
gyó gyá szat

1902 tü dõ -
gyó gyá szat

40

Össze sen: 48 62

A pénzügyminiszter
14/2007. (VI. 29.) PM

rendelete

a START-kártya felhasználásának,
a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá

elszámolásának részletes szabályairól  szóló
31/2005. (IX. 29.) PM rendelet módosításáról

A pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § d)–e) pont ja i ban
fog lalt fel adat kör ben el jár va, a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt -
ven év fe let ti mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon do -
zá sát, il let ve a csa lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke re -
sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön -
dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény
17.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja i ban, to váb bá az il -
le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a fog lal koz ta tás -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:
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1.  §

A START-kár tya fel hasz ná lá sá nak, a já ru lék ked vez -
mény ér vé nye sí té sé nek, to váb bá el szá mo lá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 31/2005. (IX. 29.) PM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1.  § (1) E ren de let ha tá lya ki ter jed az Adó- és Pénz ügyi 
El len õr zé si Hi va tal ra és te rü le ti szer ve i re, a Ki emelt Adó -
zók Igaz ga tó sá gá ra (a továb biak ban: ál la mi adó ha tó ság), a 
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ra, az Or szá gos
Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság ra (a továb biak ban:
ONYF), az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ra
(a továb biak ban: OEP), to váb bá a START-kár tya, a
START PLUSZ kár tya, és a START EXTRA kár tya
(a továb biak ban együt te sen: kár tya) ki vál tá sá ra jo go sult
sze mély re, a kár tyá val ren del ke zõ fog lal koz ta tott ra
(a továb biak ban: mun ka vál la ló), a pá lya kez dõ fi a ta lok, az
öt ven év fe let ti mun ka nél kü li ek, va la mint a gyer mek gon -
do zá sát, il let ve a csa lád tag ápo lá sát köve tõen mun kát ke -
re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb bá az ösz -
tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló 2004. évi CXXIII. tör vény 
(a továb biak ban: Pftv.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
sze rin ti mun ka adó ra és a d) pont já ban meg ha tá ro zott fog -
lal koz ta tó ra.

(2) A kár tyát a ki vál tá sá ra jo go sult ma gán sze mély, vagy 
e sze mély nek az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII.
tör vény (a továb biak ban: Art.) 7.  § (1) be kez dé se alap ján
el já rás ra jo go sult kép vi se lõ je igé nyel he ti az ille té kes ál la -
mi adó ha tó ság tól.”

2.  §

A Ren de let 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § (1) A Pftv. 3.  §-ának (2) be kez dé se, és a pá lya kez -

dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél kü li ek, va la mint a
gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa lád tag ápo lá sát köve tõen 
mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé rõl, to váb -
bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló 2004. évi
CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
LXXIII. tör vény (a továb biak ban: Pftvmód.) 10.  §-ának
(2) be kez dé se sze rint START-kár tya ki vál tá sá ra jo go sult
sze mély a START-kár tya igény lé se kor az ál la mi adó ha tó -
ság ál tal e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vány ki töl té sé vel
nyi lat ko za tot tesz a kö vet ke zõk rõl:

a) be fe jez te vagy meg sza kí tot ta-e ta nul má nya it;
b) ren del ke zik-e fel sõ fo kú vég zett ség gel;
c) ta nu lói vagy hall ga tói jog vi szo nya meg szû né sét

köve tõen – a Pftv. 3.  § (3) be kez dé sé ben és a Pftvmód.
10.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel – elõ ször
lé te sít-e fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szonyt vagy ösz -
tön dí jas fog lal koz ta tá si jog vi szonyt, és e jog vi szony lé te -
sí té sét meg elõ zõ en meg bí zá si szer zõ dés, vál lal ko zá si
szer zõ dés alap ján vagy egyé ni vál lal ko zó ként sem vég zett
mun kát;

d) a START-kár tya igény lé se kor mely mun ka adó nál
áll fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban vagy ösz tön -
dí jas fog lal koz ta tá si jog vi szony ban, ilyen jog vi szony
fenn ál lá sa ese tén a jog vi szony kez de té nek dá tu má ról,
amennyi ben azt 2005. ok tó ber 1-jét meg elõ zõ en pá lya kez -
dõ ként vagy ösz tön dí jas fog lal koz ta tott ként lé te sí tet te;

e) az igény lés oká ról, fel tün tet ve, hogy elsõ vagy is mé -
telt igény lés rõl van szó; is mé telt igény lés ese tén fel kell
tün tet ni, hogy azt a ko ráb bi START-kár tya el ve szé se (ide
ért ve a jog ta lan el tu laj do ní tást is), meg ron gá ló dá sa, meg -
sem mi sü lé se, il le tõ leg a 3.  § (3) be kez dé sé ben em lí tett eset 
in do kol ja-e.

(2) A START-kár tyát igény lõ sze mély az (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott nyi lat ko zat té te lé vel egy ide jû -
leg a fel sõ fo kú vég zett sé gét bi zo nyí tó ok le vél lel (dip lo -
má val) vagy a fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott, a
dip lo ma ada ta i val egye zõ tar tal mú iga zo lás sal – kül föl dön
szer zett dip lo ma ese tén a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le -
ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény alap ján el is -
mert, il let ve ho no sí tott dip lo ma és az el is me rést, il let ve a
ho no sí tást iga zo ló ha tá ro zat be mu ta tá sá val – (a továb biak -
ban együtt: ok le vél) iga zol ja a fel sõ fo kú vég zett sé gét.

(3) Ha a kár tya igény lé se idõ pont já ban fog lal koz ta tá si
jog vi szony ban vagy ösz tön dí jas fog lal koz ta tá si jog vi -
szony ban álló sze mély a Pftv. 1.  § (1) be kez dés b) pont ja és 
3.  § (2) be kez dés c) pont ja alap ján nem jo go sult a kár tya
ki vál tá sá ra, ak kor – fi gye lem mel arra, hogy a fog lal koz ta -
tás ra irá nyu ló jog vi szony elsõ nap ján vagy azt köve tõen
nyúj tot ták be – a kár tya irán ti igényt az adó ha tó ság el uta -
sít ja.

(4) A Pftv. 6.  §-ában meg ha tá ro zott sze mély ki vé te lé vel
a Pftv. 1.  § (2) be kez dé se 1. pont já nak b)–c) al pont já ban
em lí tett, START PLUSZ kár tya ki vál tá sá ra jo go sult sze -
mély a kár tya igény lé se kor az ál la mi adó ha tó ság ál tal
e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vány ki töl té sé vel nyi lat ko -
za tot tesz a kö vet ke zõk rõl:

a) az igény lés idõ pont já ban fog lal koz ta tá si jog vi -
szony ban áll-e; amennyi ben igen, mely mun ka adó nál;
ilyen jog vi szony fenn ál lá sa ese tén a jog vi szony kez de té -
nek dá tu má ról, il let ve ar ról, hogy a jog vi szonyt 2007. jú -
lius 1-jét meg elõ zõ en a gyer mek gon do zá si se gély, gyer -
mek gon do zá si díj, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás vagy ápo -
lá si díj fo lyó sí tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ fog lal koz ta tá si
jog vi szony ként lé te sí tet te-e;

b) a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer mek gon do zá si
díj, a gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, va la mint az ápo lá si díj
fo lyó sí tá sá nak meg szû né sét kö ve tõ egy éven (365 na -
pon) be lül kí ván-e fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szonyt
lé te sí te ni;

