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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
206/2007. (VIII. 7.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint

a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl
szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termé-
kek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI.
törvény (a továbbiakban: Kt.) 21. § (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren-
deli el:

1. §

A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj
visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt
gumiabroncs behozatalának feltételeirõl szóló 53/2003.
(IV. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének helyébe e
rendelet melléklete lép.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgálta-
tásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvvel módosított 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikké-
nek (1) bekezdésében elõírt egyeztetése – a csomagolásról
és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK tanácsi
irányelv 16. cikkének (1)–(2) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel – megtörtént.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 206/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

I. A TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE
VONATKOZÓ MENTESSÉG FELTÉTELEI

ÉS A KÖTELEZÕ HASZNOSÍTÁSI ÉS
ÚJRAHASZNÁLATI ARÁNY MÉRTÉKEI 2007-BEN

A mentesség feltétele, hogy a kötelezett a tárgyévben az
általa forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált
mennyiségbõl keletkezõ hulladékmennyiséget tárgyévben
az alábbiak szerint hasznosítja.

a) Gumiabroncs esetében:
A gumiabroncs termékdíja esetén a mentesség feltétele,

hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra
felhasznált gumiabroncs-mennyiség legalább az alábbi
táblázat szerinti minimális hasznosítási arányának megfe-
lelõ hulladék gumiabroncsot hasznosít oly módon, hogy az
összes hasznosított mennyiségnek legalább az 50%-a
anyagában hasznosításra kerül.

Év 2007
Minimális hasznosítási arány (hm) 50%

A gumiabroncs-felújítás anyagában történõ hasznosí-
tásnak minõsül. A hasznosított mennyiség számításánál az
átvett hulladék gumiabroncs mennyisége csökkentendõ a
felújítás során keletkezett hulladék mennyiségével.

b) Csomagolás esetében:
ba) Csomagolás esetében, ide nem értve a kereskedel-

mi csomagolás „Ú” és „k” díjtételét.
A termékdíjköteles csomagolásból keletkezõ hulladé-

kok közül a veszélyes hulladékokra az anyagában történõ
hasznosítási kötelezettség teljesítése nem vonatkozik,
csak a hasznosítási kötelezettség.

baa) Egyéni teljesítõ esetében
A csomagolás termékdíja esetén a mentesség feltétele,

hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra
felhasznált csomagolásmennyiség – anyagfajtánként leg-
alább az alábbi táblázat szerinti – arányának megfelelõ
hulladékcsomagolást hasznosít oly módon, hogy minden
egyes anyagfajtánál az adott anyagfajtából keletkezõ hul-
ladék legalább 33%-a (ha) anyagában hasznosításra kerül-
jön:

Csomagolás anyaga
Minimális

hasznosítási arány

2007. év

Papír 52%
Fa 52%
Természetes alapú textil 52%
Üveg 52%
Mûanyag 52%
Társított 52%
Nem természetes alapú textil 52%
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Csomagolás anyaga
Minimális

hasznosítási arány

2007. év

Fém 52%
Alumínium 52%

A termékdíjköteles mûanyag (bevásárló-reklám)táska
esetében a teljes mentesség további feltétele, hogy a köte-
lezett az alábbi arányban (,,mt”) hoz forgalomba külön jog-
szabályban meghatározott környezetbarát védjeggyel ren-
delkezõ bevásárló-reklámtáskát (literben) az általa tárgy-
évben forgalomba hozott összes bevásárló-reklámtáska
mennyiségéhez (literhez) viszonyítva:

Év 2007
„mt” 12%

bab) Hasznosítást koordináló szervezet esetében
A csomagolás termékdíja esetén a mentesség feltétele,

hogy a kötelezett a kötelezettségébe tartozó csomagolás-
mennyiség – legalább az alábbi táblázat szerinti – arányá-
nak megfelelõ hulladékcsomagolást hasznosít oly módon,
hogy az anyagában történõ hasznosítás mértéke eléri az
összes hulladék legalább 33%-át (ha), továbbá anyagfaj-
tánként eléri legalább az alábbi arányokat:

Év 2007
Minimális hasznosítási arány (hm) 52%

Csomagolás anyagonként
Papír 27%
Fa 15%
Természetes alapú textil 27%
Üveg 21%
Mûanyag 17%
Társított 17%
Fém 25%
Alumínium 25%

bb) Kereskedelmi csomagolás „Ú” és „k” díjtétele ese-
tében

bba) A mentesség feltétele a Kt. 2. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott kötelezett esetében:

Az újrahasználható elsõdleges csomagolásban forga-
lomba hozott éves termékmennyiség (literben) kötelezett
(csomagolást forgalomba hozó) számára a teljes mentes-
séghez szükséges aránya (ht) az összes elsõdleges (fo-
gyasztói) csomagolásban forgalomba hozott termék-
mennyiséghez (literhez) képest

Italtermékek 2007

Bor 20%
Sör 67%
Alkoholtermék, köztes alkoholtermék 28%
Ásványvíz (kristályvíz) 7%
Ivóvíz, szikvíz 16%
Szénsavas üdítõital, valamint tartósító-
szert tartalmazó nem szénsavas üdítõital,
illetve szörp

11%

Italtermékek 2007

Tartósítószert nem tartalmazó, nem
szénsavas üdítõital, illetve szörp

2%

A mentesség további feltétele a kötelezett (forgalomba
hozó) által forgalomba hozott újrahasználható csomagolás
legalább 60%-nak visszagyûjtése.

bbb) A mentesség feltétele az elsõ belföldi forgalomba
hozó elsõ továbbforgalmazó vevõje számára:

Az újrahasználható csomagolásban beszerzett éves ter-
mékmennyiség (literben) kötelezett elsõ vevõje (forgalma-
zó) számára a teljes mentességhez szükséges aránya (ht) az
összes elsõdleges (fogyasztói) csomagolásban beszerzett
termékmennyiséghez (literhez) képest

Italtermékek 2007

Bor 20%
Sör 67%
Alkoholtermék, köztes alkoholtermék 28%
Ásványvíz (kristályvíz) 7%
Ivóvíz, szikvíz 16%
Szénsavas üdítõital, valamint tartósító-
szert tartalmazó nem szénsavas üdítõital,
illetve szörp

11%

Tartósítószert nem tartalmazó nem szén-
savas üdítõital, illetve szörp

2%

A mentesség további feltétele a kötelezett (elsõ vevõ)
által beszerzett és továbbforgalmazott újrahasználható
csomagolás legalább 60%-nak visszagyûjtése.

c) A hûtõberendezések és hûtõközegek esetében:
A hûtõberendezések termékdíja esetén a mentesség fel-

tétele, hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját
célra felhasznált hûtõberendezés-mennyiség – legalább az
alábbi táblázat szerinti – arányának megfelelõ hulladék
hûtõberendezést hasznosít. A hûtõberendezések mennyi-
ségét az utánuk fizetendõ termékdíj szerint kell számításba
venni.

Év 2007
Hûtõberendezések minimális hasznosí-
tási aránya (hm)

30%

A hûtõközegek termékdíja esetén a mentesség feltétele,
hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra
felhasznált, hûtõközeg-mennyiség – legalább az alábbi
táblázat szerinti – arányának megfelelõ hulladék hûtõkö-
zeget hasznosít.

Év 2007
Hûtõközegek minimális hasznosítási
aránya (hm)

20%

d) Akkumulátorok esetében:
Az akkumulátorok termékdíja esetén a mentesség felté-

tele, hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját
célra felhasznált akkumulátormennyiség – legalább az
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alábbi táblázat szerinti – arányának megfelelõ hulladék ak-
kumulátort hasznosít.

Év 2007
Minimális hasznosítási arány (hm) 95%

e) Elektromos és elektronikai berendezések esetében:
Elektromos és elektronikai berendezések esetén a men-

tesség feltétele – a hûtõberendezés és a rádiótelefon készü-
lék kivételével – a környezetvédelmi termékdíjról, továb-
bá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995.
(IX. 28.) KTM rendelet 4. számú mellékletében meghatá-
rozott kategóriának külön jogszabály alapján a gyártó
részére a tárgyévre meghatározott begyûjtési arány, vala-
mint a tárgyévi hasznosítási és újrafeldolgozási arány és
ártalmatlanítási kötelezettség teljesítése.

Rádiótelefon készülékek esetében a mentesség feltétele
a tárgyévben forgalomba hozott, illetve a saját célra fel-
használt termékmennyiségbõl az alábbi hasznosítási ará-
nyok teljesítése.

Év 2007
Hasznosítási arány 29,1%

II. A MENTESSÉG ÉS A TERMÉKDÍJFIZETÉS
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA 2007-BEN

A) A hûtõberendezés, valamint kereskedelmi csomago-
lás „Ú” és „k” díjtételének kivételével

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek teljesítése
esetén a fizetendõ termékdíjat az alábbi képlet határozza
meg:

T = A×t×(1–m),

ahol
T = fizetendõ termékdíj (Ft)
A = a termékdíj alapja, kg vagy db (a belföldön elõ-

állított vagy behozott termékdíjköteles termék
belföldi értékesítése, illetve saját célú felhaszná-
lása)

t = a termékdíjtétel, Ft/kg vagy Ft/db
m = a mentesség aránya
A mentesség aránya
– ha a hasznosítási arány eléri a felsõ hasznosítási

arányt (h≥hf, 100%-os mentesség): m = 1;
– ha a hasznosítási arány eléri a minimális hasznosítási

arányt, de elmarad a 100%-os hasznosítási aránytól
(hm≤h<hf részleges mentesség):

m = mm+(1–mm)×(h–hm)/(hf–hm).

Az elõbbi képletekben az egyes betûjelek jelentése:
h = a tényleges hasznosítási arány
hm = a minimális hasznosítási arány
hf = felsõ hasznosítási arány a 100%-os mentesség-

hez
mm = a minimális hasznosítási arányhoz tartozó men-

tesség arányának mértéke

Ezek értéke az egyes termékek esetében az a)–e) pontok
szerint alakul.

a) Gumiabroncs esetében:

Év hm mm hf

2007 0,50 0,50 0,75

b) Csomagolás esetében (ide nem értve a kereskedelmi
csomagolás „Ú” és „k” díjtételét):

Év hm mm hf

2007 0,52 0,80 0,54

Mûanyag (bevásárló-reklám)táska esetében m értéke
abban az esetben haladhatja meg mm értékét (80%), ha a
kötelezett az e melléklet I. ba) pontja szerinti mt arányt tel-
jesíti.

c) Hûtõközegek esetében:

hm = e melléklet I. c) pontjában meghatározott hasz-
nosítási arány

hf = hm

mm = 1

d) Akkumulátorok esetében:

mm = értéke megegyezik a mindenkori hm értékével;
hf = 1

(A fentiekbõl következõen a részleges mentesség szárí-
tásakor m = h adódik.)

e) Elektromos és elektronikai berendezések esetében:

hm = e melléklet I. e) pontjában meghatározott hasz-
nosítási és újrafeldolgozási, rádiótelefon készü-
lék esetében a hasznosítási arány

hf = hm

mm = 1

B) Hûtõberendezés esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek teljesítése
esetén a fizetendõ termékdíjat az alábbi képlet határozza
meg:

T = A×t×(1–m),

ahol

T = fizetendõ termékdíj (Ft)
A = a termékdíj alapja, kg vagy db (a belföldön elõ-

állított vagy behozott termékdíjköteles termék
belföldi értékesítése, illetve saját célú felhaszná-
lása)

t = a termékdíjtétel, Ft/kg vagy Ft/db
m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

hf = 80%
hm = 30% és
mm = 50%,
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– ha a hasznosítási arány eléri a felsõ hasznosítási
arányt (h≥hf, 100%-os mentesség): m=1;

– ha a hasznosítási arány eléri a minimális hasznosítási
arányt, de elmarad a 100%-os hasznosítási aránytól
(hm<h<hf, részleges mentesség):

30%-os hasznosítás esetén a mentesség mértéke 50%,
30% és 50% között 1% többlethasznosításhoz 1,5%

többletmentesség járul,
50%-os hasznosítás esetén a mentesség mértéke 80%,
50% és 80% közötti hasznosítás esetén nincs többlet-

mentesség.

C) Kereskedelmi csomagolás „Ú” és „k” díjtétele ese-
tében:

I. A mentesség meghatározásának módja a csomago-
lást forgalomba hozó kötelezett esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek alapján a fi-
zetendõ termékdíjat (T) az alábbi képlet határozza meg:

T = A×ú×(1–m)

ahol
T = a fizetendõ termékdíj (Ft)
A = a termékdíj alapja (db)
ú = a forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasznála-

ti termékdíjtétel (Ft/%/db)
m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

m = 1–(ht–h), ha ht≥h
m = 1, ha ht<h

ahol
ht = a mentesség feltételeként meghatározott forga-

lomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány
mértéke %-ban

h = teljesített forgalomba hozatalra vonatkozó újra-
használati arány mértéke %-ban

II. A mentesség meghatározásának módja a csomago-
lást forgalomba hozó elsõ vevõjének esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek alapján a fi-
zetendõ termékdíjat (T) az alábbi képlet határozza meg:

T = A×k×(1–m)

ahol
A = a termékdíj alapja (db)
k = a beszerzésre vonatkozó újrahasználati termék-

díjtétel (Ft/%/db)
m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

m = 1–(ht–h), ha ht≥h
m = 1, ha ht<h

ahol
ht = a mentesség feltételenként meghatározott be-

szerzésre vonatkozó újrahasználati arány mér-
téke %-ban

h = teljesített beszerzésre vonatkozó újrahasználati
arány mértéke %-ban.

III. A TERMÉKDÍJKÖTELES TERMÉKEKRE
VONATKOZÓ MENTESSÉG FELTÉTELEI

ÉS A KÖTELEZÕ HASZNOSÍTÁSI
ÉS ÚJRAHASZNÁLATI ARÁNY MÉRTÉKEI 2008-TÓL

A mentesség feltétele, hogy a kötelezett

1. a 2. pont szerinti kivétellel a tárgyévet megelõzõ év-
ben általa forgalomba hozott, illetve saját célra felhasznált,

2. a csomagolás esetében, továbbá amennyiben a tárgy-
évet megelõzõ évben adott termékdíjköteles termékbõl
nem hozott forgalomba, illetve saját célra nem használt fel,
a tárgyévben forgalomba hozott, illetve saját célra felhasz-
nált
termékdíjköteles termék mennyiségének megfelelõ hulla-
dékmennyiséget tárgyévben begyûjtse és hasznosítsa az
alábbiak szerint:

a) Gumiabroncs esetében:
A gumiabroncs termékdíja alóli mentesség feltétele,

hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra
felhasznált gumiabroncs-mennyiség legalább az alábbi
táblázat szerinti minimális begyûjtési arányának és hasz-
nosítási arányának megfelelõ hulladék gumiabroncsot be-
gyûjt és hasznosít oly módon, hogy az összes hasznosított
mennyiségnek legalább az 50%-a anyagában hasznosítás-
ra kerül.

Év 2008-tól
Minimális begyûjtési arány (gym) 50%
Hasznosítási arány (a begyûjtött
mennyiséghez viszonyítva) (hm)

100%

A gumiabroncs-felújítás anyagában történõ hasznosí-
tásnak minõsül. A hasznosított mennyiség számításánál az
átvett hulladék gumiabroncs mennyisége csökkentendõ a
felújítás során keletkezett hulladék mennyiségével.

b) Csomagolás esetében:
ba) Csomagolás esetében, ide nem értve a kereskedel-

mi csomagolás „Ú” és „k” díjtételét.
A termékdíjköteles csomagolásból keletkezõ hulladé-

kok közül a külön jogszabályban meghatározott veszélyes
csomagolási hulladékokra* az anyagában történõ haszno-
sítási kötelezettség teljesítése nem vonatkozik, csak a
hasznosítási kötelezettség.

* A hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz.
mellékletében meghatározott „veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó
vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (15 01 10*)”, illetve
a „veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémbõl
készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
(15 01 11*)”.
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baa) Egyéni teljesítõ esetében

A csomagolás termékdíja alóli mentesség feltétele,
hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra
felhasznált csomagolásmennyiség – anyagfajtánként leg-
alább az alábbi táblázat szerinti – arányának megfelelõ
hulladékcsomagolást hasznosít oly módon, hogy a haszno-
sítás mértéke csomagolás anyagonként, illetve az anyagá-
ban történõ hasznosítás mértéke anyagonként (ha) eléri a
táblázatban szereplõ az alábbi arányokat:

Év 2008 2009 2010
Anyagában történõ hasznosí-
tási arány (csomagolás anya-
gonként) (ha)

35% 40% 45%

Minimális hasznosítási ará-
nyok (csomagolás anyagon-
ként)
Papír 53% 54% 56%
Fa 53% 54% 56%
Üveg 53% 54% 56%
Mûanyag 53% 54% 56%
Társított 53% 54% 56%
Fém (beleértve az alumíniu-
mot is)

53% 54% 56%

Alumínium 53% 54% 56%

bab) Hasznosítást koordináló szervezet esetében

A csomagolás termékdíja alóli mentesség feltétele,
hogy a kötelezett a kötelezettségébe tartozó csomagolás-
mennyiség – legalább az alábbi táblázat szerinti – arányá-
nak megfelelõ hulladékcsomagolást hasznosít (hm) oly mó-
don, hogy az anyagában történõ hasznosítás mértéke a tel-
jes mennyiség vonatkozásában (ha) és a hasznosítás cso-
magolás anyagonként eléri a táblázatban szereplõ az aláb-
bi arányokat:

Év 2008 2009 2010
Minimális hasznosítási
arány (hm)

53% 54% 56%

Anyagában történõ haszno-
sítási arány (ha)

35% 40% 45%

Minimális hasznosítási ará-
nyok (csomagolás anyagon-
ként)
Papír 60% 60% 60%
Fa 15% 15% 15%
Üveg 25% 32% 40%
Mûanyag 20% 21% 22%
Társított 20% 21% 22%
Fém (beleértve az alumíniu-
mot is)

50% 50% 50%

Alumínium 27% 29% 31%

A mûanyag (bevásárló-reklám) táska esetében a teljes
mentesség további feltétele, hogy a kötelezett az alábbi
arányban (,,mt”) hoz forgalomba külön jogszabályban
meghatározott környezetbarát védjeggyel rendelkezõ be-
vásárló-reklámtáskát (literben) az általa tárgyévben forga-
lomba hozott összes bevásárló-reklámtáska mennyiségé-
hez (literhez) viszonyítva:

Év 2008 2009 2010
„mt” 16% 20% 24%

bb) Kereskedelmi csomagolás „Ú” és „k” díjtétele ese-
tében

bba) A mentesség feltétele a Kt. 2. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott kötelezett esetében:

Az újrahasználható fogyasztói (elsõdleges) csomago-
lásban forgalomba hozott éves italtermékmennyiség (liter-
ben) kötelezett (csomagolást forgalomba hozó) számára a
teljes mentességhez szükséges aránya (ht) az összes fo-
gyasztói (elsõdleges) csomagolásban forgalomba hozott
termékmennyiséghez (literhez) képest

Italtermékek 2008 2009 2010

Bor 25% 30% 35%
Sör 68% 69% 70%
Alkoholtermék, köztes al-
koholtermék

31% 33% 35%

Ásványvíz (kristályvíz) 7% 13% 13%
Ivóvíz, szikvíz 16% 22% 22%
Szénsavas üdítõital, vala-
mint tartósítószert tartal-
mazó nem szénsavas
üdítõital, illetve szörp

11% 17% 17%

Tartósítószert nem tartal-
mazó, nem szénsavas üdí-
tõital, illetve szörp

2% 3% 3%

A mentesség további feltétele a kötelezett (forgalomba
hozó) által forgalomba hozott újrahasználható csomagolá-
si összetevõk legalább 60%-nak visszagyûjtése.

bbb) A mentesség feltétele az elsõ belföldi forgalomba
hozó elsõ továbbforgalmazó vevõje számára:

Az újrahasználható fogyasztói (elsõdleges) csomago-
lásban beszerzett éves italtermékmennyiség (literben) kö-
telezett elsõ vevõje (forgalmazó) számára a teljes mentes-
séghez szükséges aránya (ht) az összes fogyasztói (elsõdle-
ges) csomagolásban beszerzett termékmennyiséghez (li-
terhez) képest

Italtermékek 2008 2009 2010

Bor 25% 30% 35%
Sör 68% 69% 70%
Alkoholtermék, köztes
alkoholtermék

31% 33% 35%

Ásványvíz (kristályvíz) 7% 13% 13%
Ivóvíz, szikvíz 16% 22% 22%
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Italtermékek 2008 2009 2010

Szénsavas üdítõital, vala-
mint tartósítószert tartal-
mazó nem szénsavas
üdítõital, illetve szörp

11% 17% 17%

Tartósítószert nem tartal-
mazó nem szénsavas üdí-
tõital, illetve szörp

2% 3% 3%

A mentesség további feltétele a kötelezett (elsõ vevõ)
által beszerzett és továbbforgalmazott újrahasználható
csomagolási összetevõk legalább 60%-nak visszagyûjtése.

c) Hûtõberendezés és hûtõközeg esetében:
A hûtõberendezés termékdíja alóli mentesség feltétele,

hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra
felhasznált hûtõberendezés-mennyiség – legalább az aláb-
bi táblázat szerinti – arányának megfelelõ hulladék hûtõ-
berendezést hasznosít. A hûtõberendezések mennyiségét
az utánuk fizetendõ termékdíj szerint kell számításba
venni.