c) a gyer mek egy éves ko rá nak be töl té sét köve tõen,
e gyer mek után igény be vett gyer mek gon do zá si se gély fo -
lyó sí tá sa mel lett kí ván-e mun kát vál lal ni; a gyer mek gon -
do zá si se gély re való jo go sult ság meg szû né sé nek idõ pont -
já ról;

d) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a START PLUSZ
kár tya igény lé sé nek idõ pont ját meg elõ zõ 16 hó na pon be -
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lül leg alább 12 hó na pig – pá lya kez dõ ál lás ke re sõ ese té ben
8 hó na pon be lül leg alább 6 hó na pig – ál lás ke re sõ ként tar -
tot ta-e nyil ván;

e) az igény lés oká ról, fel tün tet ve, hogy elsõ vagy is mé -
telt igény lés rõl van szó; is mé telt igény lés ese tén fel kell
tün tet ni, hogy azt a ko ráb bi START PLUSZ kár tya el ve -
szé se (ide ért ve a jog ta lan el tu laj do ní tást is), meg ron gá ló -
dá sa, meg sem mi sü lé se in do kol ja-e;

f) az igény lés idõ pont já ban el ér te-e az öreg sé gi nyug -
díj jo go sult ság meg szer zé sé nek idõ pont ját;

g) az igény lõ hoz zá já rul ah hoz, hogy a Struk tu rá lis
Ala pok sza bá lya i nak meg fe le lõ, az Eu ró pai Szo ci á lis
Alap pal össze füg gõ tá mo ga tá si konst ruk ci ó ban meg va ló -
su ló fi nan szí ro zás el len õr zé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben az 
adó ti tok nak mi nõ sü lõ sze mé lyes ada ta i ba az el len õr zés re
jo go sult szerv az ál la mi adó ha tó ság nál be te kint hes sen.

(5) A START PLUSZ kár tyát igény lõ sze mély nyi lat ko -
zat té te lé vel egy ide jû leg

a) a (4) be kez dés b) pont já ban elõ ír ta kat
aa) a gyer mek gon do zá si se gély vagy a gyer mek ne ve -

lé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa meg szû né sé nek idõ pont já ra vo -
nat ko zó an a kincs tár, il le tõ leg a csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ -
hely ál tal ki adott meg szün te tõ ha tá ro zat tal, en nek hi á nyá -
ban az ál ta luk ki adott iga zo lás sal,

ab) a gyer mek gon do zá si díj fo lyó sí tás meg szû né sé nek
idõ pont ját il le tõ en az egész ség biz to sí tá si szerv, il le tõ leg a
tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ hely ál tal ki adott iga zo lás sal,

ac) az ápo lá si díj fo lyó sí tá sá nak meg szû né se idõ pont -
ját a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je ál tal ki adott meg -
szün te tõ ha tá ro zat tal, en nek hi á nyá ban a jegy zõ ál tal ki -
adott iga zo lás sal;

b) a (4) be kez dés c) pont ja te kin te té ben a gyer mek gon -
do zá si se gély re való jo go sult ság meg szû né sé nek idõ pont -
ját a kincs tár, il le tõ leg a csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely
gyer mek gon do zá si se gély meg ál la pí tá sá ról  szóló ha tá ro -
za tá val, en nek hi á nyá ban az ál ta luk ki adott iga zo lás sal;

c) a (4) be kez dés d) pont ja sze rin ti fel té telt az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv ál tal ki adott iga zo lás sal;

d) a (4) be kez dés f) pont já val össze füg gés ben az öreg -
sé gi nyug díj jo go sult ság meg szer zé sé nek idõ pont já ra vo -
nat ko zó an a nyug díj biz to sí tá si szerv ál tal ki ál lí tott iga zo -
lás sal
iga zol ja.

(6) Fi gye lem mel az Art. 20/A.  § (2) be kez dés d) pont já -
nak db) al pont já ra, a gyer mek gon do zá si se gély mel let ti
fog lal koz ta tás hoz igény be vett START PLUSZ kár tya az
igény lõ gyer mek gon do zá si se gély re való jo go sult sá gá nak
meg szû né sé vel ér vé nyét vesz ti, és a továb biak ban nem
hasz nál ha tó fel.

(7) A Pftv. 6.  § (1) be kez dé se a) vagy b) pont já ban elõ ír -
tak nak meg fe le lõ, a Pftv. 1.  § (2) be kez dé se 1. pont já nak
c) al pont já ban meg ha tá ro zott, START EXTRA kár tya ki -
vál tá sá ra jo go sult sze mély a kár tya igény lé se kor az ál la mi
adó ha tó ság ál tal e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vány ki töl -
té sé vel nyi lat ko za tot tesz a kö vet ke zõk rõl:

a) fog lal koz ta tá si jog vi szony ban áll-e;
b) ren del ke zik-e alap fo kú vég zett ség nél ma ga sabb

fokú is ko lai vég zett ség gel;
c) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv a START EXTRA

kár tya igény lé sé nek idõ pont ját meg elõ zõ 16 hó na pon be -
lül leg alább 12 hó na pig – pá lya kez dõ ál lás ke re sõ ese té ben
8 hó na pon be lül leg alább 6 hó na pig – ál lás ke re sõ ként tar -
tot ta nyil ván;

d) az igény lés oká ról, fel tün tet ve, hogy elsõ vagy is mé -
telt igény lés rõl van szó; is mé telt igény lés ese tén fel kell
tün tet ni, hogy azt a ko ráb bi START EXTRA kár tya el ve -
szé se (ide ért ve a jog ta lan el tu laj do ní tást is), meg ron gá ló -
dá sa, meg sem mi sü lé se in do kol ja-e; az igény lés nek oka-e,
hogy a START-kár tya vagy START PLUSZ kár tya tu laj -
do no sa a kár tya ér vé nyes sé gi ide jén be lül jo go sult tá vált a
START EXTRA kár tya ki vál tá sá ra;

e) amennyi ben a START EXTRA kár tya ki vál tás ra jo -
go sult sze mély a kár tya ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma alatt el éri
az öreg sé gi nyug díj jo go sult ság meg szer zé sé nek idõ pont -
ját, en nek idõ pont já ról;

f) az igény lõ hoz zá já rul ah hoz, hogy a Struk tu rá lis Ala -
pok sza bá lya i nak meg fe le lõ, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap pal
össze füg gõ tá mo ga tá si konst ruk ci ó ban meg va ló su ló fi -
nan szí ro zás el len õr zé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben az adó ti -
tok nak mi nõ sü lõ sze mé lyes ada ta i ba az el len õr zés re jo go -
sult szerv az ál la mi adó ha tó ság nál be te kint hes sen.

(8) A START EXTRA kár tyát igény lõ sze mély a (7) be -
kez dés c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott fel té telt nyi lat ko -
zat té te lé vel egy ide jû leg az ille té kes szerv (ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv, nyug díj biz to sí tá si szerv) ál tal ki ál lí tott
iga zo lás sal iga zol ja.

(9) A (2) be kez dés sze rin ti ok le vél, az (5) be kez dés ben
em lí tett ha tá ro zat vagy iga zo lás, to váb bá a (8) be kez dés -
ben elõ írt iga zo lás má so la ti pél dá nya az igény lõ nyi lat ko -
za tá nak mel lék le tét ké pe zi.”

3.  §

A Ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Pftvmód. 10.  §-a (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
eset ben a START-kár tya ér vé nyes sé gi ide jét a ko ráb bi, pá -
lya kez dõ ként, il let ve ösz tön dí jas fog lal koz ta tott ként tör té -
nõ fog lal koz ta tás meg kez dé sé tõl kell szá mí ta ni. A pá lya -
kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél kü li ek, va la -
mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa lád tag ápo lá sát
köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té sé -
rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló 2004.
évi CXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XIV.
tör vény 9.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset ben a
START PLUSZ kár tya ér vé nyes sé gi ide jét a ko ráb bi, a
gyer mek gon do zá si se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás vagy ápo lá si díj fo lyó sí tá sá nak
meg szû né sét kö ve tõ fog lal koz ta tá si jog vi szony kez de té tõl 
kell szá mí ta ni.”
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4.  §

A Ren de let 4.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A kár tya el ve szé se, meg sem mi sü lé se ese tén ak kor ad -
ha tó ki új kár tya, il let ve a kár tya meg ron gá ló dás ese tén ak -
kor cse rél he tõ, ha azt a kár tya tu laj do no sa kéri.”

5.  §

A Ren de let 4.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kár tya elsõ al ka lom mal tör té nõ ki adá sa díj men -
tes. Díj men te sen kell ki ad ni a kár tyát ak kor is, ha a ko ráb -
ban ki adott kár tyán sze rep lõ adat meg vál to zott vagy té ves, 
to váb bá a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti eset ben, ha azt a fel -
sõ fo kú vég zett sé get szer zett mun ka vál la ló arra te kin tet tel
kéri, hogy a ré szé re ko ráb ban ki adott START-kár tya ér vé -
nyes sé ge két év nél azért rö vi debb, mert az ér vé nyes ség a
kár tya tu laj do nos mun ka vál la ló hu szon ötö dik élet éve be -
töl té sé vel le jár. Ugyan csak díj men te sen kell ki ad ni a kár -
tyát min den olyan tör vény ben elõ írt eset ben, ami kor az
igény lõ új kár tyá ra vá lik jo go sult tá.

(3) A kár tya tu laj do no sa a kár tya is mé telt ki adá sá ért
2200 fo rint össze gû igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat fi zet, ha
az új kár tya (cse re kár tya) ki adá sa az ere de ti kár tya bir to ká -
ból való el ke rü lés (meg sem mi sü lés, el ve szés vagy jog ta -
lan el tu laj do ní tás), il le tõ leg meg ron gá ló dás  miatt vá lik
szük sé ges sé.”

6.  §

A Ren de let 5.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi adó ha tó ság a Pftv. 4/A.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben, 5.  §-ának (6)–(7) be kez dé se i ben, va la mint
7.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el szá mo lá si
rend nek meg fele lõen, a Pftv. 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja, 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja és 7.  § (1) be kez -
dé sé nek b) pont ja alap ján

a) az adó zók ál tal a START-kár tya, START PLUSZ
kár tya, il le tõ leg START EXTRA kár tya alap ján tör té nõ
fog lal koz ta tás alap ján a 10032000–06056346 szá mú
APEH START-kár tya ked vez mé nyes já ru lék be fi ze té sek
be sze dé si szám lá ra be fi ze tett, brut tó mun ka bér után szá -
mí tott ti zen öt, il le tõ leg hu szon öt szá za lé kos mér té kû köz -
ter het (já ru lé kot) el szá mol ja,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott szám lá ra be ér ke zett
mun kál ta tói be fi ze té sek ará nyos ré szét na pon ta át utal ja a
Mun ka erõ pi a ci Alap (a továb biak ban: MPA), a Nyug díj -
biz to sí tá si Alap (a továb biak ban: Ny. Alap) és az Egész -
ség biz to sí tá si Alap (a továb biak ban: E. Alap) ja vá ra.

(2) A Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya  miatti ked -
vez ménnyel érin tett köz te her (já ru lék) össze gé nek mun ka -

adói já ru lék mér té ké vel ará nyos ré sze az MPA-t, a nyug -
díj biz to sí tá si já ru lék mér té ké vel ará nyos ré sze az Ny. Ala -
pot, a mun kál ta tói ter mé szet be ni és pénz be li egész ség biz -
to sí tá si já ru lék mér té ké vel ará nyos ré sze és a té te les egész -
ség ügyi hoz zá já ru lás az E. Ala pot il le ti meg.

(3) A Pftv. 4/A.  §-ának (5) be kez dé se alap ján a já ru lék -
ked vez mény figye lembevétele nél kül a mun ka adót ter he lõ 
– a mun ka adó nak az ál la mi adó ha tó ság hoz be nyúj tott havi
adat szol gál ta tá sá ban, il le tõ leg havi be val lá sá ban fog lal -
koz ta tot tan ként meg je lölt ada tok alap ján meg ál la pít ha tó –
egész ség ügyi hoz zá já ru lás, mun ka adói já ru lék, il let ve tár -
sa da lom biz to sí tá si (nyug díj biz to sí tá si, il le tõ leg ter mé szet -
be ni és pénz be li egész ség biz to sí tá si) já ru lék együt tes
össze ge és a mun ka adó ál tal a já ru lék ked vez mény figye -
lembe véte lével meg ál la pí tott összeg kü lön bö ze tét az
MPA köz vet le nül – az adott ala po kat meg il le tõ arány ban – 
az Ny. Alap és az E. Alap ré szé re té rí ti meg.”

7.  §

A Ren de let 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § (1) Ha a Pftv. 4/A.  § (1) be kez dé se b) pont já ban
meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett ség – a fog lal koz ta tás elsõ 
évé nek hó na pon be lü li le tel te, il le tõ leg a fog lal koz ta tás
má so dik évé nek kez de te  miatt – rész ben 15 és 25 szá za lé -
kos mér ték ben is fenn áll, a fi ze té si kö te le zett ség meg ha tá -
ro zá sá nál fel sõ fo kú vég zett ség gel nem ren del ke zõ mun ka -
vál la ló ese tén leg fel jebb a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
más fél sze re sé nek, fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ
mun ka vál la ló ese tén leg fel jebb a kö te le zõ leg ki sebb mun -
ka bér két sze re sé nek meg fe le lõ össze gû brut tó mun ka bér
ala pul vé te lé vel

a) a hó nap elsõ nap já tól a fog lal koz ta tás elsõ évé nek le -
tel te nap já ig ter je dõ idõ szak ra esõ brut tó mun ka bér 15 szá -
za lé kát,

b) a fog lal koz ta tás má so dik évé nek elsõ nap já tól a hó -
nap utol só nap já ig ter je dõ idõ szak ra jutó brut tó mun ka bér
25 szá za lé kát,

c) ha a fog lal koz ta tás má so dik évé nek elsõ nap ját ma -
gá ban fog la ló hó nap ban a fog lal koz ta tá si jog vi szony meg -
szû nik, a brut tó mun ka bér 25 szá za lé kát a fog lal koz ta tás
má so dik évé nek elsõ nap já tól a fog lal koz ta tá si jog vi szony
meg szû né se nap já ig ter je dõ idõ szak hoz iga zo dó an

kell szá mí tás ba ven ni.