Év 2008-tól
Hûtõberendezések minimális hasznosítási
aránya (hm)

30%

A hûtõközeg termékdíja alóli mentesség feltétele, hogy
a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra fel-
használt hûtõközeg-mennyiség – legalább az alábbi táblá-
zat szerinti – arányának megfelelõ hulladék hûtõközeget
begyûjt és hasznosít.

Év 2008-tól
Minimális begyûjtési arány (gym) 20%
Hasznosítási arány (a begyûjtött
mennyiséghez viszonyítva) (hm)

100%

d) Akkumulátor esetében:
Az akkumulátor termékdíja alóli mentesség feltétele,

hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra
felhasznált akkumulátormennyiség – legalább az alábbi
táblázat szerinti – arányának megfelelõ hulladék akkumu-
látort begyûjt és hasznosít.

Év 2008-tól
Minimális begyûjtési arány (gym) 95%
Hasznosítási arány (a begyûjtött mennyi-
séghez viszonyítva) (hm)

72%

e) Elektromos és elektronikai berendezés esetében:
Az elektromos és elektronikai berendezés termékdíja

– a rádiótelefon készülék, az ellenõrzõ és vezérlõ eszközök
és az adagoló automaták termékdíja kivételével – alóli
mentesség feltétele a környezetvédelmi termékdíjról,
továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 4. számú mellékletében

meghatározott kategóriának külön jogszabály* alapján a
gyártó részére a tárgyévre meghatározott begyûjtési arány,
valamint a tárgyévi hasznosítási és újrafeldolgozási arány
és ártalmatlanítási kötelezettség teljesítése.

Ellenõrzõ és vezérlõ eszközök esetében a mentesség fel-
tétele, hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját
célra felhasznált termékmennyiség – legalább az alábbi
táblázat szerinti – arányának megfelelõ hulladék ellenõrzõ
és vezérlõ eszközt begyûjt és hasznosít:

Év 2008-tól
Minimális begyûjtési arány (gym) 5%
Hasznosítási arány (a begyûjtött
mennyiséghez viszonyítva) (hm)

70%

Adagoló automaták esetében a mentesség feltétele,
hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra
felhasznált termékmennyiség – legalább az alábbi táblázat
szerinti – arányának megfelelõ hulladék adagoló automa-
tát begyûjt és hasznosít:

Év 2008-tól
Minimális begyûjtési arány (gym) 5%
Hasznosítási arány (a begyûjtött
mennyiséghez viszonyítva) (hm)

80%

Rádiótelefon készülékek esetében a mentesség feltétele,
hogy a kötelezett az általa forgalmazott, illetve saját célra
felhasznált rádiótelefonkészülék-mennyiség – legalább az
alábbi táblázat szerinti – arányának megfelelõ hulladék rá-
diótelefon készüléket begyûjt és hasznosít.

Év 2008-tól
Minimális begyûjtési arány (gym) 29,1%**
Hasznosítási arány (a begyûjtött
mennyiséghez viszonyítva) (hm)

75%

IV. A MENTESSÉG ÉS A TERMÉKDÍJFIZETÉS
MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDJA 2008-TÓL

A) Gumiabroncs, hûtõközeg, akkumulátor, illetve az
elektromos és elektronikai berendezések közül az ellenõr-
zõ és vezérlõ eszközök, az adagoló automaták és a rádióte-
lefon készülék esetében

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek teljesítése
esetén a fizetendõ termékdíjat az alábbi képlet határozza
meg:

T = A×t×(1–m),
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ahol

T = fizetendõ termékdíj (Ft)
A = a termékdíj alapja (kg) (a belföldön elõállított

vagy behozott termékdíjköteles termék belföldi
értékesítése, illetve saját célú felhasználása)

t = a termékdíjtétel (Ft/kg)
m = a mentesség aránya

A mentesség aránya:

A mentesség aránya 0, ha h<hm

Amennyiben h≥hm, a mentesség aránya a következõk
szerint alakul:

– ha a begyûjtési arány eléri a felsõ begyûjtési arányt
(gy≥gyf, 100%-os mentesség): m=1;

– ha a begyûjtési arány eléri a minimális begyûjtési
arányt, de elmarad a felsõ begyûjtési aránytól (gym≤gy<gyf

részleges mentesség):

m=mm+(1–mm)×(gy–gym)/(gyf–gym).

Az elõbbi képletekben az egyes betûjelek jelentése:

gy = a tényleges begyûjtési arány
h = a tényleges hasznosítási arány
gym = a minimális begyûjtési arány
gyf = a felsõ begyûjtési arány a 100%-os mentesség-

hez
mm = a minimális begyûjtési arányhoz tartozó mentes-

ség arányának mértéke

Ezek értéke az egyes termékek esetében az a)–f) pontok
szerint alakul.

a) Gumiabroncs esetében:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,50 0,50 0,75

b) Hûtõközegek esetében:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,20 1,00 0,20

c) Akkumulátorok esetében:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,95 0,95 1,00

d) Az elektromos és elektronikai berendezések közé
tartozó ellenõrzõ és vezérlõ eszközök esetében:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,05 1,00 0,291

e) Az elektromos és elektronikai berendezések közé
tartozó adagoló automaták esetében:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,05 1,00 0,291

f) Az elektromos és elektronikai berendezések közé tar-
tozó rádiótelefon készülékek esetében:

Év gym mm gyf

2008-tól 0,291 1,00 0,291

B) Csomagolás (az „Ú” és „k” díjtétel kivételével),
illetve elektromos és elektronikai berendezés (az ellenõrzõ
és vezérlõ eszközök, az adagoló automaták és a rádiótele-
fon készülékek kivételével) esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek teljesítése
esetén a fizetendõ termékdíjat az alábbi képlet határozza
meg:

T = A×t×(1–m),

ahol

T = fizetendõ termékdíj (Ft)
A = a termékdíj alapja, kg vagy db (a belföldön elõ-

állított vagy behozott termékdíjköteles termék
belföldi értékesítése, illetve saját célú felhaszná-
lása)

t = a termékdíjtétel, Ft/kg vagy Ft/db
m = a mentesség aránya
A mentesség aránya
– ha a hasznosítási arány eléri a felsõ hasznosítási

arányt (h≥hf, 100%-os mentesség): m=1;
– ha a hasznosítási arány eléri a minimális hasznosítási

arányt, de elmarad a felsõ hasznosítási aránytól (hm≤h<hf

részleges mentesség):

m = mm+(1–mm)×(h–hm)/(hf–hm).

Az elõbbi képletekben az egyes betûjelek jelentése:
h = a tényleges hasznosítási arány
hm = a minimális hasznosítási arány
hf = felsõ hasznosítási arány a 100%-os mentességhez
mm = a minimális hasznosítási arányhoz tartozó men-

tesség arányának mértéke
Ezek értéke az egyes termékek esetében az a)–b) pontok

szerint alakul.

a) Csomagolás esetében:

Év hm mm hf

2008 0,53 0,80 0,55
2009 0,54 0,80 0,56
2010 0,56 0,80 0,58

Mûanyag (bevásárló-reklám)táska esetében m értéke
abban az esetben haladhatja meg mm értékét (80%), ha a
kötelezett az e melléklet I. ba) pontja szerinti mt arányt tel-
jesíti.

b) Elektromos és elektronikai berendezések esetében
(az ellenõrzõ és vezérlõ eszközök, az adagoló automaták
és a rádiótelefon készülékek kivételével):

hm = e melléklet I. e) pontja szerinti hasznosítási és
újrafeldolgozási arány

hf = hm

mm = 1
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C) Hûtõberendezés esetében:
A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek teljesítése

esetén a fizetendõ termékdíjat az alábbi képlet határozza
meg:

T = A×t×(1–m),

ahol

T = fizetendõ termékdíj (Ft)
A = a termékdíj alapja, db (a belföldön elõállított

vagy behozott termékdíjköteles termék belföldi
értékesítése, illetve saját célú felhasználása)

t = a termékdíjtétel, Ft/db
m = a mentesség aránya
A mentesség arányának számítása:
hf = 80%
hm = 30% és
mm = 50%,
– ha a hasznosítási arány eléri a felsõ hasznosítási

arányt (h≥hf, 100%-os mentesség): m=1;
– ha a hasznosítási arány eléri a minimális hasznosítási

arányt, de elmarad a 100%-os hasznosítási aránytól
(hm<h<hf, részleges mentesség):

30%-os hasznosítás esetén a mentesség mértéke 50%,
30% és 50% között 1% többlethasznosításhoz 1,5%

többletmentesség járul,
50%-os hasznosítás esetén a mentesség mértéke 80%,
50% és 80% közötti hasznosítás esetén nincs többlet-

mentesség.

D) Kereskedelmi csomagolás „Ú” és „k” díjtétele ese-
tében:

I. A mentesség meghatározásának módja a csomago-
lást forgalomba hozó kötelezett esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek alapján a fi-
zetendõ termékdíjat (T) az alábbi képlet határozza meg:

T = A×ú×(1–m)

ahol

T = a fizetendõ termékdíj (Ft)
A = a termékdíj alapja (db)
ú = a forgalomba hozatalra vonatkozó újrahasznála-

ti termékdíjtétel (Ft/%/db)
m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

m= 1–(ht–h), ha ht≥h
m = 1, ha ht<h

ahol

ht = a mentesség feltételeként meghatározott forga-
lomba hozatalra vonatkozó újrahasználati arány
mértéke %-ban

h = teljesített forgalomba hozatalra vonatkozó újra-
használati arány mértéke %-ban

II. A mentesség meghatározásának módja a csomago-
lást forgalomba hozó elsõ továbbforgalmazó vevõjének
esetében:

A melléklet I. fejezetében foglalt feltételek alapján a fi-
zetendõ termékdíjat (T) az alábbi képlet határozza meg:

T = A×k×(1–m)

ahol

A = a termékdíj alapja (db)
k = a beszerzésre vonatkozó újrahasználati termék-

díjtétel (Ft/%/db)
m = a mentesség aránya

A mentesség arányának számítása:

m = 1–(ht–h), ha ht≥h
m = 1, ha ht<h

ahol

ht = a mentesség feltételenként meghatározott be-
szerzésre vonatkozó újrahasználati arány mér-
téke %-ban

h = teljesített beszerzésre vonatkozó újrahasználati
arány mértéke %-ban.

A Kormány
207/2007. (VIII. 7.) Korm.

rendelete
a fõbb nemzetközi vasútvonalakról szóló Európai

Megállapodás (AGC) kihirdetésérõl

(Az AGC Megállapodás a Magyar Köztársaság
vonatkozásában 1989. április 27-én hatályba lépett.)

1. §

A Kormány a fõbb nemzetközi vasútvonalakról szóló
Európai Megállapodást (AGC) e rendelettel kihirdeti.

2. §

A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos ma-
gyar fordítása a következõ:

„EUROPEAN AGREEMENT ON MAIN
INTERNATIONAL RAILWAY LINES (AGC)

The Contracting Parties,
conscious of the need to facilitate and develop

international railway traffic in Europe,
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considering that, in order to strengthen relations
between European countries, it is essential to lay down a
co-ordinated plan for the development and construction of
railway lines adjusted to the requirements of future
international traffic,
have agreed as follows:

Article 1

Definition and adoption of the international E-railway
network

The Contracting Parties adopt the proposed railway
network hereinafter referred to as the „International
E-railway network” and described in annex I to this
Agreement, as a co-ordinated plan for the development
and construction of railway lines of major international
importance which they intend to undertake within the
framework of national programmes in accordance with
their respective legislations.

Article 2

The international E-railway network consists of a
system of main lines and supplementary lines. The main
lines are the „major railway axes” already carrying very
heavy international traffic or traffic expected to become
very heavy in the near future; the supplementary lines are
those which, while already completing the network of
main lines, will carry very heavy international rail traffic
only in the more distant future.

Article 3

Construction and development of lines
of the international E-railway network

The international E-railway network of main lines
referred to in article 2 conforms to the characteristics set
out in annex II to this Agreement or will be brought into
conformity with the provisions of this annex in future
improvement work to be carried out in conformity with
national programmes.

Article 4

Designation of the depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be
the depositary of this Agreement.

Article 5

Procedure for the signature of, and for becoming Party
to, the Agreement

1. This Agreement shall be open at Geneva for signature
by States and which are either members of the United
Nations Economic Commission for Europe or have been
admitted to the Commission in a consultative capacity in
conformity with paragraph 8 of the terms of reference of
the Commission, from 1 September 1985 to 1 September
1986.

2. Those States may become Parties to this Agreement
by

(a) Signature, followed by ratification, acceptance or
approval; or

(b) Accession.

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall
be effected by the deposit of an instrument in good and due
form with the Secretary-General of the United Nations.

Article 6

Entry into force of the Agreement

1. This Agreement shall enter into force 90 days after
the date on which the Governments of eight States have
deposited an instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, provided that one or more lines of
the international E-railway network link, in a continuous
manner, the territories of at least four of the States which
have deposited such an instrument. If this condition is not
fulfilled, the Agreement shall enter into force 90 days after
the date of the deposit of the instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, whereby the said
condition will be satisfied.

2. For each State which deposits an instrument of
ratification, acceptance, approval or accession after the
commencement of the period of 90 days specified in
paragraph 1 of this article, the Agreement shall enter into
force 90 days after the date of deposit of the said
instrument.

Article 7

Limits to the application of the Agreement

Nothing in this Agreement shall be construed as
preventing a Contracting Party from taking such action,
compatible with the provisions of the Charter of the United
Nations and limited to the exigencies of the situation, as it
considers necessary for its external or internal security.
Such measures, which must be temporary, shall be notified
immediately to the depositary and their nature specified.
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Article 8

Settlement of disputes

1. Any dispute between two or more Contracting Parties
which relates to the interpretation or application of this
Agreement and which the Parties in dispute are unable to
settle by negotiation or other means shall be referred to
arbitration if any of the Contracting Parties in dispute so
requests and shall, to that end, be submitted to one or more
arbitrators selected by mutual agreement between the
Parties in dispute. If the Parties in dispute fail to agree on
the choice of an arbitrator or arbitrators within three
months after the request for arbitration, any of those
Parties may request the Secretary-General of the United
Nations to appoint a single arbitrator to whom the dispute
shall be submitted for decision.

2. The award of the arbitrator or arbitrators appointed in
accordance with paragraph 1 of this article shall be binding
upon the Contracting Forties in dispute.

Article 9

Declaration concerning Article 8

Any State may, at the time of signing this Agreement or
of depositing its instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, declare that it does not consider
itself bound by article 8 of this Agreement.

Article 10

Procedure for amending the main text

1. The main text of this Agreement may be amended by
either of the the procedures specified in this article.

2. (a) Upon the request of a Contracting Party, any
amendment proposed by it to the main text of this
Agreement shall be considered by the Working Party on
Rail Transport of the Economic Commission for Europe.

(b) If it is adopted by a two-thirds majority of the
members present and voting and if this majority includes a
two-thirds majority of the Contracting Parties present and
voting, the amendment shall be communicated by the
Secretary-General to all Contracting Parties for
acceptance.

(c) If the amendment is accepted by two thirds of the
Contracting Parties, the Secretary-General shall so notify
all the Contracting Parties and the amendment shall enter
into force 12 months after the date of such notification.
The amendment shall enter into force with respect to all the
Contracting Parties except those which, before its entry

into force, make a declaration that they do not accept the
amendment.

3. At the request of at least one third of the Contracting
Parties, a conference, to which the States referred to in
article 5 shall be invited, shall be convened by the
Secretary-General. The procedure specified in paragraph
2, subparagraphs (a) and (b), of this article shall be applied
in respect of any amendment submitted to the
consideration of such a conference.

Article 11

Procedure for amending Annex I

1. Annex I to this Agreement may be amended in
accordance with the procedure specified in this article.

2. At the request of a Contracting Party, any amendment
proposed by it to annex I to this Agreement shall be
considered by the Working Party on Rail Transport of the
Economic Commission for Europe.