(2) A kö te le zett ség mér té ké nek hó na pon be lü li vál to zá -
sa ese tén a leg fel jebb a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér más -
fél sze re sé nek, fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ mun ka -
vál la ló ese tén két sze re sé nek meg fe le lõ össze gû brut tó
mun ka bér ará nyos ré szé nek meg ál la pí tá sa az adott hó nap
nap tá ri nap ja i nak szá má val való osz tás sal, to váb bá az így
ka pott egy nap ra jutó brut tó mun ka bér annyi nap ra tör té nõ
figye lembe véte lével tör té nik, ahány nap ra a 15 és a 25 szá -
za lé kos mér té kû fi ze té si kö te le zett ség kü lön-kü lön
 fennáll.
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(3) A Pftv. 4/A.  § (1) be kez dé se b) pont já ban meg ha tá -
ro zott fi ze té si kö te le zett ség meg ha tá ro zá sa so rán, ha a
mun ka vál la ló a tárgy hó nap ban a hó nap elsõ nap já tól el té rõ 
dá tum mal ki ál lí tott ok le vél lel bi zo nyít ja mun kál ta tó já nál
a fel sõ fo kú vég zett ség meg szer zé sét, a kö te le zõ leg ki sebb
mun ka bér két sze re sét meg nem ha la dó össze gû brut tó
mun ka bér alap ján járó ked vez mény az ok le vél, il le tõ leg a
fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott iga zo lás ki ál lí tá -
sá nak nap já tól ve he tõ igény be.

(4) Ha a Pftv. 5.  § (1) be kez dé se b) pont já ban elõ írt fi ze -
té si kö te le zett ség – a fog lal koz ta tás elsõ évé nek hó na pon
be lü li le tel te, il le tõ leg a fog lal koz ta tás má so dik évé nek
kez de te  miatt – rész ben 15 és 25 szá za lé kos mér ték ben is
fenn áll, a fi ze té si kö te le zett ség meg ha tá ro zá sa kor az
(1)–(2) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell al -
kal maz ni, hogy a ked vez mé nyes fi ze té si kö te le zett ség
alap já ul szol gá ló brut tó mun ka bér az is ko lai vég zett ség tõl
füg get le nül leg fel jebb a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér két -
sze re sét meg nem ha la dó össze gû le het.

(5) Amennyi ben az ér vé nyes START EXTRA kár tyá val
ren del ke zõ sze mély fog lal koz ta tá sa má so dik évé nek elsõ
nap ja a nap tá ri hó nap elsõ nap já tól el té rõ nap ra esik, a Pftv.
7.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti 15 szá za lé kos mér té -
kû fi ze té si kö te le zett ség e nap tól a hó nap utol só nap já ig ter -
je dõ idõ szak ra jutó brut tó mun ka bér után áll fent. Ha a fog -
lal koz ta tás má so dik évé nek elsõ nap ját ma gá ban fog la ló hó -
nap ban a fog lal koz ta tá si jog vi szony meg szû nik, a brut tó
mun ka bér 15 szá za lé kát a fog lal koz ta tás má so dik évé nek
elsõ nap já tól a fog lal koz ta tá si jog vi szony meg szû né se nap -
já ig ter je dõ idõ szak hoz iga zo dó an kell szá mí tás ba ven ni.

(6) Ha a kár tyá val ren del ke zõ mun ka vál la ló egy ide jû leg 
több fog lal koz ta tá si jog vi szony ban is áll, a fog lal koz ta tók
kö zül az ér vé nye sít he ti a ked vez ményt, amely (aki) a mun -
ka vál la ló kár tyá ját a fog lal koz ta tás idõ tar ta ma alatt õrzi.”

8.  §

A Ren de let 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A Start Prog ram fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból

az ál la mi adó ha tó ság az e ren de let 1. szá mú mel lék le te
sze rin ti ada to kat sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don, 
a mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár idõk höz iga zo dó an
biz to sít ja a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ré szé re.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság – az 5.  § (3)–(4) be kez dé se i -
ben fog lalt fel adat tel je sí té se ér de ké ben – ada tot szol gál tat
az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott, az
Art. 31.  § (2) be kez dé se sze rin ti havi be val lá sok ból nyer -
he tõ, össze sí tett ada tok ról az MPA ke ze lõ szer ve ze te ré -
szé re. Az adat szol gál ta tás tel je sí té sé nek ha tár ide je a fog -
lal koz ta tók ál tal be nyúj tan dó havi be val lás és adat szol gál -
ta tás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ má so dik hó nap
utol só nap ja.

(3) Az ál la mi adó ha tó ság – az Eu ró pai Re gi o ná lis
 Fejlesztési Alap ra, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ra és a
 Kohéziós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek meg -

ál la pí tá sá ról  szóló 1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la -
mint az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ról  szóló
1080/2006/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló 1828/2006/EK (2006. de cem ber 8.) Bi zott sá gi ren -
de let ben – a tá jé koz ta tás ra és nyil vá nos ság ra vo nat ko zó an
meg ha tá ro zott elõ írásoknak való meg fe le lést oly mó don
biz to sít ja, hogy a kár tya igény lé sé re rend sze re sí tett adat la -
pon és a kár tya ki adá sá nál al kal ma zott for ma le vé len fel -
tün te ti az Eu ró pai Unió és az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv lo gó ját. A kár tya igény lé sé re rend sze re sí tett adat lap -
hoz tar to zó ki töl té si út mu ta tó ban az ál la mi adó ha tó ság
tájé koztatást nyújt a START PLUSZ és START EXTRA
kár tyák kal tör té nõ fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó uni ós
támo gatásról.”

Záró rendelkezések

9.  §

(1) E ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
3.  § (4) be kez dé sé ben az „ A START-kár tya ki ál lí tá sá nak
kel te azo nos a START-kár tya igény lé sé re” szö veg rész he -
lyé be „A tör vényi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a kár tya ki ál lí -
tá sá nak kel te azo nos a kár tya igény lé sé re” szö veg rész, a
„START-kár tya ki ál lí tá sá nak kel te az” szö veg rész he lyé be a 
„kár tya ki ál lí tá sá nak kel te az” szö veg rész, (6) be kez dé sé ben
a „START-kár tya” szö veg rész he lyé be a „kár tya” szö veg -
rész, a „START-kár tyát” szö veg rész he lyé be a „kár tyát”
szö veg rész, a „Pftv.” szö veg rész he lyé be a „Pftv. és a
Pftvmód.” szö veg rész, a 4.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon -
da tá ban a „START-kár tya” szö veg rész he lyé be a „kár tya”
szö veg rész, a (4) be kez dé sé ben a „START-kár tya” szö veg -
rész he lyé be a „kár tya” szö veg rész, az (5) be kez dé sé ben az
„il le ték be sze dé si szám lá já ra” szö veg rész he lyé be „adó ha tó -
sá gi el já rá si il le ték hez kap cso ló dó be fi ze té sek el ne ve zé sû
szám lá já ra” szö veg rész, a (6) be kez dé sé nek elsõ, har ma dik
és ne gye dik mon da ta i ban a „START-kár tya” szö veg rész he -
lyé be a „kár tya” szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
3.  § (5) be kez dé sé ben a „vagy meg ha tal ma zott ja” szö veg -
rész, és a 4.  §-ának (7) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
1. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let 1. szá mú mel lék -
le te, a Ren de let 2. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

10.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fog lal koz ta -
tás po li ti kai célú já ru lék ked vez mény el szá mo lá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2005. (II. 8.) PM–FMM együt tes 
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ren de let 2.  § (2) be kez dé sé nek utol só mon da tá ban a „Pftv.
6.  § (3) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „Pftv. – 2007. 
jú ni us 30-án ha tá lyos – 6.  § (3) be kez dé sé ben” szö veg rész
lép.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. számú melléklet
a 14/2007. (VI. 29.) PM rendelethez

„1. számú melléklet
a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény

érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes
szabályairól  szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelethez

A ren de let 7.  §-ának (1) be kez dé se alap ján az adat szol -
gál ta tást a kö vet ke zõ tar ta lom mal és ha tár idõk sze rint kell
tel je sí te ni:

1. Össze sen hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént
Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya ked vez mény igény -
be vé te lé vel (gön gyö lí tett ada tok):

Eb bõl:
a) START-kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
b) START PLUSZ kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
c) START EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént nul la szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
Adat szol gál ta tás ha tár ide je:
– a tárgy hó nap ról a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt hó na -

pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja.

2. Az összes Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya ked -
vez mény igény be vé te lé vel fog lal koz ta tott kö zül hány fõ
fog lal koz ta tá sa tör tént költ ség ve té si szerv nél (gön gyö lí -
tett ada tok):

Eb bõl:
a) START-kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
b) START PLUSZ kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.

c) START EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént nul la szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
Adat szol gál ta tás ha tár ide je:
– a tárgy hó nap ról a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt hó na -

pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja.

3. Az összes Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya ked -
vez mény igény be vé te lé vel fog lal koz ta tott kö zül hány fõ
fog lal koz ta tá sa tör tént nem költ ség ve té si szerv nél
( göngyölített ada tok):

Eb bõl:
a) START-kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
b) START PLUSZ kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 25 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
c) START EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént nul la szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént 15 szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.
Adat szol gál ta tás ha tár ide je:
– a tárgy hó nap ról a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt hó na -

pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja.

4. Igé nyelt START-kár tyák, START PLUSZ kár tyák
és START EXTRA kár tyák da rab szá ma (gön gyö lí tett
 adatok):

Eb bõl START-kár tya ese tén: mennyi a fel sõ fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zõ igény lõk szá ma.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je: a tárgy hó na pot kö ve tõ hó
15-éig.

5. El uta sí tott START-kár tya, START PLUSZ kár tya és 
START EXTRA kár tya igény lé sek da rab szá ma (gön gyö lí -
tett ada tok):

Eb bõl START-kár tya ese tén: mennyi a fel sõ fo kú vég -
zett ség gel ren del ke zõk szá ma.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je: a tárgy hó na pot kö ve tõ hó
15-éig.

6. Ki adott START-kár tyák, START PLUSZ kár tyák és
START EXTRA kár tyák da rab szá ma (gön gyö lí tett ada tok):

Eb bõl START-kár tya ese tén: hány da rab kár tya ke rült
ki adás ra a fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ sze mé lyek
ré szé re, to váb bá

a) a tárgy hó nap utol só nap ján ér vé nyes START-kár -
tyák, START PLUSZ kár tyák és START EXTRA kár tyák
da rab szá ma

Eb bõl: mennyi a fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ
sze mé lyek ér vé nyes START-kár tyá i nak da rab szá ma,
 továbbá

6290 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/83. szám



b) a tárgy hó nap utol só nap já ig le járt START-kár tyák,
START PLUSZ kár tyák és START EXTRA kár tyák
darab száma.

Eb bõl: hány da rab START-kár tya ke rült ki adás ra a fel -
sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ sze mé lyek ré szé re.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je: a tárgy hó na pot kö ve tõ hó
15-éig.

7. START-kár tyá val, START PLUSZ kár tyá val,
START EXTRA kár tyá val tör tént, bün te tõ el já rást maga
után vonó vissza élé sek szá ma, a vissza élés for má já nak
 rövid le írá sa:

Adat szol gál ta tás: a tárgy hó na pot kö ve tõ má so dik hó
15-éig.

8. Az adat szol gál ta tást az ál la mi adó ha tó ság – a
7. pont ban fog lalt ada tok ki vé te lé vel – elekt ro ni kus úton
tel je sí ti.”

2. számú melléklet
a 14/2007. (VI. 29.) PM rendelethez

„2. számú melléklet
a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény

érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes
szabályairól  szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelethez

A ren de let 7.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az adat szol -
gál ta tást – kár tya tí pu son kén ti bon tás ban, sze mély azo no sí -
tás ra al kal mat lan mó don – a kö vet ke zõ tar ta lom nak és ha -
tár idõk nek meg fele lõen kell tel je sí te ni:

1. Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta tás
to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ – nul la szá za lé kos mér té -
kû ked vez mé nyes já ru lék szint hez tar to zó – ked vez mé nyes 
já ru lék alap össze sí tett össze ge, a ked vez mény nél kül szá -
mí tott köz te her kö te le zett ség össze sí tett össze ge, a já ru -
lék ked vez mény figye lembevétele nél kül, il let ve a já ru lék -
ked vez mény figye lembe véte lével ki szá mí tott kö te le zett -
ség kü lön bö ze té nek össze sí tett össze ge, to váb bá a kü lön -
bö zet bõl a Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, az
Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, il let ve a
Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ összeg (ide nem ért ve a
té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze -
gét): ............. E Ft (vagy Ft).

2. Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta tás
to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ – 15 szá za lé kos mér té kû
ked vez mé nyes já ru lék szint hez tar to zó – ked vez mé nyes já -
ru lék alap össze sí tett össze ge, a ked vez mény nél kül szá mí -
tott köz te her kö te le zett ség össze sí tett össze ge, a já ru lék -
ked vez mény figye lembevétele nél kül, il let ve a já ru lék ked -
vez mény figye lembe véte lével ki szá mí tott kö te le zett ség
kü lön bö ze té nek össze sí tett össze ge, to váb bá a kü lön bö -
zet bõl a Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, az
Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, il let ve a

Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ összeg (ide nem ért ve a
té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze gét):
............................. E Ft (vagy Ft).

3. Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta tás
to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ – 25 szá za lé kos mér té kû
ked vez mé nyes já ru lék szint hez tar to zó – ked vez mé nyes já -
ru lék alap össze sí tett össze ge, a ked vez mény nél kül szá mí -
tott köz te her kö te le zett ség össze sí tett össze ge, a já ru lék -
ked vez mény figye lembevétele nél kül, il let ve a já ru lék ked -
vez mény figye lembe véte lével ki szá mí tott kö te le zett ség
kü lön bö ze té nek össze sí tett össze ge, to váb bá a kü lön bö -
zet bõl a Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, az
Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, il let ve a
Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ összeg (ide nem ért ve a
té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze gét):
.............. E Ft (vagy Ft).

4. Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta tás
to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ té te les egész ség ügyi
hoz zá já ru lás szá mí tott össze gé nek össze sí tett ér té ke:
...........................  E Ft (vagy Ft).

5. Az adat szol gál ta tá sok ha tár ide je:
a) havi adat szol gál ta tás ese tén a tárgy hó nap ról az Art.

31.  § (2) be kez dé se sze rin ti be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt
hó na pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja,

b) hal mo zott ne gyed éves adat szol gál ta tás ese tén, mely a
tárgy ne gyed év ben meg kül dött havi adat szol gál ta tá sok
össze sí tett ér té két, és a fo lyó sí tás (pro jekt) in du lá sá tól kez -
dõ dõ en meg kül dött havi adat szol gál ta tá sok ban sze rep lõ
össze gek ku mu lált ér té két tar tal maz za, jo go sult sá gok sze -
rin ti bon tás ban, mely nek ha tár ide je meg egye zik a tárgy ne -
gyed év utol só hó nap já ban kül den dõ havi adat szol gál ta tás
idõ pont já val. Tárgy hó nap alatt min den eset ben a fog lal koz -
ta tó havi be val lá sa és ab ban tel je sí tett adat szol gál ta tá sa kez -
dõ és záró idõ pont ja kö zöt ti idõ tar ta mot kell ér te ni.