3. If it is adopted by the majority of the members present
and voting and if this majority includes the majority of the
Contracting Parties present and voting, the amendment
shall be communicated by the Secretary-General to the
competent administrations of the Contracting Parties
directly concerned. The following shall be considered
Contracting Parties directly concerned:

(a) In the case of inclusion of a new main line or
modification of an existing main line, any Contracting
Party whose territory is crossed by that line;

(b) In the case of inclusion of a new supplementary line
or modification of an existing supplementary line, any
Contracting Party contiguous to the requesting country,
whose territory is crossed by the principal international
line or lines with which the supplementary line, whether
new or to be modified, is connected. Two Contracting
Parties having in their respective territories the terminal
points of a proposed ferry service on the principal line or
lines specified above shall also be considered contiguous
for the purposes of this paragraph.

4. Any proposed amendment communicated in
accordance with paragraph 3 of this article shall be
accepted if, within a period of six months following the
date of its communication, none of the competent
administrations of the Contracting Parties directly
concerned notifies the Secretary-General of its objection
to the amendment. If the administration of a Contracting
Party states that its national law obliges it to subordinate its
agreement to the grant of a specific authorization or to the
approval of a legislative body, the competent
administration shall not be considered as having consented
to the amendment to annex I to this Agreement, and the
proposed amendment shall not be accepted until such time
as the said competent administration notifies the
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Secretary-General that it has obtained the required
authorization or approval. If such notification is not made
within a period of 18 months following the date on which
the proposed amendment was communicated to the said
competent administration or if, within the period of six
months specified above, the competent administration of a
Contracting Party directly concerned expresses an
objection to the proposed amendment, that amendment
shall be deemed not accepted.

5. Any amendment accepted shall be communicated by
the Secretary-General to all the Contracting Parties and
shall enter into force for all the Contracting Parties three
months after the date of its notification.

Article 12

Procedure for Annex II.

1. Annex II to this agreement may be amended by the
procedure amending annex II specified in this article.

2. At the request of a Contracting Party, any amendment
proposed by it to annex II to this Agreement shall be
considered by the Working Party on Rail Transport of the
Economic Commission for Europe.

3. If it is adopted by the majority of the members present
and voting, and if this majority includes the majority of the
Contracting Parties present and voting, the amendment
shall be communicated by the Secretary-General to the
competent administrations of all the Contracting Parties
for acceptance.

4. The amendment shall be accepted if, within a period
of six months following the date of notification, less than
one third of the competent administrations of the
Contracting Parties notify the Secretary-General of their
objection to the amendment.

5. Any amendment accepted shall be communicated by
the Secretary-General to all the Contracting Parties and
shall come into force three months after the date of its
notification.

Article 13

Notification of the address of the administration to which
proposed amendments to the annexes to the Agreement

are to be communicated

Each State shall, at the time of signing, ratifying,
accepting, approving or acceding to this Agreement,
inform the Secretary-General of the name and address of
its administration to which proposed amendments to the
annexes to this Agreement are to be communicated in
conformity with articles 11 and 12 above.

Article 14

Denunciation and suspension of the validity of the
Agreement

Any Contracting Party may denounce this Agreement
by written notification addressed to the Secretary-General.
The denunciation shall take effect one year after the date of
receipt by the Secretary-General of such notification.

Article 15

The application of this Agreement shall be suspended if
the number of Contracting Parties is less than eight for any
period of 12 consecutive months.

In witness whereof, the plenipotentiaries, being duly
authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Geneva, this thirty-first day of May one
thousand nine hundred and eighty-five, in a single copy in
the English, French and Russian languages, the three texts
being equally authentic.
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Annex I

RAILWAY LINES OF MAJOR INTERNATIONAL IMPORTANCE

Numbering of lines of major interational importance:

1. Principal lines, comprising reference lines and intermediate lines, celled class-A lines, have two-digit numbers;
supplementary lines, called class-B lines, have three-digit numbers.

2. North-south oriented reference lines have two-digit odd numbers ending in 5 and increasing from west to east.
West-east oriented reference lines have two-digit even numbers ending in 0 and increasing from north to south.
Intermediate lines have respectively two-digit odd and two-digit even numbers falling within the numbers of the
reference lines between which they are located.

3. Class-B lines have three-digit numbers, the first digit being that of the nearest reference line to the north of the
B-line concerned, the second being that of the nearest reference line to the west of the B-line concerned and the third
being a serial number.
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LIST OF RAILWAY LINES 

I.  Numbering of lines at the European level

North-South

E 03  Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast-Dublin-Holyhead-Crewe-London-
Folkestone-Dover

E 05  Lisboa-Coimbra-Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro-Medina del Campo-Burgos-
Irún-Bordeaux-Paris 

E 07  Paris-Bordeaux-Hendaye-Irún-Burgos-        Avila_______-Madrid
Aranda de Duero 

E 051  Calais-Paris 

E 053  Madrid-Córdoba-Bobadilla-Algeciras 

E 15  Amsterdam-DenHaag-Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Bruxelles-Quévy-
Feignies-Aulnoye-Paris-     Dijon -Lyon-Avignon-Tarascon-Marseille
Le Creusot 

E 23  Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey- 
            Dijon-Vallorbe-Lausanne-Brig 

E 25  Bruxelles-Arlon-Sterpenich-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg- 
Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse-Basel-Olten-Bern-Brig-Domodossola-
Rho-Milano-Genova

E 27  Liège-Gouvy-Troisvierges-Luxembourg 

E 35  Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Emmerich-Duisbourg-Düsseldorf-Köln-Mainz- 
Mannheim-Karlsruhe-Basel-Olten-Chiasso-Milano-Bologna-Firenze-Roma-
Napoli-Salerno-Messina 

E 43  Frankfurt(M)-Heidelberg-Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München- 
Mannheim 
Freilassing-Salzburg

E 45  Oslo-Kornsjø-Göteborg-Helsingborg-Helsingør-København-Nykøbing-Rødby-
            Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnberg-Augsburg-
            München-Kufstein-Wörgl- Innsbruck-Brennero-Verona-Bologna-Ancona- 
            Foggia-Bari 

E 451  Nürnberg-Passau-Wels 

E 51  Gedser-Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen-Gutenfürst-Hof-Nürnberg 

E 53  Helsingborg-Hässleholm 
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E 530  Nykøbing-Gedser 

E 55  Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg-Sassnitz Hafen-Stralsund- 
Berlin/Seddin- Dresden-Bad Schandau-De in-Praha
Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein-Tarvisio-Udine- 

            Venezia-Bologna 

E 551  Praha-Horní DvoriÓt -Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael 

E 59  Malmö-Ystad-Swinouj cie-Szczecin-Kostrzy -Góra-Wroclaw-Chalupki 

E 61  Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg-Sassnitz Hafen-Stralsund- 
Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau-De in-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-
Bratislava-Komárno-Komaróm-Budapest 

E 63  Zilina-Bratislava 

E 65  Gdynia-Gdánsk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice-Petrovice u Karviné- 
Ostrava-Breclav-Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d.Mur-Klagenfurt-
Villach-Rosenbach-Jesenice- Ljubljana-Pivka-Rijeka 

E 67  Bruck a.d.Mur-Graz-Spielfeld Strass-Maribo -Zidani Most 

E 69  Budapest-Murakeresztúr-Kotoriba- Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Diva a-
Koper

E 71  Budapest-Murakeresztúr-Gyékényes-Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-
Rijeka

E 751  Zagreb-Sunja-Knin-Perkovi -  Split
Šibenik

E 771  Subotica-Vinkovci-Strizivojna Vrpolje-Sarajevo-Kardeljevo 

E 79  Beograd-Bar 

E 85  Budapest-Kelebia-Subotica-Beograd-    Niš   - Skopje-Gevgelia-Idomeni- 
                    Kraljevo 

Thessaloniki-Athinai 

E 851  Lvov-Vadul Siret-Vicsani-Pascani 

E 853  Larissa-Volos 

E 855  Sofia-Kulata-Promachon-Thessaloniki 

E 95  Moskva-Kiev-Benderi-Ungeni-Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle- 
Giurgiu-Ruse-Gorna-Dimitrovgrad 

E 951  Sindel-Karnobat 
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West-East

E 10  Oostende-Bruxelles-Liège-Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster- 
Osnabrück-Bremen-Hamburg-Lübeck-Hanko-Helsinki-Riihimäki-Kouvola-
Vainikkala-Luzhaika-Leningrad-Moskva

E 16  London-Harwich-Hoek van Holland-Rotterdam-Utrecht 
E 18  Hamburg-Büchen-Schwanheide-Berlin/Seddin 

E 20  Oostende-Bruxelles-Liège-Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover- 
Helmstedt-Marienborn-Berlin/Seddin-Frankfurt(O)-Kunowice-Poznan-
Warszawa-Terespol-Brest-Moskva 

E 22  Zeebrugge-Brugge 

E 30  Dresden-Görlitz-Zgorzelec-Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka- 
Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva

E 32  Frankfurt-Hanau-Flieden-Bebra-Gerstungen-Leipzig

E 40  Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz-Rémilly-Forbach-Saarbrücken- 
Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt(M) 

   Gemünden-Nürnberg-Schirnding-Cheb-Plze -Praha-Kolin-Ostrava-Zilina- 
           Propad Tatry-Košice-Cierna-n.T.- op-Lvov

E 400  Frankfurt( )-Gemünden 

E 42  Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg-Kehl-Appenweier-
Karlsruhe -Mühlacker-Stuttgart 
Offenburg

E 46  Mainz-Frankfurt(M) 

E 50  Paris-Culoz-Genève-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs-Innsbruck-Wörgl-
Kufstein (Rosenheim-Freilassing)-Salzburg-Linz-Wien-Hegyeshalom- 

        Budapest- 
                    Schwarzach St. Veit 

Miskolc-Nyiregyhaza-Zahony- op-Lvov-Kiev-Moskva

E 502  Bischofshofen-Selzthal 

E 52  Bratislava-N Zámky-Stùrovo-Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen- 
Nyiregyhaza

E 54  Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti 

E 56  Budapest-Rakos-Ujszasz-Szolnok-L k sháza-Curtici-Arad-Timisoara- 
Craiova-Bucuresti
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E 560  Buzáu-Galati- Reni-Benderi 
E 562  Bucuresti-Costanta 

E 66  Beograd-Vrsac-Stamora Moravita-Timisoara 

E 660  Ruse-Kaspican 

E 680  Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspican-Sindel-Varna 

E 70  Paris-Mâcon-Ambérieu-Culoz-Modane-Torino-Rho-Milano-Verona-
    Trieste-Villa Opicina-Sezana-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb-Beograd-Niš- 

            Dimitrovgrad-Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad-Kapikule-
            Istanbul-Haydarpa a-Ankara

E 700  Lyon-Ambérieu 

E 702  Ankara-Kapiköy-[Razi (Iran)] 

E 704  Ankara-Nusaybin-[Kamichli (Syrian Arab Republic)-Tel Kotchek (Iraq)] 

E 72  Torino-Genova 

E 720  Plovdiv-Zimnitza-Karnobat-Burgas 

E 90  Lisboa-Entrocamento-Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona-Port Bou- 
Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton-Ventimiglia-Genova-Pisa-
Livorno-Roma 

II.  Numbering of lines at the national level */ 

(1) Portugal 

E 05  (Fuentes de Oñoro-) Vilar Formoso-Coimbra-Lisboa 

E 90  Lisboa-Entrocamento-Marvao-(-Valencia de Alcántara) 

(2) Spain 

E 05  (Hendaye-) Irún-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Oñoro(-Vilar Formoso) 

E 07  (Hendaye-) Irún-Burgos-       Avila  -Madrid 
                   Aranda de Duero 

E 053  Madrid-Córdoba-Bobadilla-Algeciras 

E 90  (Marvao-) Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona-Port Bou (-Cerbère) 

*/ In the list of towns given below, it should be noted that the stations shown in brackets are located on other 
routes or outside the country concerned. 
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(3) Ireland 

E 03  (Larne-Belfast)-Dublin 

(4) United Kingdom 

E 03  Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast 
Holyhead-Crewe-London-Folkestone-Dover

E 16  London-Harwich (-Hoek van Holland) 

(5) France 

E 05  Paris-Bordeaux-Hendaye (-Irún) 

E 051 Calais-Paris 

E 07  Paris-Bordeaux-Hendaye (-Irún) 

E 15  (Quévy-) Feignies-Aulnoye-Paris-    Dijon  -Lyon-Avignon-Tarascon- 
Marseille

                   Le Creusot 

E 23  Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey- 
Dijon (-Vallorbe) 

E 25  (Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse (-Basel) 

E 40  Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz-Rémilly-Forbach (-Saarbrücken) 

E 42  Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg (-Kehl) 

E 50  Paris-Culoz (-Genève) 

E 70  Paris-Mâcon-Ambérieu-Culoz-Modane (-Torino) 

E 700  Lyon-Ambérieu 

E 90  (Port Bou-) Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton- (Ventimiglia) 

(6) Netherlands 

E 15  Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Roosendaal (-Antwerpen) 

E 35  Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich) 

E 16  (Harwich-) Hoek van Holland-Rotterdam-Utrecht 
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(7) Belgium 

E 10  Oostende-Bruxelles-Liège (-Aachen) 

E 15  (Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-Quévy (-Feignies) 

E 25  Bruxelles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen) 

E 27  Liège-Gouvy (-Troisvierges) 

E 20  Oostende-Bruxelles-Liège (Aachen) 

E 22  Zeebrugge-Brugge 

(8) Luxembourg 

E 25  (Sterpenich)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (-Thionville) 

E 27  (Gouvy-) Troisvierges-Luxembourg 

(9) Federal Republic of Germany 

E 35  (Arnhem-) Emmerich-Duisburg-Düsseldorf-Köln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe 
(-Basel)

E 43  Frankfurt(M)-Heidelberg-Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München- 
Mannheim 
Freilassing (-Salzburg) 

E 45   (Rødby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnberg- 
       Augsburg- 
       München-Kufstein (-Wörgl) 

E 451  Nürnberg-Passau (-Wels) 

E 51  (Gutenfürst-) Hof-Nürnberg 

E 10  Liège-Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen- 
Hamburg- 
Lübeck (-Hanko) 

E 18  Hamburg-Büchen (-Schwanheide) 

E 20  (Liège-) Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt  
(-Marienborn) 

E 32  Frankfurt-Hanau-Flieden-Bebra (-Gerstungen) 
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E 40  (Forbach-) Saarbrücken-Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt (M) 
Gemünden-Nürnberg-Schirnding- (-Cheb) 

E 400  Frankfurt(M)-Gemünden 

E 42  (Strasbourg-) Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Mühlacker-Stuttgart
Offenburg

E 46  Mainz-Frankfurt(M) 

(10) Switzerland 

E 23  (Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig 

E 25  (Mulhouse-) Basel-Olten-Berg-Brig (-Domodossola) 

E 35  (Karlsruhe-) Basel-Olten-Chiasso (-Milano) 

E 50  (Culoz-) Genève-Lausanne-Bern-Zurich-Buchs (-Innsbruck) 

(11) Italy 

E 25  (Brig-) Domodossola-Rho-Milano-Genova 
E 35  (Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno-Messina 

E 45  (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari

E 55  (Arnoldstein-) Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna

E 70  (Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa Opicina (-Sezana) 

E 72  Torino-Genova 

E 90  (Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Rome 

(12) Norway 

E 45  Oslo-(-Kornsjø) 

(13) Sweden 

E 45  (Kornsjø)-Göteborg-Helsingborg (-Helsingør) 

E 53  Helsingborg-Hässleholm 

E 55  Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen) 

E 59  Malmö-Ystad (-Szczecin) 

E 61  Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen) 
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(14) Denmark 

E 45  (Helsingborg-) Helsingør-København-Nykøbing-Rødby (Puttgarden) 

E 530  Nykøbing-Gedser (-Rostock) 

(15) Austria 

E 43  (Freilassing-) Salzburg 

E 45  (München-) Kufstein-Wörgl-Innsbruck (-Brennero) 

E 451  (Nürnberg-Passau)-Wels 

E 55  Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein (-Tarvisio) 
E 551  (Horni-Dvoriste-) Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael 
E 65  (B eclav-) Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d. Mur-Klagenfurt- 

Villach-Rosenbach (-Jesenice) 

E 67  Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass (-Sentilj) 

E 50  (Buchs-) Innsbruck-Wörgl-Kufstein (-Rosenheim-Freilassing)-Salzburg-
Schwarzach St. Veit 
Linz-Wien (-Hegyeshalom) 

E 502  Bischofshofen-Selzthal 

(16) German Democratic Republic 

E 51  (Gedser-) Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen Gutenfürst (-Hof) 

E 55  (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau 
(-De in) 

 61  (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden- d Schandau 
(-De in) 

E 18  (Büchen-) Schwanheide-Berlin/Seddin 

E 20  (Helmstedt-) Marienborn-Berlin/Seddin-Frankfurt(0) (-Kunowice) 

E 30  Dresden-Görlitz (-Zgorzelec) 

E 32  (Bebra-) Gerstungen-Leipzig 

(17) l nd

E 59  Swinouj cie-Szczecin-Kost zyn-Ziecona Góra-Wroclaw-Opole-Chalupki 
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E 65  Gdynia-Gdánsk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice (-Petrovice U. Karviné) 

E 20  (Frankfurt(0))-Kunowice-Poznan-Warszawa-Terespol (-Brest) 

E 30  (Görlitz-) Zgorzelec-Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka  
(-Mostiska)

(18) Czechoslovakia 

E 55  ( d Schandau-) De in-Praha

E 551  Praha-Horni Dvoriste (-Summerau) 

E 61  ( d Schandau-) De in-Nymburk-Kolin-Brno- l v-Bratislava- márno- 
(Komárom) 

E 63  Zilina-Bratislava 

E 65  (Zebrzydovice-) Petrovice u. Karviné-Ostrava-B eclav (-Bernhardstahl) 

E 40  (Schirnding-) Cheb-Plzen-Praha-Kolin-Ostrava-Žilina-Poprad Tatry- 
Košice- ierna N. Tis. (- )

E 52  Bratislava-N. Zámky-Stúrovo (-Szob) 

(19) Hungary 

E 61  (Komárno) Komárom-Budapest 

E 69  Budapest-Murakeresztúr (-Kotoriba) 

 71  Budapest-Murakeresztúr-Gyékényes (-Botovo-Koprivnica) 

E 85  Budapest-Kelebia (-Subotica) 

E 50  (Wien) Hegyeshalom-Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Záhony ( op)

E 52  (Stúrovo-) Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza 

E 56  Budapest-Rákos-Újszász-Szolnok-Lökösháza (-Curtici) 

(20) Yugoslavia 

E 65  (Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka 

E 67  (Spielfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most 

E 69  (Murakeresztúr-) Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Diva a-Koper