6. Az ál la mi adó ha tó ság az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz -
té si Alap ra, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós
Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 1083/2006/EK ta ná csi ren de let, va la mint az
 Európai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ról  szóló
1080/2006/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló 1828/2006/EK (2006. de cem ber 8.) Bi zott sá gi ren -
de let XXIII. mel lék le té ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom ból 
az Eu ró pai Szo ci á lis Alap mû ve le te i ben részt ve võk ada tai
kö zül fél éven te – a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig és
szep tem ber 30-áig – a START PLUSZ, il le tõ leg a START
EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tott sze mé lyek szá má ról ne -
mek sze rin ti bon tás ban, to váb bá ezen sze mé lyek fi a tal
(15–24 éves) és idõ sebb dol go zó (55–64 éves) cso por to sí -
tás ban ada tot szol gál tat az MPA ke ze lõ je ré szé re.

7. Az ál la mi adó ha tó ság az e mel lék let 1–5. pont ja i ban
meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal és ha tár idõ re – a ren de let
2.  § (4) be kez dé se g) pont ja és (7) be kez dé se f) pont ja sze -
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rin ti el len õr zés cél já ra – az össze sí tett ada to kat alá tá masz -
tó rész le tes ki mu ta tást (ana li ti kát) ké szít. A ki mu ta tás az
ada to kat a mun kál ta tó szék he lye sze rin ti re gi o ná lis bon -
tás ban (kü lön-kü lön a Kö zép-Ma gyar or szá gi ré gi ó ba tar -
to zó, il le tõ leg a Kö zép-Ma gyar or szá gi ré gi ón kí vü li szék -
hellyel ren del ke zõ mun kál ta tók sze rin ti cso por to sí tás ban)
kár tya tu laj do no son ként – sze mély azo no sí tás ra al kal mas
mó don – té te le sen tar tal maz za. A ki mu ta tás el ké szí té sé nek 
ha tár ide je meg egye zik az össze sí tett ada tok el ké szí té si ha -
tár ide jé vel. Az e pont sze rin ti ki mu ta tás más szerv ré szé re
nem ke rül át adás ra, an nak ada ta i ba azon ban tör vény vagy
uni ós jogi ak tus ál tal el len õr zés re fel ha tal ma zott szerv
vizs gá la ta ke re té ben az ál la mi adó ha tó ság nál be te kint het.”

A pénzügyminiszter és a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter

15/2007. (VI. 29.) PM–MeHVM
együttes rendelete

a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek
elektronikus úton történõ teljesítésének

szabályairól  szóló
13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM együttes

rendelet módosításáról

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 
(a továb biak ban: Jöt.) 129.  §-ának (6) be kez dé sé ben, va la -
mint az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Etv.) 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának b) pont já ban, il let ve a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal -
ról, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 2.  §-a f) pont já nak fa) al pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kö rünk ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek elekt ro -
ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló
13/2006. (IV. 28) PM-IHM-MeHVM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál la mi adó ha tó ság, il let ve a vám ha tó ság az adó -
kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé re a Köz -
pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend sze ren (a továb biak -
ban: KR) ke resz tül hoz zá fér he tõ be val lá si és adat szol gál -
ta tá si rend szert mû köd tet.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az 
adó zás rend jé rõl  szóló tör vény egyes ren del ke zé se i nek al -
kal ma zá sá ról és mó do sí tá sá ról, va la mint egyes adótör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXIII. tör vény, 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
(a továb biak ban: Jöt.), az ener gia adó ról  szóló 2003. évi
LXXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Etv.), 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 egyes ren -
del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 8/2004. (III. 10.) PM
ren de let, a me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz olaj utá ni jö -
ve dé ki adó-vissza té rí tés fel té te le i rõl és sza bá lya i ról  szóló
216/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let, il le tõ leg az elekt ro ni -
kus ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló 193/2005.
(IX. 22.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ekr.) ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni.”

3.  §

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

„(2) A kép vi se lõ a kép vi se le ti jo go sult sá gát az ál la mi
adó ha tó ság hoz az adó kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör -
té nõ elsõ tel je sí té sé nek idõ pont ját meg elõ zõ en, a vám ha -
tó ság hoz a Jöt.-ben, il let ve az Etv.-ben meg ha tá ro zott idõ -
pon tig, az erre rend sze re sí tett nyom tat vá nyon be je len ti.
Az elsõ írá sos be je len tést köve tõen a kép vi se lõ a KR út ján
tör tént azo no sí tás után az ál la mi adó ha tó ság por tál ján köz -
vet le nül el ér he tõ elekt ro ni kus ûr la pon je len ti be, hogy
kép vi se le ti jo go sult sá ga az ál ta la kép vi selt adó zók te kin te -
té ben az ál la mi adó ha tó ság hoz tel je sí ten dõ mely adó kö te -
le zett sé gek elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé re ter jed
ki, il le tõ leg kép vi se le ti jo go sult sá ga az ál la mi adó ha tó ság -
hoz tel je sí ten dõ mely adó be val lá sok, adat szol gál ta tá sok,
be je len té si kö te le zett sé gek te kin te té ben vál to zott vagy
szûnt meg. A kép vi se lõ ugyan ezen az elekt ro ni kus ûr la pon 
je len ti be az ál la mi adó ha tó ság hoz az elsõ írá sos be je len -
tés kor kö zölt, a kép vi se lõi jo go sult sá ga ter je del mét nem
érin tõ ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá so kat is. A vám -
hatósághoz be nyúj tan dó be val lá sok te kin te té ben a kép vi -
se le ti jo go sult ság ban be kö vet ke zett min den ne mû vál to -
zást a vám ha tó ság ál tal rend sze re sí tett nyom tat vá nyon kell 
be je len te ni.”

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

„(3) A be je len tés alap ján az ál la mi adó ha tó ság, il let ve a
vám ha tó ság a kép vi se lõt nyil ván tar tás ba ve szi, és er rõl az
adó zót ha la dék ta la nul ér te sí ti.”
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4.  §

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

„(1) Az ál la mi adó ha tó ság, il let ve a vám ha tó ság az adó -
kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé hez, il le -
tõ leg a ren del ke zõ nyi lat ko zat hoz olyan in for ma ti kai el já -
rás sal tit ko sí tott elekt ro ni kus ûr la pot rend sze re sít, amely
biz to sít ja, hogy az ûr lap tar tal mát, an nak ki töl té sét köve -
tõen – az Art. 12.  §-ában meg ha tá ro zott irat be te kin tés ese -
tét ki vé ve – csak az ál la mi adó ha tó ság, il let ve a vám ha tó -
ság is mer hes se meg.”

5.  §

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

„(2) Az ál la mi adó ha tó ság, il let ve a vám ha tó ság az
elekt ro ni kus ûr lap ada ta it be val lá si és adat szol gál ta tá si
rend sze ré ben rög zí ti. Az adó zó a be val lá si és adat szol gál -
ta tá si rend szer ben rög zí tett ada to kat az ér kez te tõ szám fel -
hasz ná lá sá val el len õriz he ti.”

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

„(3) Ha az ál la mi adó ha tó ság, il let ve a vám ha tó ság a
KR-bõl át vett elekt ro ni kus ûr lap ról meg ál la pít ja, hogy az
adó zó az idõ bé lyeg zõ ben fel tün te tett idõ pon tot megelõ -
zõen az adott adó nem és idõ szak te kin te té ben már tel je sí -
tet te adó kö te le zett sé gét, il le tõ leg az el já rás ra nem volt jo -
go sult, az elekt ro ni kus ûr lap ada ta i nak fel dol go zá sát meg -
ta gad ja és az adó zót, kép vi se le ti el já rás ese tén a kép vi se lõt 
a KR út ján az elekt ro ni kus ûr lap fel dol go zá sá nak meg ta -
ga dá sá ról tá jé koz tat ja.”

(3) Az R. 5.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ál la mi adó ha tó ság, il let ve a vám ha tó ság az
elekt ro ni kus ûr lap együt tes jó vá ha gyá sá nak szük sé ges sé -
ge ese tén va la mely jó vá ha gyás hi á nyá ról a KR út ján az
adó zót (kép vi se lõ jét) ér te sí ti és – az elekt ro ni kus ûr lap fel -
dol go zá sá nak meg ta ga dá sa ter he mel lett – ha tár idõ tû zé sé -
vel fel hív ja a jó vá ha gyás tel je sí té sé re.”

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

„(5) Ha az ál la mi adó ha tó ság hoz be nyúj tan dó adó be val -
lás hoz jog sza bály ren del ke zé se alap ján elekt ro ni kus úton
nem hoz zá fér he tõ mel lék le tet kell csa tol ni, az adó zó az
elekt ro ni kus ûr lap ér kez te tõ szá mát pa pír ala pon rög zí ti és a
mel lék le tek kel együtt meg kül di az ille té kes ál la mi adó ha tó -
ság hoz.”

6.  §

Az R. 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § Amennyi ben a KR-ben, il le tõ leg a be val lá si és adat -

szol gál ta tá si rend szer ben üzem za var tör té nik, az ál la mi adó -

ha tó ság, il let ve a vám ha tó ság hon lap ján és a KR üze mel te tõ -
je a kor mány za ti por tá lon az üzem za var ról, il le tõ leg az
üzem za var el há rí tá sát köve tõen an nak kez dõ és meg szû né si
idõ pont já ról ha la dék ta la nul köz le ményt tesz köz zé.”

7.  §

Az R. 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A KR üze mel te tõ je a KR-rel, az ál la mi adó ha tó -

ság, il let ve a vám ha tó ság a be val lá si és adat szol gál ta tá si
rend szer rel kap cso la tos ese mé nye ket, va la mint az ese -
mény be kö vet ke zé sé nek idõ pont ját elekt ro ni kus nap ló
for má já ban rög zí ti és azt az adó meg ál la pí tá sá hoz való jog
el évü lé sé ig meg õr zi. Az in for ma ti kai rend szer biz to sít ja,
hogy az adó meg ál la pí tá sá hoz való jog el évü lé sé ig az arra
jo go sult sze mély szá má ra az ada tok hoz zá fér he tõ ek és ér -
tel mez he tõ ek le gye nek.”

8.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi adó ha tó ság, il let ve a vám ha tó ság a be -
val lá si és adat szol gál ta tá si rend szer al kal ma zá sá hoz szük -
sé ges in for ma ti kai kö ve tel mé nye ket, va la mint tá jé koz ta tá -
so kat a kor mány za ti por tá lon, il le tõ leg az ál la mi adó ha tó -
ság, il let ve a vám ha tó ság hon lap ján köz zé te szi.”

(2) Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ál la mi adó ha tó ság, il let ve a vám ha tó ság az in -
for ma ti kai kö ve tel mé nyek meg vál to zá sát a vál to zás idõ -
pont ját leg alább 30 nap pal meg elõ zõ en köz zé te szi.”

9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 5.  §-a (2) be kez -
dé se má so dik mon da tá nak ren del ke zé sét a vám ha tó ság -
hoz tel je sí ten dõ be val lá sok te kin te té ben 2008. jú ni us
30-áig az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy ezen idõ -
pon tig az adó zó a be val lá si és adat szol gál ta tá si rend szer -
ben rög zí tett ada to kat az ér kez te tõ szám fel hasz ná lá sá -
val az ille té kes re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont ban sze mé -
lye sen el len õriz he ti.

(3) A vám ha tó ság felé tel je sí ten dõ be val lás ese tén,
amennyi ben a kép vi se le ti jo go sult ság be je len té se kor az
elekt ro ni kus ûr lap együt tes alá írá si (jó vá ha gyá si) jo gát kö -
tik ki, az együt tes jó vá ha gyó sze mély 2008. jú ni us 30-áig a 
jó vá ha gyá sát az R. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben hi vat ko zott 
elekt ro ni kus alá írás sal te he ti meg.

Dr. Ve res Já nos s. k., Dr. Szil vá sy György s. k.,
pénz ügy mi nisz ter a Minisz te rel nö ki Hi va talt ve ze tõ

 mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
127/2007. (VI. 29.) KE

határozata

városi cím adományozásáról

A he lyi ön kor mány za tok ról szó ló 1990. évi LXV. tör -
vény 94. § b) pont ja alap ján, az ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter elõterjesztésére

Ba ra nya me gyé ben: Ko zár mis leny
Bé kés me gyé ben: Kö rös la dány
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben: Al só zsol ca
Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben: Ács
Pest me gyé ben: Bi a tor bágy, Ma lód, Tö rök bál int
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé ben: Mán dok
Vas me gyé ben: Bük

nagy köz sé gek nek a vá ro si cí met ado má nyo zom.

Ez a ha tá ro zat 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Bu da pest, 2007. jú ni us 11.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 18.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

KEH ügy szám: VI-1/2282/2007.

A Köztársasági Elnök
128/2007. (VI. 29.) KE

határozata

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának
tagja kinevezésérõl

A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to -
zás ti lal má ról szó ló 1996. évi LVII. tör vény 38. § (1) be -

kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben, a Gaz da sá gi Ver seny hi -
va tal el nö ké nek ja vas la tá ra, dr. Szán tó Ti bort 2007. jú li us
2-i ha tállyal, hat évi idõ tar tam ra, ki ne ve zem a Gaz da sá gi
Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává.

Bu da pest, 2007. jú ni us 19.

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

KEH ügy szám: V-3/2532/2007.

A Köztársasági Elnök
129/2007. (VI. 29.) KE

határozata

nyugállományú határõr altábornagyi
 elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter elõ ter jesz té sé re Szé kely Já nos nyug ál lo má nyú ha -
tár õr ve zér õr na gyot 2007. jú li us 1-jei ha tállyal nyug ál lo -
má nyú határõr altábornaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 18.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2446/2007.

A Köztársasági Elnök
130/2007. (VI. 29.) KE

határozata

nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
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nisz ter elõ ter jesz té sé re Ba logh Sán dor nyug ál lo má nyú ha -
tár õr ez re dest 2007. jú li us 1-jei ha tállyal nyug ál lo má nyú
határõr dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 18.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2444/2007.

A Köztársasági Elnök
131/2007. (VI. 29.) KE

határozata

nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter elõ ter jesz té sé re Cse le Jó zsef nyug ál lo má nyú ha tár -
õr ez re dest 2007. jú li us 1-jei ha tállyal nyug ál lo má nyú
határõr dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 18.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2443/2007.

A Köztársasági Elnök
132/2007. (VI. 29.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
foglalt jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter elõ ter jesz té sé re dr. Lip ták Lász ló bün te tés-vég re haj tá si 
ez re dest 2007. jú li us 1-jei ha tállyal bün te tés-vég re haj tá si
dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 11.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 15.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2403/2007.