2007/105. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8007

E 71  (Gyékényes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka

E 751  Zagreb-Sunja-Knin-Perkovic-   Split_ 
                    Sibenik 

E 771  Subotica-Vinkovci-Strizivojna-Vrpolje-Sarajevo-Kardeljevo

E 79  Beograd-Bar 

E 85  (Kelebia-) Subotica-Beograd-    Niš     -Skopje-Gevgelia-(-Idomeni) 
                    Kraljevo 

E 66  Beograd-Vrsa  (-Stamora Moravita) 

E 70  (Villa Opicina-) Sezena-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb-Beograd-Niš- 
Dimitrovgrad (-Dragoman) 

(21) Greece 

E 85  (Gevgelia-) Idomeni-Thessaloniki-Athinai 

E 853  Larissa-Vo1os 

E 855  (Kulata-) Promachon-Thessaloniki 

(22) Romania 

E 851  (Vadu1 Siret-) Vicsani-Pacsani 

E 95  (Ungeni-) Lasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu (-Ruse) 

E 54 rad-Deva- ius-Vinatori-Brasov-Bucuresti 

E 56  (Lökösháza-) Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti 

E 560  Buzau-Galati (-Reni-Benderi) 

 562  Bucuresti-Costanta 

E 66  (Vrsa -) Stamora Moravita-Timisoara 

(23) Bulgaria

E 95  (Giurgiu-) Ruse-Gorna-Dimitrovgrad 

E 951  Sindel-Karnobat 

E 660  Ruse-Kaspi an
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E 680  Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspi an-Sindel-Varna 

E 70  (Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad  
(-Kapikule)

E 720  Plovdiv-Zimnitza-Karnobat-Burgas 

E 855  Sofia-Kulata (-Promachon) 

(24) Finland 

E 10  Hanko-Helsinki-Riihimäki-Kouvola-Vainikkala (-Luzhaika) 

(25) Union of Soviet Socialist Republics 

E 851  Lvov-Vadul Siret (-Vicsani) 

E 95  (Iasi-) Ungeni-Kichinev-Benderi-Kiev-Moskva 

E 10  (Vainikkala-) Luzhaika-Leningrad-Moskva 

E 20  (Terespol-) Brest-Moskva 

E 30  (Medyka-) Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva 

E 40  ( ierna N. Tis-) op-Lvov

E 50  (Zahony-) op-Lvov-Kiev-Moskva

E 560  (Galati-) Reni-Benderi 

(26) Turkey 

E 70  (Svilengrad-) Kapikule-Istanbul-Haydarpasa-Ankara 
E 702  Ankara-Kapiköy-[Razi (Iran)] 

E 704  Ankara-Nusaybin - [Kamichli (Syrian Arab Republic)-Tel Kotchek (Iraq)] 



Annex II

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF MAIN
INTERNATIONAL RAILWAY LINES

Preliminary remarks

The parameters are summarized in table 1.
The values shown in column A of table 1 are to be

regarded as important objectives to be reached in
accordance with national railway development plans, and
any divergence from these values should be regarded as
exceptional.

Lines have been divided into two main categories:
(a) Existing lines, capable of being improved where

appropriate; it is often difficult and sometimes impossible

to modify, for instance, their geometrical characteristics,
and the equirements have to be eased for such lines;

(b) New lines to be built: within certain economic limits,
the geometrical characteristics in particular may be freely
selected; it is necessary to distinguish two subcategories:

(i) Lines intended solely for passenger traffic
(excluding goods traffic);

(ii) Lines for mixed or combined traffic, for both
passenger and goods services.

The parameters adopted in no way hinder technical
progress: they are minimum requirements. A railway
network may adopt more ambitious parameters if it
considers this worth while.

By analogy, the specifications given in table 1 also
apply, where appropriate, to ferry-boat services which are
an integral part of the railway network.
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Table 1

INFRASTRUCTURE PARAMETERS FOR MAIN INTERNATIONAL RAILWAY LINES

A
Existing lines which meet

the infrastructure requirements
and lines to be improved or

reconstructed

B
New lines

B1
For passenger traffic only

B2
For passenger

and goods traffic

1. Number of tracks

2. Vehicle loading gauge

3. Minimum distance between track centres

4. Nominal minimum speed

5. Authorized mass per axle:

Locomotives (≤200 km/h)

Rail cars and rail motor sets (≤300 km/h)

Carriages

Wagons ≤ 100 km/h
120 km/h
140 km/h

6. Authorized mass per linear metre

7. Test train (bridge design)

8. Maximum gradient

9. Minimum platform length in principal stations

10. Minimum useful siding length

11. Level crossings

–

UIC*/B

4.0 m

160 km/h

22.5 t

17 t

16 t

20 t
20 t
18 t

8 t

UIC 71

–

400 m

750 m

None

2

UIC C1

4.2 m

300 km/h

–

17 t

–

–
–
–

–

–

35 mm/m

400 m

–

None

2

UIC C1

4.2 m

250 km/h

22.5 t

17 t

16 t

22.5 t
20 t
18 t

8 t

UIC 71

12,5 mm/m

400 m

750 m

None

* UIC: International Union of Railways



1. Number of tracks

Main international lines must provide high capacity and
allow precision timing of operation.

It is generally possible to meet both requirements only
on lines with at least two tracks.

2. Vehicle loading gauge

This is the minimum loading gauge for main
international lines.

On new lines, only a small marginal investment cost is
normally incurred by adopting a high loading gauge, and
the UIC C1 gauge has therefore been chosen.

The C1 gauge allows, for instance:
The transport of road goods vehicles and road trains

(lorry with trailer, articulated vehicle, tractor and
semi-trailer) conforming to the European road loading
gauge (height 4 m, width 2.5 m) on special wagons with a
loading height 60 cm above rail level;

The transport of ordinary road semi-trailers 2.5 m wide
and 4 m high on recess wagons with normal bogies;

The transort of ISO containers 2.44 m wide and 2.9 m
high on ordinary flat wagons

The transort of swap-bodies 2.5 m wide on ordinary flat
wagons.

The existing lines across mountainous regions (such as
the Pyrenees, Massif Central, Alps, Jura, Appenines,
Carpathians) have many tunnels conforming to the
Technical Unit loading gauge, or gauges of slightly greater
height at the centre of the track. Increasing this to conform
to the UIC C1 gauge is in almost all cases impossible from
the economic and financial standpoints.

The UIC B gauge has therefore been chosen for these
lines, as it allows, for instance:

The transport of ISO containers 2.44 m wide and 2.90 m
high on flat container-wagons with a loading height 1.18 m
above rail level.;

The transport of swap-bodies 2.5 m wide and 2.6 m high
on ordinary flat wagons (loading height 1.246 m);

The transport of semi-trailers on recess wagons.
Most of the existing main international lines offer at

least the UIC B gauge. In the case of the others,
improvement to this standard does not normally require
major investment.

3. Minimum distance between track centres

This is the minimum distance between track centres for
double-track main lines outside stations.

An increase in the distance between track centres
presents the following advantages:

Decrease in the aerodynamic pressure when two trains
pass each other, an advantage which increases in
proportion to the speed;

Some relief from the constraints imposed in the
transport of out-of-gauge loads;

Possibility of using high-powered mechanized
equipment for track maintenance and renewal.

On existing double-track lines, and outside stations, the
distance between track centres varies between 3.5 m and 4
m. When tracks are completely renewed, efforts should be
made to increase the distance, with the aim of achieving a
minimum distance of 4 m.

On new lines, the choice of a generous between-track
distance normally entails only a limited marginal
investment, at least outside tunnels and up to 4.2 m. A
minimum distance between track centres of 4.2 m has
therefore been selected. This is sufficient for high speeds
up to 300 km/h e.g. the new Paris - south-east high-speed
line between Paris and Lyon).

4. Nominal minimum speed

The nominal minimum speed determines the
geometrical characteristics of the section (radius of curves
and cant), the safety installations (braking distances) and
the braking coefficient of the rolling stock.

On existing lines, maximum speeds are dependent upon
the radius of the curves.

The nominal minimum speed selected (160 km/h) is the
general practice on sections with straight track or
wide-radius curves. In some cases the layout and
signalling can be improved, without excessive investment,
to allow 160 km/h to be reached on some sections.

On new lines much higher nominal speeds can be
adopted. The nominal speeds selected are those for new
lines recently completed, under construction or at the
planning stage.

The nominal speed is not the same as the commercial
speed. The commercial speed is the distance between the
origin and destination of a train divided by the total
journey time, including intermediate stops.

5. Authorized mass per axle

This is the authorized mass per axle which international
main lines should be able to bear.

International main lines should be capable of taking the
most modern existing and future vehicle traffic, in
particular:

Locomotives with a mass per axle of 22.5 tonnes; on
lines which normally take a mass per axle of 20 tonnes,
locomotives with a slightly higher mass per axle are
tolerated because the ratio of the number of locomotive
axles to the total number of axles is usually very low and
the suspension of a locomotive causes less wear than that
of a wagon;

Rail cars and rail motor sets with a mass per axle of 17
tonnes (this is the mass per axle of the French Railways
TGV sets);

Carriages with a mass per axle of 16 tonnes (in existing
and planned ordinary carriage stock, no carriage has or
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will have a mass per axle, when loaded, exceeding 16
tonnes);

Wagons with a mass per axle of 20 tonnes, which
corresponds to UIC class C; for new mixed or combined
traffic lines a wagon mass per axle of 22.5 tonnes up to 100
km/h has been adopted, in conformity with recent UIC
decisions. The mass per axle limits of 20 tonnes for a speed
of 120 km/h and 18 tonnes for a speed of 140 km/h are
those set by the UIC regulations.

The mass per axle values shown are for a wheel
diameter of not less than 840 mm, in accordance with the
UIC regulations,

6. Authorized mass per linear metre

The authorized mass per metre of length over buffers of
vehicles which international lines should be capable of
accommodating has been set at 8 t, conforming to UIC
class C4.

7. Test train (bridge design)

This is the minimum „test train” on which bridge design
for international main lines should be based.

On new lines for mixed or combined traffic, the UIC 71
test train is used.

On new lines restricted to passenger traffic, no
international standard has been laid down.

8. Maximum gradient

This is the gradient not to be exceeded on main
international lines.

On existing lines, the gradient is a factor which it is
virtually impossible to alter.

On new lines reserved for passenger traffic, the value 35
mm/m has been adopted (this is the standard used on the
Paris – south-east high-speed line between Paris and
Lyon).

On new lines for mixed or combined traffic, the value
12.5 mm/m has been adopted.

This is the highest in any current national planning.
The gradient depends upon the length of the slope; the

longer the slope the smaller the gradient and vice versa.

9. Minimum platform length in principal stations

The length of 400 m adopted by UIC has been chosen. A
platform with a length of 400 m will take, for example:

– A train consisting of a locomotive and 13 coaches
27.5 m long, or a locomotive and 14 coaches 26.4 m long;

– A train consisting of two TGV sets as used on the
Paris – south-east line.

A principal station platform length exceeding 400 m
was not adopted, for two reasons:

– „Passenger resistance” from passengers on foot,
especially in dead-end stations;

– Excessive investment costs, especially in modifying
existing dead-end stations.

10. Minimum useful siding length

The minimum useful siding length on main
international lines is significant only for goods trains.

The length of 750 m adopted by UIC was chosen. This
permits the movement and stabling of goods trains of a
gross hauled weight exceeding 5,000 tonnes in class C4 (8
gross tonnes per metre of length); moreover, a train of
1,500 hauled gross tonnes to be stabled on a 750 m siding
has a mass of little more than 2 tonnes per metre of length.

11. Level crossings

New main international lines should be built without
any road level crossings.

On existing main international lines, the systematic
replacement of level crossings by over- or under-passes is
planned, except in the few cases where such replacement is
physically impossible.

A FÕBB NEMZETKÖZI VASÚTVONALAKRÓL
SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS (AGC)

A Szerzõdõ Felek
annak tudatában, hogy szükséges Európában a nemzet-

közi vasúti forgalmat megkönnyíteni és fejleszteni,
figyelembe véve azt, hogy az európai országok közötti

kapcsolatok fejlesztése érdekében fontos egy összehangolt
terv elkészítése a nemzetközi forgalom jövõbeni követel-
ményeit kielégítõ vasútvonalak fejlesztésére és építésére,
megállapodtak a következõkben:

1. cikk

A nemzetközi „E” vasúthálózat meghatározása
és elfogadása

A Szerzõdõ Felek elfogadják az alábbiakban „nemzet-
közi ‘E’ vasúthálózat”-nak nevezett és a jelen Megállapo-
dás I. Mellékletében ismertetett vasúthálózat tervét, mint
egy összehangolt tervet az olyan fõbb nemzetközi fontos-
ságú vasútvonalak fejlesztésére és építésére, amelyeket a
Szerzõdõ Felek nemzeti programjaik keretein belül saját
jogi szabályozásuk szerint kívánnak létesíteni.

2. cikk

A nemzetközi „E” vasúthálózat a fõvonalak és a kiegé-
szítõ vonalak rendszerébõl áll, amelyben a fõvonalakat
azok a „fõbb vasúti tengelyek” alkotják, amelyeken már
jelenleg is igen nagy nemzetközi forgalom bonyolódik le,
vagy várható, hogy a forgalom a közeljövõben igen nagy-
mértékben megnövekszik, a kiegészítõ vonalak pedig
azok, amelyek amellett, hogy már jelenleg is kiegészítik a
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fõvonalak hálózatát, csak a távolabbi jövõben fognak igen
nagy nemzetközi forgalmat lebonyolítani.

3. cikk

A nemzetközi „E” vasúthálózat vonalainak építése
és fejlesztése

A nagy vasúti tengelyeknek a 2. cikkben említett nem-
zetközi „E” vasúthálózata vagy már jelenleg is megfelel
ezen Megállapodás II. Mellékletében közölt mûszaki jel-
lemzõknek, vagy azt az egyes országok programja során
végzett korszerûsítési munkálatok kapcsán úgy kell átala-
kítani, hogy megfeleljen e Melléklet rendelkezéseinek.

4. cikk

Letéteményes kijelölése

Jelen Megállapodás letéteményese az ENSZ fõtitkára.

5. cikk

Eljárás a Megállapodás aláírására, illetve az ahhoz való
csatlakozásra

1. Jelen Megállapodás 1985. szeptember 1-jétõl 1986.
szeptember 1-jéig áll rendelkezésre aláírás céljából Genf-
ben azon államoknak, amelyek vagy tagjai az Egyesült
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának, vagy a
Bizottság Mandátuma 8. §-a értelmében tanácskozási jog-
gal tagjai a Bizottságnak.

2. Ezek az államok jelen Megállapodás részeseivé vál-
hatnak:

a) aláírással, majd az ezt követõ ratifikálással, elfoga-
dással, vagy jóváhagyással, illetve

b) csatlakozással.

3. A ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás, vagy csatlako-
zás a kellõ alakban kiállított okiratnak az ENSZ fõtitkárá-
nál való letétbe helyezéssel lép hatályba.

6. cikk

A Megállapodás hatálybalépése

1. Jelen Megállapodás 90 nappal azután lép hatályba,
hogy nyolc állam kormánya letétbe helyezett egy ratifiká-
ciós, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot,
feltéve, hogy a nemzetközi „E” vasúthálózat egy vagy
több vonala folyamatosan összeköti az említett államok
közül legalább négynek a területét. Ha ez a feltétel nem tel-

jesült, akkor az Megállapodás 90 nappal az után az idõpont
után lép hatályba, amikor letétbe helyezték a ratifikációs,
elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot, amely
lehetõvé teszi az említett feltétel teljesítését.

2. Valamennyi állam számára, amely az ezen cikk
1. pontjában meghatározott 90 napos idõtartam kezdete
után helyezi letétbe ratifikációs, elfogadási, jóváhagyási
vagy csatlakozási okiratát, a Megállapodás az említett ok-
irat letétbe helyezésének idõpontja után 90 nappal lép ha-
tályba.

7. cikk

A Megállapodás alkalmazásának korlátai

Jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem értelmez-
hetõ úgy, hogy az megtiltja valamely Szerzõdõ Félnek
olyan intézkedések megtételét, amelyek összeegyeztethe-
tõk az Egyesült Nemzetek Alapokmányának rendelkezé-
seivel és a helyzet olyan követelményeire szorítkoznak,
amelyeket a Szerzõdõ Fél külsõ vagy belsõ biztonsága
szempontjából szükségesnek tart. Ezekrõl az intézkedé-
sekrõl, amelyek csak ideiglenesek lehetnek, haladéktala-
nul értesíteni kell a letéteményest és közölni kell az intéz-
kedések jellegét.

8. cikk

Viták rendezése

1. A két vagy több Szerzõdõ Fél közötti minden olyan
vitát, amely jelen Megállapodás értelmezésével vagy al-
kalmazásával kapcsolatos és amelyet a vitában álló felek
nem tudtak tárgyalás vagy más módon rendezni, döntõ-
bíróság elé kell terjeszteni, ha azt a vitában álló felek egyi-
ke kéri; ilyen esetben a kérdést egy vagy több olyan döntõ-
bíró elé terjesztik, akit (akiket) a vitában álló felek közös
megegyezéssel választottak. Ha a vitában álló felek a dön-
tõbíróságra vonatkozó kérelmet követõ 3 hónapon belül
nem tudnak megegyezni a döntõbírót, illetve döntõbírókat
illetõen, akkor bármelyik fél az ENSZ Fõtitkárához fordul-
hat egyetlen döntõbíró kijelölése végett, akihez a vitát
döntésre elõterjesztik.

2. Ezen cikk 1. pontjának megfelelõen kijelölt döntõbí-
ró, illetve döntõbírók döntése kötelezõ érvényû a vitában
álló felekre.

9. cikk

Nyilatkozat a 8. cikkel kapcsolatosan

Jelen Megállapodás aláírásakor vagy a ratifikációs, el-
fogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okirat letétbe he-
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lyezésekor bármely állam úgy nyilatkozhat, hogy magára
nézve nem tartja kötelezõnek a Megállapodás 8. cikkét.

10. cikk

Eljárás a Megállapodás alapszövegének módosítására

1. Jelen Megállapodás alapszövege a jelen cikkben
részletezett bármelyik eljárás segítségével módosítható.

2. a) Valamely Szerzõdõ Fél kívánságára a Megállapo-
dás alapszövegének általa javasolt bármely módosítását az
Európai Gazdasági Bizottság Vasúti Munkacsoportjának
kell megvizsgálnia.

b) Ha azt a jelenlévõ és szavazó tagok kétharmados
többséggel elfogadják, és ha ez a többség a jelenlévõ és
szavazó Szerzõdõ Felek kétharmados többségét magában
foglalja, akkor a módosítást a Fõtitkár elfogadás céljából
valamennyi Szerzõdõ Féllel közli.

c) Ha a módosítást a Szerzõdõ Felek kétharmada elfo-
gadja, a Fõtitkár errõl értesíti az összes Szerzõdõ Felet és a
módosítás ezen értesítés után tizenkét hónappal lép hatály-
ba. A módosítás valamennyi Szerzõdõ Fél számára hatály-
ba lép, kivéve azokat, akik még a hatálybalépés elõtt úgy
nyilatkoztak, hogy azt nem fogadják el.

3. A Szerzõdõ Felek legalább egyharmadának kérésére
a Fõtitkár konferenciát hív össze, melyre meghívja az 5.
cikkben felsorolt országokat. Az e cikk 2. pontja a) és b)
alpontjaiban részletezett eljárást kell alkalmazni minden
olyan módosítással kapcsolatban, amelyet megvizsgálás
végett a konferencia elé terjesztettek.

11. cikk

Eljárás az I. Melléklet módosítására

1. Jelen Megállapodás I. Mellékletének módosítására
vonatkozó eljárást jelen cikk ismerteti.

2. Valamely Szerzõdõ Fél kérésére az általa a Megálla-
podás I. Mellékletével kapcsolatban javasolt bármely mó-
dosítást az Európai Gazdasági Bizottság Vasúti Munka-
csoportja vizsgálja meg.

3. Ha a módosítást a jelenlévõ és szavazó tagok többsé-
ge elfogadta, és ha ez a többség magában foglalja a jelenle-
võ és szavazó Szerzõdõ Felek többségét, akkor ezt a Fõtit-
kár közli a közvetlen érdekelt Szerzõdõ Felek illetékes
szervezeteivel. Közvetlenül érdekelt Szerzõdõ Feleknek
számítanak:

a) új fõvonal felvételénél vagy egy meglévõ fõvonal
módosításánál minden olyan Szerzõdõ Fél, amelynek terü-
letén az illetõ vonal áthalad;

b) új kiegészítõ vonal felvételénél, vagy egy meglévõ
kiegészítõ vonal módosításánál a kérelmezõ országgal ha-
táros minden olyan Szerzõdõ Fél, melynek területén átha-
lad (áthaladnak) az új, vagy a módosítandó kiegészítõ vo-
nallal összekötött nemzetközi fõvonal (fõvonalak). Két
Szerzõdõ Fél, amelynek területére esnek a fentiekben rész-
letezett fõvonal vagy fõvonalak komp-összeköttetésének
végpontjai, e bekezdés szempontjából szintén szomszé-
dosnak tekintendõ.

4. Minden módosítási javaslat, amelyet e cikk 2. pont-
jának megfelelõen közöltek, elfogadottnak számít, ha e
közlés idõpontját követõ hat hónapon belül a közvetlenül
érintett Szerzõdõ Felek illetékes szervezetei közül egy sem
jelent be a Fõtitkárhoz ellenvetést a módosítással kapcso-
latban. Ha valamelyik Szerzõdõ Fél szervezete kijelenti,
hogy a hazai jogszabály arra kötelezi, hogy hozzájárulását
tegye függõvé egy törvényhozó szerv külön meghatalma-
zásától vagy engedélyétõl, jelen Megállapodás I. Mellék-
letének módosításához adott hozzájárulása nem számít
megadottnak és a javasolt módosítás csak akkor kerül elfo-
gadásra, amikor az illetékes szervezet értesítette a Fõtit-
kárt, hogy a szükséges felhatalmazást vagy hozzájárulást
megkapta. Ha ez az értesítés nem történik meg tizennyolc
hónapon belül azt követõen, hogy a javasolt módosítást az
illetékes szervvel közölték, vagy ha az elõzõek szerint
meghatározott hat hónapon belül egy közvetlenül érdekelt
Szerzõdõ Fél illetékes szervezete a javasolt módosítás el-
len kifogást emelt, a módosítást el nem fogadottnak te-
kintik.

5. A Fõtitkár minden elfogadott módosítást közöl vala-
mennyi Szerzõdõ Féllel és azok minden Szerzõdõ Félre
vonatkozóan a közlés idõpontja után három hónappal lép-
nek hatályba.

12. cikk

Eljárás a II. Melléklet módosítására

1. Jelen Megállapodás II. Mellékletét az e cikkben
meghatározott eljárás szerint lehet módosítani.

2. Valamely Szerzõdõ Fél kérésére az általa a Megálla-
podás II. Mellékletével kapcsolatban javasolt bármely mó-
dosítást az Európai Gazdasági Bizottság Vasúti Munka-
csoportja vizsgálja meg.

3. Ha a módosítást a jelenlévõ és szavazó tagok többsé-
ge elfogadta és ha ez a többség magában foglalja a jelenlé-
võ és szavazó Szerzõd Felek többségét, akkor azt a Fõtit-
kár közli elfogadás céljából valamennyi Szerzõdõ Fél ille-
tékes szervezetével.
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4. A módosítás akkor kerül elfogadásra, ha a közlés
idõpontjától számított hat hónapon belül a Szerzõdõ Felek
illetékes szervezeteinek kevesebb, mint egyharmada jelent
be ellenvetést a módosítással kapcsolatban.

5. Az elfogadott módosításokat a Fõtitkár közli a Szer-
zõdõ Felekkel és azok a közlést követõ három hónap után
lépnek hatályba.

13. cikk

A szervezet címének megadása, amelyre a Megállapodás
mellékleteire vonatkozó módosító javaslatokat meg kell

küldeni

A Megállapodás aláírásakor, ratifikálásakor, elfogadá-
sakor, jóváhagyásakor vagy a hozzá való csatlakozáskor,
minden államnak közölni kell a Fõtitkárral annak a szerve-
zetnek a nevét és címét, amelyre a Megállapodás mellékle-
teire vonatkozó módosító javaslatokat a Megállapodás
11. és 12. cikkében foglalt rendelkezések értelmében meg
kell küldeni.

14. cikk

A Megállapodás felmondása és hatályának felfüggesztése

Minden Szerzõdõ Fél felmondhatja a jelen Megállapo-
dást a Fõtitkárhoz intézett írásbeli értesítéssel. A felmon-
dás az értesítésnek a Fõtitkárhoz való érkezése után egy
évvel lép hatályba.

15. cikk

Jelen Megállapodás alkalmazása szünetel, ha a Szerzõ-
dõ Felek száma egy tizenkét egymást követõ hónapos bár-
mely idõszak alatt nyolcnál kevesebb.

Aminek hiteléül a megfelelõ meghatalmazással bíró
teljhatalmú megbízottak jelen Megállapodást aláírták.

Készült Genfben, Ezerkilencszáznyolcvanöt május har-
mincegyedik napján, egy példányban, angol, francia és
orosz nyelven úgy, hogy mindhárom szöveg egyaránt hite-
les.
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I. Melléklet

NEMZETKÖZI SZEMPONTBÓL FONTOS VASÚTVONALAK

Nemzetközi szempontból fontos vasútvonalak számozása:

1. A fõvonalakat, amelyek az „A” kategóriába tartozó alapvetõ és összekötõ vonalakat tartalmazzák, kétjegyû szá-
mok jelölik; a „B” kategóriába tartozó kiegészítõ vonalakat háromjegyû számok jelölik.

2. Az észak-dél irányú alapvetõ vasútvonalakat 5-re végzõdõ páratlan, nyugatról kelet felé növekedõ számok jelölik.
A kelet-nyugati irányú alapvetõ vasútvonalakat 0-ra végzõdõ kétjegyû páros számok jelölik, amelyek északról dél felé
növekednek. Az összekötõ vasútvonalakat olyan kétjegyû páratlan vagy páros számok jelölik, amelyek azon alapvetõ fõ-
vonalak közé esnek, amelyeket ezek a vonalak összekötnek.

3. A „B” kategóriába esõ vasútvonalakat háromjegyû számok jelölik, amelyeknek elsõ számjegye azonos az adott
„B” kategóriába tartozó vonaltól északra esõ legközelebbi alapvetõ vasúti fõvonal számával, második számjegye a „B”
kategóriába tartozó vonaltól nyugtra esõ legközelebbi alapvetõ vasúti fõvonal számával, a harmadik számjegy pedig az
adott vonal sorszáma.
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VASÚTVONALAK JEGYZÉKE 

I. Vonalak számozása európai viszonylatban

Észak-dél

E 03  Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast-Dublin-Holyhead-Crewe-London-Folkestone-
Dover

E 05  Lisboa-Coimbra-Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro-Medina del Campo-Burgos-
Irún-Bordeaux-Paris 

E 07  Paris-Bordeaux-Hendaye-Irún-Burgos-      Avila________-Madrid
                  Aranda de Duero 
E 051  Calais-Paris 

E 053  Madrid-Córdoba-Bobadilla-Algeciras 

E 15  Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Roosendaal-Antwerpen-Bruxelles-Quévy-
Feignies-Aulnoye-Paris-      Dijon      -Lyon-Avignon-Tarascon-Marseille
Le Creusot 

E 23  Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey- 
            Dijon-Vallorbe-Lausanne-Brig 

E 25  Bruxelles-Arlon-Sterpenich-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg- 
Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse-Basel-Olten-Bern-Brig-Domodossola-
Rho-Milano-Genova

E 27  Liège-Gouvy-Troisvierges-Luxembourg 

E 35  Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Emmerich-Duisbourg-Düsseldorf-Köln-Mainz- 
Mannheim-Karlsruhe-Basel-Olten-Chiasso-Milano-Bologna-Firenze-Roma-
Napoli-Salerno-Messina 

E 43  Frankfurt(M)-Heidelberg-Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München- 
Mannheim 
Freilassing-Salzburg

E 45  Oslo-Kornsjø-Göteborg-Helsingborg-Helsingør-København-Nykøbing-Rødby-
             Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnberg-Augsburg- 
             München-Kufstein-Wörgl- Innsbruck-Brennero-Verona-Bologna-Ancona- 
             Foggia-Bari 

E 451  Nürnberg-Passau-Wels 

E 51  Gedser-Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen-Gutenfürst-Hof-Nürnberg 

E 53  Helsingborg-Hässleholm 
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E 530  Nykøbing-Gedser 
E 55  Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg-Sassnitz Hafen-Stralsund- 

Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau-De in-Praha
    Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein-Tarvisio-Udine- 

            Venezia-Bologna 

E 551  Praha-Horní Dvoriste-Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael 

E 59  Malmö-Ystad-Swinouj cie-Szczecin-Kostrzy -Góra-Wroclaw-Chalupki 

E 61  Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg-Sassnitz Hafen-Stralsund- 
Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau-De in-Nymburk-Kolin-Brno-Breclav-
Bratislava-Komárno-Komaróm-Budapest 

E 63  Zilina-Bratislava 

E 65  Gdynia-Gdánsk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice-Petrovice u Karviné- 
Ostrava-Breclav-Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d.Mur-Klagenfurt-
Villach-Rosenbach-Jesenice- Ljubljana-Pivka-Rijeka 

E 67  Bruck a.d.Mur-Graz-Spielfeld Strass-Maribo -Zidani Most 

E 69  Budapest-Murakeresztúr-Kotoriba- Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Diva a-
Koper

E 71  Budapest-Murakeresztúr-Gyékényes-Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-
Rijeka

E 751  Zagreb-Sunja-Knin-Perkovi -Split
                    Šibenik 

E 771  Subotica-Vinkovci-Strizivojna Vrpolje-Sarajevo-Kardeljevo 

E 79  Beograd-Bar 

E 85  Budapest-Kelebia-Subotica-Beograd-     Niš - Skopje-Gevgelia-Idomeni- 
                    Kraljevo 

Thessaloniki-Athinai 

E 851  Lvov-Vadul Siret-Vicsani-Pascani 

E 853  Larissa-Volos 

E 855  Sofia-Kulata-Promachon-Thessaloniki 

E 95  Moskva-Kiev-Benderi-Ungeni-Iasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle- 
Giurgiu-Ruse-Gorna-Dimitrovgrad 

E 951  Sindel-Karnobat 



2007/105. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 8017

Nyugat-kelet

E 10  Oostende-Bruxelles-Liège-Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster- 
Osnabrück-Bremen-Hamburg-Lübeck-Hanko-Helsinki-Riihimäki-Kouvola-
Vainikkala-Luzhaika-Leningrad-Moskva

E 16  London-Harwich-Hoek van Holland-Rotterdam-Utrecht 

E 18  Hamburg-Büchen-Schwanheide-Berlin/Seddin 

E 20  Oostende-Bruxelles-Liège-Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover- 
Helmstedt-Marienborn-Berlin/Seddin-Frankfurt(O)-Kunowice-Poznan-
Warszawa-Terespol-Brest-Moskva 

E 22  Zeebrugge-Brugge 

E 30  Dresden-Görlitz-Zgorzelec-Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka- 
Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva

E 32  Frankfurt-Hanau-Flieden-Bebra-Gerstungen-Leipzig

E 40  Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz-Rémilly-Forbach-Saarbrücken- 
Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt(M) 

    Gemünden-Nürnberg-Schirnding-Cheb-Plze -Praha-Kolin-Ostrava-Zilina- 
            Propad Tatry-Košice-Cierna-n.T.- op-Lvov

E 400  Frankfurt( )-Gemünden 

E 42  Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg-Kehl-Appenweier-
Karlsruhe -Mühlacker-Stuttgart 
Offenburg

E 46  Mainz-Frankfurt(M) 

E 50  Paris-Culoz-Genève-Lausanne-Bern-Zürich-Buchs-Innsbruck-Wörgl-
Kufstein (Rosenheim-Freilassing)-Salzburg-Linz-Wien-Hegyeshalom-Budapest- 
Schwarzach St. Veit 
Miskolc-Nyiregyhaza-Zahony- op-Lvov-Kiev-Moskva

E 502  Bischofshofen-Selzthal 

E 52  Bratislava-N Zámky-Stùrovo-Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen- 
Nyíregyhaza

E 54  Arad-Deva-Teius-Vinatori-Brasov-Bucuresti 

E 56  Budapest-Rákos-Újszász-Szolnok-L k sháza-Curtici-Arad-Timisoara-Craiova- 
Bucuresti
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E 560  Buzáu-Galati- Reni-Benderi 

E 562  Bucuresti-Costanta 

E 66  Beograd-Vrsac-Stamora Moravita-Timisoara 

E 660  Ruse-Kaspican 

E 680  Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspican-Sindel-Varna 

E 70  Paris-Mâcon-Ambérieu-Culoz-Modane-Torino-Rho-Milano-Verona-
    Trieste-Villa Opicina-Sezana-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb-Beograd-Niš- 

            Dimitrovgrad-Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad-Kapikule-
            Istanbul-Haydarpa a-Ankara

E 700  Lyon-Ambérieu 

E 702  Ankara-Kapiköy-[Razi (Iran)] 

E 704  Ankara-Nusaybin-[Kamichli (Szíriai Arab Köztársaság)-Tel Kotchek (Irak)] 

E 72  Torino-Genova 

E 720  Plovdiv-Zimnitza-Karnobat-Burgas 

E 90  Lisboa-Entrocamento-Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona-Port Bou- 
Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton-Ventimiglia-Genova-Pisa-
Livorno-Roma 

II.  Vonalak számozása országos viszonylatban*/

(1) Portugália 

E 05  (Fuentes de Oñoro-) Vilar Formoso-Coimbra-Lisboa 

E 90  Lisboa-Entrocamento-Marvao-(-Valencia de Alcántara) 

(2) Spanyolország 

E 05  (Hendaye-) Irún-Burgos-Medina del Campo-Fuentes de Oñoro(-Vilar Formoso) 

E 07  (Hendaye-) Irún-Burgos-       Avila  -Madrid 
                    Aranda de Duero 
E 053  Madrid-Córdoba-Bobadilla-Algeciras 

E 90  (Marvao-) Valencia de Alcántara-Madrid-Barcelona-Port Bou (-Cerbère) 

*/ Az alábbi jegyzékben zárójelbe tett állomások vagy más útvonalakon vagy az illet  országon kívül vannak. 
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(3) Írország 

E 03  (Larne-Belfast)-Dublin 

(4) Egyesült Királyság 

E 03  Glasgow-Stranraer-Larne-Belfast 
Holyhead-Crewe-London-Folkestone-Dover

E 16  London-Harwich (-Hoek van Holland) 

(5) Franciaország 

E 05  Paris-Bordeaux-Hendaye (-Irún) 

E 051 Calais-Paris 

E 07  Paris-Bordeaux-Hendaye (-Irún) 

E 15  (Quévy-) Feignies-Aulnoye-Paris-   Dijon  -Lyon-Avignon-Tarascon- 
Marseille

                   Le Creusot 

E 23  Dunkerque-Aulnoye-Thionville-Metz-Frouard-Toul-Culmont-Chalindrey- 
Dijon (-Vallorbe) 

E 25  (Bettembourg-) Thionville-Metz-Strasbourg-Mulhouse (-Basel) 

E 40  Le Havre-Paris-Lérouville-Onville-Metz-Rémilly-Forbach (-Saarbrücken) 

E 42  Paris-Lérouville-Nancy-Sarrebourg-Réding-Strasbourg (-Kehl) 

E 50  Paris-Culoz (-Genève) 

E 70  Paris-Mâcon-Ambérieu-Culoz-Modane (-Torino) 

E 700  Lyon-Ambérieu 

E 90  (Port Bou-) Cerbère-Narbonne-Tarascon-Marseille-Menton- (Ventimiglia) 

(6) Hollandia 

E 15  Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Roosendaal (-Antwerpen) 

E 35  Amsterdam-Utrecht-Arnhem (-Emmerich) 

E 16  (Harwich-) Hoek van Holland-Rotterdam-Utrecht 
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(7) Belgium 

E 10  Oostende-Bruxelles-Liège (-Aachen) 

E 15  (Roosendaal-) Antwerpen-Bruxelles-Quévy (-Feignies) 

E 25  Bruxelles-Arlon-Sterpenich (-Kleinbettingen) 

E 27  Liège-Gouvy (-Troisvierges) 

E 20  Oostende-Bruxelles-Liège (Aachen) 

E 22  Zeebrugge-Brugge 

(8) Luxemburg 

E 25  (Sterpenich)-Kleinbettingen-Luxembourg-Bettembourg (-Thionville) 

E 27  (Gouvy-) Troisvierges-Luxembourg 

(9) Német Szövetségi Köztársaság 

E 35  (Arnhem-) Emmerich-Duisburg-Düsseldorf-Köln-Mainz-Mannheim-Karlsruhe 
(-Basel)

E 43  Frankfurt(M)- Heidelberg-Bruchsal-Stuttgart-Ulm-Augsburg-München- 
Mannheim 
Freilassing (-Salzburg) 

E 45  (Rødby-) Puttgarden-Hamburg-Hannover-Bebra-Gemünden-Nürnberg- 
            Augsburg-München-Kufstein (-Wörgl) 