A Köztársasági Elnök
133/2007. (VI. 29.) KE

határozata

határõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter elõ ter jesz té sé re Lu kács Sán dor ha tár õr ez re dest
2007. jú li us 1-jei ha tállyal ha tár õr dandártábornokká
kinevezem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 18.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2445/2007.
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A Köztársasági Elnök
134/2007. (VI. 29.) KE

határozata

nyugállományú határõr dandártábornoki
kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Sán dor Vil mos nyug ál lo má nyú
ha tár õr ez re dest 2007. jú li us 1-jei ha tállyal nyug ál lo má -
nyú határõr dandártábornokká kinevezem.

Bu da pest, 2007. jú ni us 14.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2007. jú ni us 18.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/2442/2007.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1043/2007. (VI. 29.) Korm.

határozata

a MÁV ZRt. és a GySEV ZRt. nyugdíj-igazgatási
feladatainak az Országos Nyugdíjbiztosítási

Fõigazgatóság részére történõ átadásáról

A Kor mány a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si fel ada tok
ha té ko nyabb el lá tá sa ér de ké ben az aláb bi ha tá ro za tot
 hozza:

1. Elõ kell ké szí te ni a tár sa da lom biz to sí tá si jog sza bá -
lyok mó do sí tá sát an nak ér de ké ben, hogy a MÁV ZRt.
Nyug díj Igaz ga tó ság és GySEV ZRt. nyug díj meg ál la pí tá si 
és nyug díj fo lyó sí tá si fel ada ta it 2008. ja nu ár 1-jé vel az Or -
szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõigazgatóság és igazgatási
szervei vegyék át.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

 pén zügy mi niszter
igaz ság ügyi és rendészeti miniszter

Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 31.

2. A MÁV ZRt. Nyug díj Igaz ga tó sá gá nál és a GySEV
ZRt.-nél tá rolt nyug díj meg ál la pí tá si, fo lyó sí tá si, és egyéb
nyug díj biz to sí tá si ira tok és ada tok át adás ra ke rül nek Or -
szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság ré szé re. Az át -
adás-át vé tel rész le te i rõl az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság a MÁV ZRt.-vel és a GySEV ZRt.-vel
meg ál la po dást köt.

Fe le lõs: Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság
 fõ igaz ga tó ja

Ha tár idõ: a meg ál la po dás meg kö té sé re:
 2007. jú li us 31.

3. A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé nek
elõ ké szí té se so rán a Nyug díj biz to sí tá si Alap mû kö dé si
költ ség ve té sét úgy kell ter vez ni, hogy ab ban a MÁV ZRt.
és a GySEV ZRt. nyug díj-igaz ga tá si fel ada ta i nak in teg rá -
ci ó já val ará nyos több let költ sé gek meg je len je nek.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság
 fõ igaz ga tó ja

Ha tár idõ: a 2008. évi költ ség ve té si tör vény
 elõ ké szí té sé vel egy ide jû leg

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
43/2007. (VI. 29.) ME

határozata

fõiskolai rektorok megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér -
tés ben tett elõ ter jesz té sé re –

a Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko lán

dr. Ru das Imre egye te mi ta nárt – a 2007. jú li us 1-jé tõl
2012. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –,

a Du na új vá ro si Fõ is ko lán

dr. Bog nár Lász ló fõ is ko lai ta nárt – a 2007. jú li us 1-jé -
tõl 2012. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –,
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a Gá bor Dé nes Fõ is ko lán

dr. Zár da Sa rol ta fõ is ko lai ta nárt – a 2007. szep tem ber
1-jé tõl 2012. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –,

a Kecs ke mé ti Fõ is ko lán

dr. Da nyi Jó zsef fõ is ko lai ta nárt – a 2007. jú li us 1-jé tõl
2011. áp ri lis 14-ig ter je dõ idõ tar tam ra –,

a Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko lán

dr. Sza bó Pé ter Ottó fõ is ko lai ta nárt – a 2007. au gusz tus 
16-tól 2015. au gusz tus 15-ig ter je dõ idõ tar tam ra –,

a Nyír egy há zi Fõ is ko lán

dr. Já no si Zol tán fõ is ko lai ta nárt – a 2007. jú li us 1-jé tõl
2011. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –,

a Szol no ki Fõ is ko lán

dr. Szé kely Pé ter fõ is ko lai ta nárt – a 2007. jú li us 1-jé tõl
2010. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –,

a Tes se dik Sá mu el Fõ is ko lán

dr. Pus kás Já nos egye te mi do censt – a 2007. jú li us 1-jé -
tõl 2011. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

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

A Miniszterelnök
44/2007. (VI. 29.) ME

határozata

fõiskolai tanár kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

dr. Ká dár Fe ren cet

– 2007. jú li us 1-jei ha tállyal –

fõ is ko lai ta nár rá

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
45/2007. (VI. 29.) ME

határozata

fõiskolai tanár kinevezésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö röm ben, az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

dr. Ko csis Im rét

– 2007. jú li us 1-jei ha tállyal –

fõ is ko lai ta nár rá

ki ne ve zem.

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

A Miniszterelnök
46/2007. (VI. 29.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér -
tés ben tett elõ ter jesz té sé re –

a Sá ros pa ta ki Re for má tus Te o ló gi ai Aka dé mi án

dr. Ká dár Fe renc fõ is ko lai ta nárt – a 2007. jú li us 1-jé tõl 
2008. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

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

A Miniszterelnök
47/2007. (VI. 29.) ME

határozata

fõiskolai rektor megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
101. § (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt jog kö röm ben – az
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter nek a fenn tar tó val egyet ér -
tés ben tett elõ ter jesz té sé re –
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az Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko lán

dr. Ko csis Imre fõ is ko lai ta nárt – a 2007. jú li us 1-jé tõl
2010. jú ni us 30-ig ter je dõ idõ tar tam ra –

a rek to ri te en dõk el lá tá sá val meg bí zom.

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

A Miniszterelnök
48/2007. (VI. 29.) ME

határozata

címadományozási juttatás megállapításáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény 30/B. § (11) be kez dé se alap ján – az ön kor mány za -
ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ja vas la tá ra –

dr. Ko vács Béla, a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ön kor -
mány zat fõ jegy zõ je és

Va sas Lász ló né dr., a Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány -
zat fõ jegy zõ je ré szé re

cím ze tes fõ jegy zõi cím ado má nyo zá si jut ta tást biz to sí tok.

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

A Miniszterelnök
49/2007. (VI. 29.) ME

határozata

címzetes fõjegyzõi cím adományozásáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény 30/B. § (1) be kez dé se alap ján – az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ja vas la tá ra –

Ba gó csi Ká roly nak,

Be csy né dr. Sza bó Már tá nak,

Ceg lé di Zol tán né dr.-nak,

Er dõs né dr. Ba logh Zsu zsan ná nak,

dr. Gaz dóf An gé lá nak,

dr. Har mat Bé lá nak,

dr. Kecs kés Fe renc nek,

Kom já ti né Mádl Mar git nak,

Lá becz Lász ló nak,

Nagy né Hri czu Er zsé bet nek,

Sza bó Zol tán nak,

dr. Sza kos Ju dit nak és

Vin cze And rás né nak

cím ze tes fõ jegy zõi cí met ado má nyo zok.

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

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.2212 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