E 451  Nürnberg-Passau (-Wels) 

E 51  (Gutenfürst-) Hof-Nürnberg 

E 10  Liège-Aachen-Köln-Düsseldorf-Dortmund-Münster-Osnabrück-Bremen- 
Hamburg-Lübeck (-Hanko) 

E 18  Hamburg-Büchen (-Schwanheide) 

E 20  (Liège-) Aachen-Köln-Duisburg-Dortmund-Hannover-Helmstedt (-Marienborn) 

E 32  Frankfurt-Hanau-Flieden-Bebra (-Gerstungen) 

E 40  (Forbach-) Saarbrücken-Ludwigshafen-Mannheim-Frankfurt (M) 
Gemünden-Nürnberg-Schirnding- (-Cheb) 
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E 400  Frankfurt(M)-Gemünden 
E 42  (Strasbourg-) Kehl-Appenweier-Karlsruhe-Mühlacker-Stuttgart

Offenburg

E 46  Mainz-Frankfurt (M) 

(10) Svájc 

E 23  (Dijon-) Vallorbe-Lausanne-Brig 

E 25  (Mulhouse-) Basel-Olten-Berg-Brig (-Domodossola) 

E 35  (Karlsruhe-) Basel-Olten-Chiasso (-Milano) 

E 50  (Culoz-) Genève-Lausanne-Bern-Zurich-Buchs (-Innsbruck) 

(11) Olaszország 

E 25  (Brig-) Domodossola-Rho-Milano-Genova 

E 35  (Chiasso-) Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Salerno-Messina 

E 45  (Innsbruck-) Brennero-Verona-Bologna-Ancona-Foggia-Bari

E 55  (Arnoldstein-) Tarvisio-Udine-Venezia-Bologna

E 70  (Modane-) Torino-Rho-Milano-Verona-Trieste-Villa Opicina (-Sezana) 

E 72  Torino-Genova 

E 90  (Menton-) Ventimiglia-Genova-Pisa-Livorno-Rome 

(12) Norvégia 

E 45  Oslo-(-Kornsjø) 

(13) Svédország 

E 45  (Kornsjø)-Göteborg-Helsingborg (-Helsingør) 

E 53  Helsingborg-Hässleholm 

E 55  Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen) 

E 59  Malmö-Ystad (-Szczecin) 

E 61  Stockholm-Hässleholm-Malmö-Trelleborg (-Sassnitz Hafen) 
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(14) Dánia 

E 45  (Helsingborg-) Helsingør-København-Nykøbing-Rødby (Puttgarden) 

E 530  Nykøbing-Gedser (-Rostock) 

(15) Ausztria 

E 43  (Freilassing-) Salzburg 

E 45  (München-) Kufstein-Wörgl-Innsbruck (-Brennero) 

E 451  (Nürnberg-Passau)-Wels 

E 55  Linz-Salzburg-Schwarzach St. Veit-Villach-Arnoldstein (-Tarvisio) 

E 551  (Horni-Dvoriste-) Summerau-Linz-Selzthal-St. Michael 

E 65  (B eclav-) Bernhardsthal-Wien-Semmering-Bruck a.d. Mur-Klagenfurt- 
Villach-Rosenbach (-Jesenice) 

E 67  Bruck a.d. Mur-Graz-Spielfeld Strass (-Sentilj) 

E 50  (Buchs-) Innsbruck-Wörgl-Kufstein (-Rosenheim-Freilassing)-Salzburg-
Schwarzach St. Veit 
Linz-Wien (-Hegyeshalom) 

E 502  Bischofshofen-Selzthal 

(16) Német Demokratikus Köztársaság 

E 51  (Gedser-) Rostock-Berlin/Seddin-Leipzig-Plauen Gutenfürst (-Hof) 

E 55  (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden-Bad Schandau 
(-De in) 

 61  (Trelleborg-) Sassnitz Hafen-Stralsund-Berlin/Seddin-Dresden- d Schandau 
(-De in) 

E 18  (Büchen-) Schwanheide-Berlin/Seddin 

E 20  (Helmstedt-) Marienborn-Berlin/Seddin-Frankfurt(0) (-Kunowice) 

E 30  Dresden-Görlitz (-Zgorzelec) 

E 32  (Bebra-) Gerstungen-Leipzig 
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(17) Lengyelország 

E 59  Swinouj cie-Szczecin-Kost zyn-Ziecona Góra-Wroclaw-Opole-Chalupki 

E 65  Gdynia-Gdánsk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice (-Petrovice U. Karviné) 

E 20  (Frankfurt(0))-Kunowice-Poznan-Warszawa-Terespol (-Brest) 

E 30  (Görlitz-) Zgorzelec-Wroclaw-Katowice-Krakow-Przemysl-Medyka  
(-Mostiska)

(18) Cseszlovákia 

E 55  ( d Schandau-) De in-Praha

E 551  Praha-Horni Dvoriste (-Summerau) 

E 61  ( d Schandau-) De in-Nymburk-Kolin-Brno- l v-Bratislava- márno- 
(Komárom) 

E 63  Zilina-Bratislava 

E 65  (Zebrzydovice-) Petrovice u. Karviné-Ostrava-B eclav (-Bernhardstahl) 

E 40  (Schirnding-) Cheb-Plzen-Praha-Kolin-Ostrava-Žilina-Poprad Tatry- 
Košice- ierna N. Tis. (- )

E 52  Bratislava-N. Zámky-Stúrovo (-Szob) 

(19) Magyarország 

E 61  (Komárno) Komárom-Budapest 

E 69  Budapest-Murakeresztúr (-Kotoriba) 

 71  Budapest-Murakeresztúr-Gyékényes (-Botovo-Koprivnica) 

E 85  Budapest-Kelebia (-Subotica) 

E 50  (Wien) Hegyeshalom-Budapest-Miskolc-Nyíregyháza-Záhony ( op)

E 52  (Stúrovo-) Szob-Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza 

E 56  Budapest-Rákos-Újszász-Szolnok-Lökösháza (-Curtici) 

(20) Jugoszlávia 

E 65  (Rosenbach-) Jesenice-Ljubljana-Pivka-Rijeka 
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E 67  (Spielfeld Strass-) Sentilj-Maribor-Zidani Most 

E 69  (Murakeresztúr-) Kotoriba-Pragersko-Zidani Most-Ljubljana-Diva a-Koper

E 71  (Gyékényes-) Botovo-Koprivnica-Zagreb-Karlovac-Rijeka

E 751  Zagreb-Sunja-Knin-Perkovic-   Split_
                    Sibenik 

E 771  Subotica-Vinkovci-Strizivojna-Vrpolje-Sarajevo-Kardeljevo

E 79  Beograd-Bar 

E 85  (Kelebia-) Subotica-Beograd-   Niš  -Skopje-Gevgelia-(-Idomeni) 
                    Kraljevo 

E 66  Beograd-Vrsa  (-Stamora Moravita) 
E 70  (Villa Opicina-) Sezena-Ljubljana-Zidani Most-Zagreb-Beograd-Niš- 

Dimitrovgrad (-Dragoman) 

(21) Görögország 

E 85  (Gevgelia-) Idomeni-Thessaloniki-Athinai 

E 853  Larissa-Vo1os 

E 855  (Kulata-) Promachon-Thessaloniki 

(22) Románia 

E 851  (Vadu1 Siret-) Vicsani-Pacsani 

E 95  (Ungeni-) Lasi-Pascani-Buzau-Ploiesti-Bucuresti-Videle-Giurgiu (-Ruse) 

E 54 rad-Deva- ius-Vinatori-Brasov-Bucuresti 

E 56  (Lökösháza-) Curtici-Arad-Timisoara-Craiova-Bucuresti 

E 560  Buzau-Galati (-Reni-Benderi) 

 562  Bucuresti-Costanta 

E 66  (Vrsa -) Stamora Moravita-Timisoara 

(23) Bulgária

E 95  (Giurgiu-) Ruse-Gorna-Dimitrovgrad 

E 951  Sindel-Karnobat 
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E 660  Ruse-Kaspi an

E 680  Sofia-Mezdra-Gorna-Kaspi an-Sindel-Varna 

E 70  (Dimitrovgrad-) Dragoman-Sofija-Plovdiv-Dimitrovgrad-Svilengrad  
(-Kapikule)

E 720  Plovdiv-Zimnitza-Karnobat-Burgas 

E 855  Sofia-Kulata (-Promachon) 

(24) Finnország 

E 10  Hanko-Helsinki-Riihimäki-Kouvola-Vainikkala (-Luzhaika) 

(25) Szovjet Szocialista Köztársaságok Uniója 

E 851  Lvov-Vadul Siret (-Vicsani) 

E 95  (Iasi-) Ungeni-Kichinev-Benderi-Kiev-Moskva 

E 10  (Vainikkala-) Luzhaika-Leningrad-Moskva 

E 20  (Terespol-) Brest-Moskva 

E 30  (Medyka-) Mostiska-Lvov-Kiev-Moskva 

E 40  ( ierna N. Tis-) op-Lvov

E 50  (Zahony-) op-Lvov-Kiev-Moskva

E 560  (Galati-) Reni-Benderi 

(26) Törökország 

E 70  (Svilengrad-) Kapikule-Istanbul-Haydarpasa-Ankara 

E 702  Ankara-Kapiköy-[Razi (Irán)] 

E 704  Ankara-Nusaybin - [Kamichli (Szíriai Arab Köztársaság)-Tel Kotchek (Irak)] 



II. Melléklet

A FÕBB NEMZETKÖZI VASÚTVONALAK
MÛSZAKI JELLEMZÕI

Elõzetes megjegyzések
A paramétereket az I. táblázat tartalmazza.
Az 1. táblázat „A” rovatában feltüntetett értékeket úgy

kell tekinteni, mint amelyeknek elérése az országos vasúti
fejlesztési tervek fontos célkitûzése és az ezen értékektõl
való eltéréseket kivételnek kell tekinteni.

A vonalak két nagy kategóriáját különböztetjük meg:
a) az olyan meglévõ vonalak, amelyeket szükség ese-

tén modernizálni lehet; gyakran nehéz és néha lehetetlen
megváltoztatni fõképpen geometriai jellemzõiket; éppen
ezért a velük szemben támasztott követelmények mérsé-
keltek.

b) Az új, építendõ vasútvonalak; bizonyos gazdasági
jellegû korlátok figyelembevételével ezen vasútvonalak
fõképpen geomtreiai jellemzõi szabadon megválasztha-
tók; szükséges volt e vonalakat két alcsoportra osztani:

(i) a kizárólag személyek szállítására rendelt vonalak
(az áruszállítás kizárásával);

(ii) a személy- és áruforgalom kevert vagy vegyes lebo-
nyolítására rendelt vonalak.

Az elfogadott paraméterek semmiképpen sem gátolják a
mûszaki fejlesztést. Ezek minimális követelmények. Vala-
mely vasút magasabb követelményeket fogadhat el, ha azt
hasznosnak tartja.

Az 1. táblázatban feltüntetett elõírások adott esetben,
analógiaképpen a vasúthálózat szerves részét képezõ vas-
úti komp-összeköttetésekre is érvényesek.
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I. Táblázat

A FÕBB NEMZETKÖZI VONALAK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK PARAMÉTEREI

A
Meglévõ vasútvonalak, melyek
megfelelnek az infrastruktúra
követelményeinek; moderni-
zálásra, vagy rekonstrukcióra

kerülõ vonalak

B
Új vonalak

B1
Kizárólag személyszállításra

szolgáló vasútvonalak

B2
Személy- és áruszállításra

szolgáló vasútvonalak

1. Vágányok száma

2. Jármûszelvény

3. Vágánytengelyek közötti minimális távolság

4. Minimális névleges sebesség

5. Megengedett tengelyterhelés:
Mozdonyoknál (≤200 km/h)
Motorkocsiknál és motoros szerelvényeknél
(≤300 km/h)

Személykocsiknál

Teherkocsiknál ≤100 km/h
120 km/h
140 km/h

6. Megengedett pályafolyóméter terhelés

7. Típusvonat (hidak méretezése)

8. Maximális lejtõ

9. Minimális peronhossz a fõbb állomásokon

10. Megelõzõ vágányok minimális hasznos vo-
nalhossza

11. Szintbeli keresztezés

–

UIC*/B

4,0 m

160 km/h

22,5 t

17 t

16 t

20 t
20 t
18 t

8 t

UIC 71

–

400 m

750 m

nincs

2

UIC C1

4,2 m

300 km/h

–

17 t

–

–
–
–

–

–

35 mm/m

400 m

–

nincs

2

UIC C1

4,2 m

250 km/h

22,5 t

17 t

16 t

22,5 t
20 t
18 t

8 t

UIC 71

12,5 mm/m

400 m

750 m

nincs

* UIC: Vasutak Nemzetközi Szövetsége



1. Vágányok száma

A fõbb nemzetközi vonalaknak magas átbocsátóképes-
séggel kell rendelkezniük és lehetõvé kell tenniük a forga-
lom igen pontos lebonyolítását.

E két követelményt elvben csak akkor lehet betartani, ha
a vonalak legalább kétvágányúak.

2. Jármûszerelvény

Itt a fõbb nemzetközi vonalak minimális szerelvényérõl
van szó.

Az új vonalakon nagy szelvény elfogadása általában
csak korlátozott marginális beruházási költséget igényel,
ami lehetõvé teszi az UIC C1 szelvényének elfogadását.

A C1 szelvény ugyanis megengedi:
– az európai közúti szelvények (magasság 4 m, széles-

ség 2,50 m) megfelelõ közúti jármûvek és közúti szállítási
eszközök (tehergépkocsik és pótkocsik, csuklós jármûvek,
vontatók és kéttengelyû pótkocsik) szállítását olyan spe-
ciális vasúti kocsikon, amelyeknek rakfelülete 60 cm-re
van a sínkorona felett;

– közönséges kéttengelyû 2,50 m széles és 4,0 m magas
közúti pótkocsi szállítását hagyományos forgóvázas zse-
bes vasúti kocsikon;

– 2,44 m széles és 2,90 m magas ISO szállítótartályok
szállítását közönséges vasúti põrekocsikon;

– 2,50 m széles csereszekrények szállítását közönséges
põrekocsikon.

A meglévõ vonalakon, amelyek hegyvidékeken halad-
nak át (Pireneusok, Francia-középhegység, Alpok, Jura,
Appenninek, Kárpátok stb.) számos olyan alagút van,
amelyek szelvénye a Mûszaki Egységnek felel meg, vagy
amelyek szelvénye azt kissé meghaladja a pályatengely
magasságában. Ezek megnagyobbítása az UIC C1 szelvé-
nyének megfelelõ gazdasági és pénzügyi szempontból
szinte minden esetben lehetetlen.

Ennélfogva ezekre a vonalakra azt UIC B szelvényét fo-
gadták el. Ez ugyanis megengedi:

– 2,44 m széles és 2,90 m magas ISO szállítótartályok
szállítását speciális olyan konténer-szállító põrekocsikon,
amelyek rakodási síkja a sínkorona felett 1,18 m magas-
ságban van;

– 2,50 m széles és 2,60 m magas csereszekrények szál-
lítását rendes põrekocsikon (amelyek rakodási síkja
1,246 m magasságban van);

– kétkerekû pótkocsik szállítását zsebes kocsikkal.
A meglévõ fõbb nemzetközi vonalak legnagyobb része

megfelel legalább az UIC B szelvényének. A többi vonal
átalakítása erre a szelvényre általában nem igényel jelen-
tõs beruházást.

3. Vágánytengelyek közötti minimális távolság

Jelen esetben a fõbb kétvágányú pályákon a vonalak vá-
gánytengelyei közötti minimális távolságról van szó a
nyílt vonalon.

A vágánytengelyek közötti távolság növelése a követ-
kezõ elõnyökkel jár:

– csökken az aerodinamikus nyomás két vonat találko-
zásakor; ez az elõny a sebességgel arányosan növekszik;

– csökkennek azok a korlátozások, amelyek a rakszel-
vényt túllépõ rendkívüli küldemények szállítása során me-
rülnek fel;

– a pályafenntartási és felújítási munkák végzésére le-
hetõség van nagyobb gépi berendezések alkalmazására.

A meglévõ kétvágányú vonalakon és a nyílt vonalon a
vágánytengelyek közötti távolság 3,50 m-tõl 4,0 m. A pá-
lyák teljes felújítása során ennek növelésére kell töreked-
ni, hogy elérjék a minimális 4,0 m-es távolságot.

Az új vonalakon a vágánytengelyek közötti széles tá-
volság biztosítása általában legalábbis az alagutakon kívül
és 4,20 m-ig korlátozott marginális beruházást igényel.
Ennélfogva a vágánytengelyek közötti távolságra minimá-
lis értékként 4,20 m-t fogadtak el. Ez elegendõ a nagy se-
bességekre 300 km/h-ig (ez van az új nagysebességû Pá-
rizs-dél-keleti vonalon, Párizs és Lyon között).

4. Minimális névleges sebesség

A minimális névleges sebesség határozza meg a vonal
geometriai jellemzõinek megválasztását (ívsugár és túl-
emelés), a biztonsági berendezések (féktávolságok) és a
jármûvek fékegyütthatóinak alkalmazását.

A meglévõ vonalakon, a maximális sebességek az ívsu-
gár függvényei. Az elfogadott minimális névleges sebes-
ség (160 km/h) általában egyenes vonalú pályaszakaszo-
kon és nagysugarú ívekben biztosított. Egyes esetekben a
pálya vonalvezetését és a jelzést túl nagy beruházások nél-
kül meg lehet javítani, hogy egyes szakaszokon elérhessék
a 160 km/h sebességet.

Az új vonalakon sokkal magasabb névleges sebessége-
ket lehet elfogadni. Az elfogadott névleges sebességek
megfelelnek a legutóbb épült, építés alatt álló, vagy tervbe
vett vonalak sebességének.

A névleges sebesség különbözik a kereskedelmi sebes-
ségtõl. A kereskedelmi sebesség valamely vonat indítási és
rendeltetési helye közötti távolságnak és a menetidõnek a
hányadosa, beleértve a közbensõ tartózkodási idõket is.

5. Megengedett tengelyterhelés

Arról a megengedett tengelyterhelésrõl van szó, ame-
lyet a nagy nemzetközi vonalaknak el kell bírniuk.

A fõbb nemzetközi vonalaknak meg kell felelniük a
meglévõ és a jövõbeni legkorszerûbb jármûvek forgalmá-
nak, éspedig:

– a 22,50 tonna tengelyterhelésû mozdonyok terhelésé-
nek; azokon a vasútvonalakon, amelyeken a megengedett
tengelyterhelés általában 20,0 tonna, megengedik a kissé
magasabb tengelyterhelésû mozdonyok közlekedését, mi-
vel a mozdonytengelyek számának viszonya a vonat össz-
tengely számához általában igen alacsony és mivel a pálya
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a mozdony terhelésének hatására kevésbé használódik el,
mint egy kocsi terhelésének hatására;

– a 17,0 tonna tengelyterhelésû motorkocsik és moto-
ros szerelvények terhelésének (a Francia Államvasutak
TGV szerelvényeinek tengelyterhelése);

– a 16,0 tonna tengelyterhelésû személykocsik terhelé-
sének (a szokásos kocsiparkban egy személykocsinak
sincs és nem is lesz 16,0 tonna nyomásnál nagyobb ten-
gelyterhelése);

– az olyan teherkocsik terhelésének, amelyek tengely-
terhelése 20,0 tonna, amely megfelel az UIC C osztályá-
nak; a kevert vagy vegyes forgalmú új vonalakon az UIC
legújabb határozatainak megfelelõen 100 km/h-ig 22,5
tonna tengelyterhelést fogadtak el. A tengelyterhelés kor-
látozása 20,0 tonnára 120 km/h sebességnél és 18,0 tonná-
ra 140 km/h sebességnél, megfelel az UIC szabályozás-
nak.

A közölt tengelyterhelési értékek az UIC szabályozásá-
nak megfelelõen 840 mm-es, vagy annál nagyobb kerékát-
mérõkre érvényesek.

6. Megengedett pályafolyóméter terhelés

A vasúti jármûvek ütközõtõl ütközõig mért hosszának
egy folyóméterére engedélyezett megengedett terhelés,
amelyeket a nagy nemzetközi vonalaknak el kell bírniuk,
az UIC C4 kategóriája értelmében 8,0 tonna.

7. Típusvonat (hidak méretezése)

Arról a minimális „típusvonat”-ról van szó, amelynek
alapján végzik a hidak méretezését a fõbb nemzetközi vo-
nalakon.

A kevert vagy vegyes új vonalakon az UIC 71 típusú vo-
natot használják.

A személyszállításra fenntartott új vonalakra nincs
megállapított nemzetközi norma.

8. Maximális lejtõ

A fõbb nemzetközi vonalakon megengedett maximális
lejtõrõl van szó.

A meglévõ vonalakon a lejtõ adott és azon gyakorlatilag
változtatni nem lehet.

A személyszállításra elfogadott új vonalakra a 35 mm/m
értéket fogadták el (ezt a szabványt alkalmazták a Pá-
rizs-dél-keleti nagysebességû vonal Párizs és Lyon közötti
szakaszára).

Az új, vegyes vagy kevert forgalmú vonalakra a 12,50
mm/m értéket fogadták el. Ez a legmagasabb érték, ame-
lyet jelenleg vasútvonalak tervezésénél alkalmaznak.

A lejtõ az emelkedõ hosszának függvénye; értéke annál
kisebb, minél hosszabb az emelkedõ és viszont.

9. Minimális peronhossz a fõbb állomásokon

Az UIC által elfogadott 400 m-es hosszat fogadták el.
A 400 m-es peronnál ugyanis megállhat:

– egy mozdonyból és 13, egyenként 27,50 m-es sze-
mélykocsiból, vagy egy mozdonyból és 14, egyenként
26,40 m-es személykocsiból álló vonat;

– egy Párizs-dél-keleti típusú két TGV szerelvénybõl
álló vonat.

A fõbb állomások peronjának 400 m-es túli meg-
hosszabbítását két ok miatt nem fogadták el:

– megnövekszik az a távolság, amelyet az utasoknak
gyalog kell megtenniük, különösen a fejállomásokon;

– az átalakítás különösen a fejállomásokon túl nagy be-
ruházási költséggel jár.

10. Megelõzõ vágányok minimális hasznos hossza

A fõbb nemzetközi vonalakon a megelõzõ vágányok
minimális hasznos hosszának csak a tehervonatok szem-
pontjából van jelentõsége.

Az UIC által elfogadott 750 m-es hosszat fogadták el.
Ez ugyanis lehetõvé teszi a C4 kategóriában (8,0 tonna
btto súly méterenként) egy több mint 5000 tonnás vonta-
tott elegy-tonna súlyú tehervonat közlekedését és tárolá-
sát; egyébként az 1,500 vontatott elegy-tonna súlyú vonat
esetén a 750 m-es megelõzõ vágány folyóméterére esõ ter-
helés alig több 2,0 tonnánál.

11. Szintbeni keresztezés

Az új fõbb nemzetközi vasútvonalakat úgy kell építeni,
hogy a közúti hálózattal ne legyen szintbeni keresztezés.

A fõbb nemzetközi meglévõ vonalakon a szintbeni ke-
resztezéseket felüljárók, vagy aluljárók építésével folya-
matosan megszüntetik, kivéve azokat az eseteket, amikor
azok megszüntetése gyakorlatilag lehetetlen.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a közlekedésért felelõs miniszter gondoskodik.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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A Kormány
208/2007. (VIII. 7.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát
Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai

közlekedési folyosó Letenye és Gorièan közötti
autópálya határhídjának a Mura folyón történõ

építésérõl  szóló, Budapesten, 2004. december 16-án
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött az V/B. össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só Le te -
nye és Go ri è an kö zöt ti au tó pá lya ha tár híd já nak a Mura fo -
lyón tör té nõ épí té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 2004. de cem ber 
16-án alá írt Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) kö -
te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát

Köztársaság Kormánya között az V/B. összeurópai
közlekedési folyosó Letenye és Gorièan közötti

autópálya határhídjának építésérõl a Mura folyón

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

te kin tet tel az inf ra struk tú ra-kap cso la tok nak a két or -
szág kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés fej lõ dé sé re gya ko -
rolt ha tá sá ra,

fi gye lem mel a két ál lam nak az Eu ró pai Uni ó ba  való in -
teg rá ló dá sá ra, a ha tá ro kon át íve lõ együtt mû kö dés fej lesz -
té sét cél zó tö rek vé se i re, va la mint az V/B. (Ri je ka–Zág -
ráb–Bu da pest) össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só fej lesz té -
sé re,

a két ál lam Kor má nya kö zött a Le te nye–Go ri è an au tó -
pá lya-kap cso lat lé te sí té sé rõl Bu da pes ten, 2001. már ci us
2-án alá írt Egyez mény alap ján

a kö vet ke zõk ben ál la pod nak meg:

1. Cikk

Az Egyezmény célja

(1) Szer zõ dõ Fe lek az V/B. össz eu ró pai fo lyo só Le te -
nye és Go ri è an kö zöt ti au tó pá lya-kap cso la tá nak lét re ho zá -
sa ér de ké ben a Mu ra fo lyó 34+570 fo lyam ki lo mé ter szel -
vé nyé ben új au tó pá lya-híd lé te sí té sé rõl állapodnak meg az 
alábbiak szerint:

a) Szer zõ dõ Fe lek kö zö sen épí tik meg az au tó pá -
lya-csat la ko zás híd ját, ide ért ve a két ol da li híd fõ ket és
úszó le me ze ket (a továb biak ban: híd). A híd hoz csat la ko zó 
au tó pá lya-sza ka szo kat a Szer zõ dõ Fe lek sa ját ál la muk te -
rü le tén saját beruházásukban  valósítják meg.

b) A kö zös be ru há zás tár gyát ké pe zõ híd ter ve i nek el -
ké szít te té sé rõl a ma gyar Szer zõ dõ Fél gondoskodik.

c) A Szer zõ dõ Fe lek az au tó pá lya-ha tár csat la ko zás kö -
zös be ru há zá si ele me i nek meg valósítására kö zös prog -
ram-vég re haj tá si egy sé get – Pro gram me Imp le men ta ti on
Unit – (a továb biak ban: PIU) ál lí ta nak fel. A ter vek el len -
õr zé sé rõl, az engedélyek beszerzésérõl, a ki vi te le zõ ki vá -
lasz tá sá ról, a mû sza ki el len õr zés rõl és a fi nan szí ro zás sal
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ról a PIU gondoskodik.

(2) A ha tár át ke lõ hely lé te sí té sé vel, for gal má val és a ha -
tár for ga lom el len õr zé sé vel kap cso la tos kér dé se ket a Szer -
zõ dõ Fe lek kü lön megállapodásban rögzítik.

(3) A hí don csak a híd és az au tó pá lya üze mel te té sé hez
szük sé ges köz mû ve ze té kek, a ha tár je lek, to váb bá a hor vát
ha tár õr szer vek nek a kö zös ha tár át ke lõ he lyen vég zen dõ
mun ká já hoz szük sé ges ve ze té kek és berendezések
helyezhetõk el.

2. Cikk

Az Egyezmény végrehajtásában ille té kes szervek

A Szer zõ dõ Fe lek ezen Egyez mény vég re haj tá sá val a
Ma gyar Köz tár sa ság ban a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri u mot, a Hor vát Köz tár sa ság ban a Ten ger ügyi, Ide -
gen for gal mi, Köz le ke dé si és Fej lesz té si Mi nisz té ri u mot
(a továb biak ban: ille té kes szervek) bízzák meg.

3. Cikk

Finanszírozás

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a híd ter ve zé si, elõ ké szí té si és ki -
vi te le zé si mun ká it (a továb biak ban együtt: épí tés) a kö vet -
ke zõk sze rint finanszírozzák:

a) a híd épí té sé vel kap cso la tos költ sé ge ket – a két ol da li 
híd fõk kel és úszó le me zek kel be zá ró lag – a Szer zõ dõ Fe lek 
kö zö sen, egyen lõ arányban viselik,
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b) a híd hoz csat la ko zó au tó pá lya-sza ka szok épí té si
költ sé ge it sa ját ál la má nak te rü le tén a Szer zõ dõ Fe lek
mind egyi ke maga viseli.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek erõ fe szí té se ket tesz nek az Eu ró pai 
Unió vagy nem zet kö zi pénz in té ze tek pénz ügyi tá mo ga tá -
sá nak megszerzésére.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek kö te le zett sé get vál lal nak a társ fi -
nan szí ro zás hoz szük sé ges ha zai for rá sok biz to sí tá sá ra, va -
la mint arra, hogy a PIU-t az EU fi nan szí ro zá si fel té te le i -
nek meg fele lõen megalakítják és mûködtetik.

4 Cikk

Tervezés, elõkészítés és kivitelezés

(1) A Szer zõ dõ Fe lek biz to sít ják a híd és a csat la ko zó
au tó pá lya-sza ka szok ter ve zé si mun ká i nak össze han go lá -
sát, és meg ál la pod nak ab ban, hogy az en ge dé lye zé si el já -
rá sok a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak bel sõ elõ írásaival
összhangban fogják meg valósítani.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a híd
épí té sé hez kü lön-kü lön be szer zik ille té kes ha tó sá ga ik épí -
té si és va la mennyi to váb bi szükséges engedélyét.

(3) Az épí tés elõ ké szí té se és a ki vi te le zés mind két Szer -
zõ dõ Fél ha tá lyos jog sza bá lya i val és elõ írásaival össz -
hang ban tör té nik, a PIU irány mu ta tá sá nak és dön té se i nek
meg fele lõen. Er rõl a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szerveik
útján gondoskodnak.

(4) A Szer zõ dõ Fe lek a híd meg épí té sé re kö zö sen ír ják
ki a nyil vá nos, egy for du lós nem zet kö zi ver seny tár gya lást.
A ver seny tár gya lás ki írá sa és le bo nyo lí tá sa, va la mint a
szer zõ dés kö tés az Eu ró pai Kö zös sé gek köz be szer zés re
vo nat ko zó elõ írásaival és a FIDIC (Fe de ra ti on In ter na ti o -
na le des In gé ni e urs-Con se ils – Ta nács adó Mér nö kök
Nem zet kö zi Szö vet sé ge) aján lá sa i val össz hang ban
történik.

(5) A mun ká la to kat mind két Szer zõ dõ Fél ha tá lyos jog -
sza bá lya i val és mû sza ki elõ írásaival össz hang ban kell le -
bo nyo lí ta ni. A Szer zõ dõ Fe lek pénz ügyi elõ írásait oly mó -
don kell figye lembe ven ni, hogy azok el té ré se ese tén min -
dig a szi go rúbb sza bá lyok és a FIDIC aján lá sai az irány -
adók.

5. Cikk

Határidõk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az
ille té kes szer ve ik köz re mû kö dé sé vel a ter ve zé si, elõ ké szí -
té si és ki vi te le zé si mun ká kat úgy vég zik, hogy a híd épí té -
se 2006. de cem be ré ben be fe je zõd hes sen a csat la ko zó
 autópálya-szakaszok és a ha tár for ga lom ellenõrzéséhez
szükséges létesítményekkel együtt.

(2) Az au tó pá lya ha tár-csat la ko zás meg épí té sé nek be fe -
je zé si idõ pont ját, va la mint a ha tár át ke lõ hely meg nyi tá sá -
nak idõ pont ját a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton egyez te -
tik egy más sal.

6. Cikk

Különleges vámrendelkezések

(1) A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az
egyik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té rõl ki vitt, il let ve a
má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak vám te rü le té re be ho zott, a
híd meg valósításához szük sé ges anya gok, ter mé kek, ille -
tõ leg a má sik Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le tén nyúj tott
szol gál ta tá sok vám, adó és il le ték, to váb bá min den ne mû
en ge dé lye zé si és kor lá to zá si kö te le zett ség alól men te sek.
A fel nem hasz nált anya go kat, ter mé ke ket vissza kell szál -
lí ta ni azon Szer zõ dõ Fél ál la má nak te rü le té re, ahon nan
azo kat behozták.

(2) A híd meg valósításához szük sé ges gé pek, jár mû vek, 
be ren de zé sek és esz kö zök vám-, adó-, il le ték-, va la mint
vám biz to sí ték-fi ze té si kö te le zett ség alól men te sek az zal a
fel té tel lel, hogy azo kat a kül dõ ál lam ba vissza szál lít ják.

(3) A mun kák be fe je zé sét köve tõen a fel nem hasz nált,
va la mint a vissza szál lí tá si kö te le zett ség gel be szál lí tott és
idõ köz ben vissza nem szál lí tott anya go kat, va gyon tár gya -
kat – a Szer zõ dõ Fe lek vám ha tó sá gai ál tal meg ha tá ro zott
idõ pon tig – vissza kell szál lí ta ni azon ál lam te rü le té re,
ahon nan azok ér kez tek. Azo kat a va gyon tár gya kat, ame -
lyek nek vissza szál lí tá sa en nek el le né re sem tör té nik meg,
vám-, adó-, il le ték- és egyéb díj fi ze té si kö te le zett ség ter -
he li azon ál lam ha tá lyos jog sza bá lyai sze rint, amely ál lam
te rü le tén azok maradtak.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal tak meg valósulását a
Szer zõ dõ Fe lek vám ha tó sá gai el len õr zik.

7. Cikk

A híd fenntartása és üzemeltetése

A híd üze mel te té sé rõl, fenn tar tá sá ról és idõ sza kos vizs -
gá la tá ról, va la mint ezek el vég zé sé nek me ne té rõl a Ma gyar 
Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött lét re jött, a két or szág kö zös ál lam ha tá rán lévõ
köz úti ha tár hi dak üze mel te té sé rõl és fenn tar tá sá ról  szóló,
Zág ráb ban, 2001. áp ri lis 19-én alá írt Meg ál la po dás ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni.

8. Cikk

Tulajdonjog

(1) A híd 50-50% arány ban a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak 
osz tat lan kö zös tu laj do ná ba ke rül.
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(2) Min den egyéb, a be ru há zás sal össze füg gés ben meg -
valósult lé te sít mény a Mura fo lyó bal part ján a Ma gyar
Köz tár sa ság, a Mura fo lyó jobb part ján a Hor vát Köz tár sa -
ság tu laj do ná ba ke rül.

9. Cikk

A károk és a költségek viselése

(1) Amennyi ben az egyik Szer zõ dõ Fél ala pos in dok
nél kül el zár kó zik at tól, hogy a hi dat meg épít se, kö te les
meg té rí te ni a má sik Szer zõ dõ Fél min den olyan ká rát és
költ sé gét, ami bi zo nyí tot tan a híd épí té sé vel
összefüggésben merült fel.

(2) A híd ban vis ma i or  miatt ke let ke zett kárt a Szer zõ dõ
Fe lek egyen lõ arány ban viselik.

10. Cikk

Az államhatár átlépése

(1) A híd, va la mint a kap cso ló dó lé te sít mé nyek épí té sé -
nek elõ ké szí té sé vel, ter ve zé sé vel és ki vi te le zé sé vel meg -
bí zott sze mé lyek a be ru há zás idõ sza ká ban sza ba don mo -
zog hat nak az ál lam ha tár kö ze lé ben az épí té si öve zet ben.
Amennyi ben a je len Egyez mény bõl fa ka dó fel ada tok tel -
je sí té se in do kolt tá te szi, az építési övezetben korlátozás
nélkül átléphetik az államhatárt.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek a
Szer zõ dõ Fe lek ál tal fel ha tal ma zott el len õr zõ szer vek fel -
szó lí tá sá ra az ál lam ha tár át lé pé sé hez szük sé ges ér vé nyes
ok mánnyal kötelesek igazolni magukat.

(3) A PIU az (1) be kez dés ben meg je lölt sze mé lyek név -
jegy zé két leg alább 15 nap pal a mun kák meg kez dé se elõtt
meg kül di mind két Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tár õri ze ti
szerveinek.

11. Cikk

A viták rendezése

(1) Ezen Egyez mény ér tel me zé sé vel és vég re haj tá sá val
össze füg gõ eset le ges vi ták ren de zé se az ille té kes szer vek
fel ada ta. Meg egye zés hi á nyá ban a vi tás kér dé se ket a Szer -
zõ dõ Fe lek diplomáciai úton rendezik.

(2) Amennyi ben a vi tát nem si ke rül az (1) be kez dés ben
meg je lölt mó don ren dez ni, az bár me lyik Szer zõ dõ Fél ké -
rel me alap ján ad hoc mó don Vá lasz tott Bí ró ság elé
terjeszthetõ.

(3) A bár me lyik Szer zõ dõ Fél tõl ere dõ igény be je len tést
kö ve tõ két hó na pon be lül a Szer zõ dõ Fe lek egy-egy vá -

lasz tott bí rót je löl nek ki. A Vá lasz tott Bí ró ság el nö ke egy
har ma dik ál lam pol gá ra lesz, aki nek sze mé lyé rõl a két
választott bíró állapodik meg.

(4) A Vá lasz tott Bí ró ság sza va zat több ség gel dönt, dön -
té se mind két Szer zõ dõ Fél re néz ve kötelezõ.

(5) Amennyi ben a Vá lasz tott Bí ró ság el nö ké nek sze mé -
lyé rõl a ki je lölt vá lasz tott bí rák a ké re lem be nyúj tá sá nak
nap já tól szá mí tott hat hó na pon be lül nem tud nak meg -
egyez ni, bár me lyik Szer zõ dõ Fél a Há gai Ál lan dó Dön -
tõbíróság fõ tit ká rá hoz for dul hat, hogy ne vez ze ki a Döntõ -
bíróság el nö két. Ab ban az eset ben, ha az Ál lan dó Döntõ -
bíróság fõ tit ká ra az egyik Szer zõ dõ Fél ál lam pol gá ra
lenne, az Állandó Döntõbíróság opciós szabálya szerint
kell eljárni.

(6) A Szer zõ dõ Fe lek vi se lik a sa ját vá lasz tott bí rá juk
te vé keny sé gé vel össze füg gõ költ sé ge ket. A Vá lasz tott Bí -
ró ság el já rá sá val össze füg gõ to váb bi költ sé ge ket a Szer zõ -
dõ Felek egyenlõ arányban viselik.

12. Cikk

Az Egyezmény hatálybalépése

(1) Ezen Egyez mény azon ké sõb bi dip lo má ci ai jegy zék
kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. (har min ca dik) na pon lép ha tály -
ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tet ték egy mást ar ról,
hogy az Egyez mény hatályba lépéséhez szük sé ges bel sõ
jogi elõ írásaiknak eleget tettek.

(2) Ezen Egyez mény ha tá ro zat lan idõ re szól, ren del ke -
zé se it a Szer zõ dõ Fe lek az alá írás nap já tól ide ig le ne sen al -
kal maz zák. Az Egyez ményt bár me lyik Szer zõ dõ Fél írás -
ban, dip lo má ci ai úton fel mond hat ja. Az Egyez mény a fel -
mon dás ról  szóló ér te sí tés nek a má sik Szer zõ dõ Fél ál tal
tör tént át vé te lé nek nap já tól számított 6 (hat) hónap
elteltével hatályát veszti.

(3) Ezen Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek kö zös meg egye -
zé se alap ján mó do sít ha tó, az ad dig el vég zett mun kák költ -
sé ge i nek el szá mo lá sa mel lett. A mó do sí tás az (1) be kez dés 
szerint lép hatályba.

Ké szült Bu da pes ten, 2004. év de cem ber hó 16. nap ján,
két ere de ti pél dány ban, ma gyar és hor vát nyel ven. Mind -
két szö veg egy aránt hiteles.”

(Aláírások)

4.  §

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

(2) Az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a
kül ügy mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a
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 Magyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di
határozatával állapítja meg.

(3) E ren de let vég re haj tá sá ról a gaz da sá gi és köz le ke dé -
si mi nisz ter, va la mint a kül ügy mi nisz ter gondoskodik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A Kormány
209/2007. (VIII. 7.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai 
és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program
esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos
szabályokról  szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet
módosításáról, valamint a 2007–2013. programozási

idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból

származó támogatások fogadásához kapcsolódó
pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési rendszerek

kialakításáról  szóló 
281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) és b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke -
zõ ket rendeli el:

1.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ram ese té ben al -
kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let 3.  §-a (2) be kez dé -
sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a
(2) be kez dés a kö vet ke zõ új i) pont tal egé szül ki, amellyel
egy ide jû leg a je len le gi i) pont je lö lé se j) pontra változik:

[Nem kö te le sek biz to sí té kot nyúj ta ni:]
„h) bár mely ked vez mé nye zett, ha a tá mo ga tás nem be -

ru há zá si célú,
i) bár mely ked vez mé nye zett, ha a tá mo ga tás ku ta -

tás-fej lesz tés re vagy in no vá ci ó ra irányul,”

2.  §

(1) A 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai
Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap -
ból és a Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá -
sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si

rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„15. Sza bály ta lan 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 és az
1260/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
1083/2006/EK ren de let 2. cikk 7. pont já ban fog lal tak, to -
váb bá a nem ze ti jog sza bá lyok elõ írásainak, il let ve a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben a fe lek ál tal vál lalt kö te le zett sé gek nek 
a meg sér té se, ame lyek ered mé nye kép pen a Ma gyar Köz -
tár sa ság pénz ügyi ér de kei sé rül nek, il let ve sé rül het nek.”

(2) Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ 22. pont -
tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„22. Több sé gi tu laj don: ha egy tu laj do nos köz vet len tu -

laj do ni ré sze se dé sé nek vagy sza va za ti jo gá nak mér té ke
több mint öt ven szá za lék.”

3.  §

Az R. 18.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás ter hé re el szá mol ha tó költ sé ge ket, és
ezek alap ján a ki uta lan dó tá mo ga tás össze gét min den eset -
ben fo rint ban kell meg ál la pí ta ni. A fo rint tól el té rõ pénz -
nem ben ki ál lí tott szám la vagy egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat ese tén a szám lán
vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
bi zony la ton sze rep lõ tá mo ga tás össze gét a szám lán vagy
egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi -
zony la ton meg je lölt fi zi kai tel je sí tés nap ján – an nak hi á -
nyá ban a tel je sí tés nap ját kö ve tõ elsõ mun ka na pon – ér vé -
nyes Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak ban: MNB) ál tal
köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mon kell fo rint ra át szá -
mí ta ni. Az MNB ál tal nem jegy zett pénz nem ben ki ál lí tott
szám la ese tén a szám lá hoz kap cso ló dó tá mo ga tá si össze -
get a szám lán meg je lölt fi zi kai tel je sí tés idõ pont já ban ér -
vé nyes Eu ró pai Köz pon ti Bank kö zé pár fo lya mon kell
 euróra át vál ta ni. Az EMIR biz to sít ja ezen össze gek fo rint -
ra tör té nõ át szá mí tá sát a fi zi kai tel je sí tés idõpontjában
érvényes MNB által közzétett hivatalos deviza -
árfolyamon. Az átszámított forintértékbõl a támogatásra
jogosult részt kell kiutalni a kedvezményezett vagy
szállító részére.”

4.  §

Az R. 19.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott bár mely szám la
má so la tá nak és a szám la ki fi ze té sét iga zo ló do ku men tum
má so la tá nak be nyúj tá sa ki vált ha tó az össze sí tõ höz csa tolt
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ked vez mé nye zet ti nyi lat ko zat be nyúj tá sá val, ab ban az
eset ben, ha a vo nat ko zó szám la alap ján igé nyel he tõ tá mo -
ga tás össze ge nem ha lad ja meg a 100 ezer fo rin tot. A nyi -
lat ko zat nak iga zol nia kell, hogy a be nyúj tott ki fi ze té si ké -
re lem hez kap cso ló dó el szá mo lá sok alap bi zony la tai  valós
költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán
merültek fel.”

5.  §

Az R. 22.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) Mi u tán a jo go sult tá mo ga tás tel jes össze ge ki -

uta lás ra ke rült a ked vez mé nye zett, a szál lí tó vagy az en -
ged mé nyes ré szé re, az Iga zo ló Ha tó ság az EMIR fi nan szí -
ro zá si mo dul ada tai alap ján utó la go san el szá mol ja a kö -
zös sé gi hoz zá já ru lás nak a köz pon ti költ ség ve tés ál tal elõ -
fi nan szí ro zott össze gét, és – amennyi ben a ren del ke zés re
álló uni ós for rá sok le he tõ vé te szik – ezen el szá mo lás jó vá -
ha gyá sát kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül át utal ja a vo nat ko zó
ope ra tív prog ram forint bankszámlájáról a vonatkozó
fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlára.

(2) Az Iga zo ló Ha tó ság nem szá mol hat ja el azon tá mo -
ga tá si összeg kö zös sé gi hoz zá já ru lás ré szét, amely olyan
költ sé get tar tal maz, amely re vo nat ko zó an sza bály ta lan sá -
gi vizs gá lat van fo lya mat ban vagy amely re vo nat ko zó an a
sza bály ta lan ság té nye meg ál la pí tást nyert.”

6.  §

Az R. 40.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Ha a sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sá hoz más ha tó -

ság elõ ze tes dön té se szük sé ges, sza bály ta lan sá gi el já rást
mind ad dig fel kell füg gesz te ni, amíg a ha tás kör rel ren del -
ke zõ ha tó ság jog erõs ha tá ro zat nem ho zott. A fel füg gesz -
tés idõ tar ta ma az el in té zé si ha tár idõ be nem szá mít be. A
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség a sza bály ta lan sá gi el já rás
fel füg gesz té sé nek el ren de lé sé vel egy ide jû leg dönt het a ki -
fi ze té sek fel füg gesz té sé nek el ren de lé sé rõl. A ki fi ze té sek
fel füg gesz té sé nek el ren de lé sé rõl és meg szün te té sé rõl a
ked vez mé nye zet tet ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.”

7.  §

Az R. 44.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„44.  § (1) Min den ne gye dé vet kö ve tõ 7 hé ten be lül a

Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal be nyúj tott ne gyed -
éves je len té sek alap ján az Iga zo ló Ha tó ság kö te les je len -
tést kül de ni az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da ré szé re a kö zös -
sé gi jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, a je len tés té te li kö te -
le zett sé get el érõ, a prog ra mok le bo nyo lí tá sa so rán ta pasz -
talt sza bály ta lan sá gok ról vagy vissza élé sek rõl, az ezek kel
kap cso lat ban meg tett in téz ke dé sek rõl, ille tõ leg a fo lya -

mat ban levõ ál lam igaz ga tá si, bí ró sá gi el já rá sok hely ze té -
rõl. A je len tést az OLAF Ko or di ná ci ós Iro da meg kül di az
Eu ró pai Bi zott ság (Eu ró pai Csa lás el le nes Hi va tal) ré szé re, 
il let ve an nak sze mé lyes ada to kat nem tar tal ma zó ki vo na -
tát az El len õr zé si Ha tó ság nak tájékoztatásul.

(2) A ne gye dik ne gyed éves je len tés hez csa tol va az Iga -
zo ló Ha tó ság a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal ne -
gyed éven te be nyúj tott je len tés alap ján éven te egy szer ki -
mu ta tást küld az OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá nak a be haj tás -
ra váró össze gek rõl, a be haj tá si el já rás meg in dí tá sá nak éve 
sze rin ti cso por to sí tás ban, me lyet az OLAF Ko or di ná ci ós
Iro da to váb bít az Eu ró pai Bi zott ság (Eu ró pai Csa lás el le -
nes Hi va tal) felé, il let ve an nak sze mé lyes ada to kat nem
tar tal ma zó ki vo na tát és az El len õr zé si Ha tó ság nak tá jé -
koz ta tá sul.”

8.  §

(1) Az R. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek ca) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki kell köt ni az aláb bi biz to -
sí té ko kat:]

[c) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta i nak be nyúj tá sa a
kö vet ke zõk szerint:]

„ca) he lyi ön kor mány za tok, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok, ön kor mány za tok tár su lá sai és ezek költ ség ve -
té si szer vei ese té ben az érin tett ön kor mány zat, amennyi -
ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv pá lyá zik, az
ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv írás be li nyi lat ko -
za ta ar ról, hogy ha a pro jekt rész ben vagy egész ben meg -
hiúsulna, il let ve, ha a tá mo ga tást sza bály ta la nul hasz nál ja
fel, ab ban az eset ben a tá mo ga tást vissza fi ze ti,”

(2) Az R. 57.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás ked vez mé nye zett je kö te les va la -
mennyi, Ma gyar or szá gon ve ze tett bank szám lá ja szá mát
kö zöl ni és (fel ha tal ma zó le vél út ján) va la mennyi bank -
szám lá ja te kin te té ben azon na li be sze dé si meg bí zás ér vé -
nye sí té sé nek jo gá ra fel ha tal maz ni a köz re mû kö dõ szer ve -
ze tet, figye lembe véve az 57.  § (1) be kez dé sé nek a) pont -
já ban fog lal ta kat, to váb bá a pénz for gal mi szol gál ta tá sok -
ról és az elekt ro ni kus fi ze té si esz kö zök rõl  szóló 227/2006.
(XI. 20.) Korm. ren de let 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak ki vé te lé vel.”

9.  §

Az R. 58.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pá lyá za ti út mu ta tó ban a köz re mû kö dõ szer ve zet
a meg fe le lõ in do kok meg je lö lé se mel lett ren del kez het
úgy, hogy az (1) be kez dés a), b), il let ve g) pont ja sze rin ti
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biz to sí té ko kat nem, vagy csak az ott meg ha tá ro zott fel té te -
lek mel lett fo gad ja el.”

10.  §

Az R. 60.  §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép és a § a kö vet ke zõ új i) pont tal egé szül ki,
amellyel egy ide jû leg a je len le gi i) pont je lö lé se j) pontra
változik:

[Nem kö te le sek az 58–59.  §-ban meg ha tá ro zott biz to sí -
té kot nyúj ta ni:]

„h) bár mely ked vez mé nye zett, ha a tá mo ga tás nem be -
ru há zá si célú,

i) bár mely ked vez mé nye zett, ha a tá mo ga tás ku ta -
tás-fej lesz tés re vagy in no vá ci ó ra irányul,”

11.  §

Az R. 61.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(11) A biz to sí té kot leg ke ve sebb egy év idõ tar tam ra
kell ren del ke zés re bo csá ta ni – ki vé ve, ha a (7) be kez dés
sze rin ti eset ben a meg valósítási idõ szak egy év nél rö vi -
debb – az zal, hogy a biz to sí ték ér vé nyes sé gé nek le jár tát
meg elõ zõ en an nak meg hosszab bí tá sát vagy cse ré jét a ked -
vez mé nye zett nek iga zol nia kell. En nek el ma ra dá sa a ki fi -
ze té sek fel füg gesz té sét és a támogatási szerzõdéstõl  való
elállást vonhatja maga után.”

12.  §

Az R. 62.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a tá mo ga tás rész ben vagy egész ben tör té nõ
vissza fi ze té sé rõl kell in téz ked ni, a ked vez mé nye zet tet kü -
lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze rint ter he lõ
vissza fi ze té si kö te le zett sé gé re vo nat ko zó kö ve te lés ér vé -
nye sí té se ér de ké ben a köz re mû kö dõ szer ve zet vagy a
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség (e fejezetben együttesen:
lebonyolító szervezet) jár el.”

13.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram és a Kohé -
ziós Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso -

ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. 
ren de let a 43/C.  §-t köve tõen a következõ 43/D.  §-sal
egészül ki:

„43/D.  § Ha a sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sá hoz más
ha tó ság elõ ze tes dön té se szük sé ges, sza bály ta lan sá gi el já -
rást mind ad dig fel kell füg gesz te ni, amíg a ha tás kör rel ren -
del ke zõ ha tó ság jog erõs ha tá ro zat nem ho zott. A fel füg -
gesz tés idõ tar ta ma az el in té zé si ha tár idõ be nem szá mít be.
A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség a sza bály ta lan sá gi el já -
rás fel füg gesz té sé nek el ren de lé sé vel egy ide jû leg dönt het a 
ki fi ze té sek fel füg gesz té sé nek el ren de lé sé rõl. A ki fi ze té -
sek fel füg gesz té sé nek elrendelésérõl és megszüntetésérõl
a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.”

14.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép hatályba.

(2) A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és
az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ram ese té ben
al kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let nek a be ru há zá si
tá mo ga tás sal meg valósult va gyon tárgy ra vo nat ko zó va -
gyon biz to sí tás sal kap cso la tos ren del ke zé se it ki zá ró lag ab -
ban az eset ben kell al kal maz ni, ha a ked vez mé nye zett biz -
to sí ték ként a be ru há zá si tá mo ga tás sal meg valósult va -
gyon tár gyat ajánl ja fel. Ha a ked vez mé nye zett nem kö te les 
biz to sí té kot nyúj ta ni, il let ve biz to sí ték ként nem a be ru há -
zá si tá mo ga tás sal meg valósult va gyon tár gyat ajánl ja fel,
ak kor a ked vez mé nye zett – az e ren de let hatályba lépéséig
meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tól el té rõ en – 
a beruházási támogatással meg valósult vagyontárgyra
nem köteles vagyonbiztosítást kötni, illetve a megkötött
vagyonbiztosítást megszüntetheti.

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

a) az R. 61.  §-ának (5) be kez dé se,
b) a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és az

EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ram ese té ben al -
kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 104/2007. (V. 9.) Korm. ren de let 1–4.  §-a és
5.  §-ának (3)–(8) bekezdése.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A Kormány
210/2007. (VIII. 7.) Korm.

rendelete

a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi
egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekrõl

 szóló 52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2006. évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának a) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re nyúj tott 2007. évi
egye di ter me lé si tá mo ga tá sok ról, költ ség té rí té sek rõl  szóló 
52/2007. (III. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[(3) Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si
köz szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya há ló zat mû köd te té sé hez:

Mil lió fo rint ban
2007. év]

„a) Költ ség té rí tés a MÁV Ma gyar Ál lam -
vas utak Zrt. (a továb biak ban: MÁV)
sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz 44 309,25”

(2) Az R. 1.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új
b) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a b)–d) pon tok meg je lö -
lé se c)–e) pont ra módosul:

[(3) Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok sze mély szál lí tá si
köz szol gál ta tá sa i hoz és a pá lya há ló zat mû köd te té sé hez:

Mil lió fo rint ban
2007. év]

„b) Költ ség té rí tés a MÁV-START Vas úti
Sze mély szál lí tó Zrt. (a továb biak ban:
Start) sze mély szál lí tá si köz szol gál ta -
tá sa i hoz 44 103,25”

2.  §

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

„(3) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a), b) és c) pont ja ese té -
ben a MÁV, a Start és a GYSEV a sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség té rí tést (ide ért ve az or -
szá gos mú ze u mok, az Or szág ház, va la mint a Ter ror Háza
Mú ze um is ko lai cso por tos, díj men tes vas úti igény be vé te -
lé vel tör té nõ lá to ga tá sá ból adó dó be vé tel ki esés el len té te -
le zé sét) az APEH ré szé re meg kül dött, a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott pénz for gal mi terv ben sze rep lõ havi rész le -
tek ben a tárgy hó elsõ mun ka nap já tól igé nyel he ti, amit ré -
szé re az APEH a tárgy hó 15-éig fo lyó sít. Ha a vas út tár sa -
ság a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ -
ség té rí tés tárgy ha vi rész le tét tárgy hó 12-éig nem igény li,
ak kor az APEH a tárgy ha vi rész le tet az igény lés benyúj -

tásának nap ját kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül fo lyó sít ja
 részére.”

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

„(4) A MÁV, a Start és a GYSEV kö te les – a vár ha tó
gaz da sá gi fo lya ma to kon ala pu ló – pénz for gal mi ter vet ké -
szí te ni, és azt a GKM ré szé re meg kül de ni. A vas út tár sa sá -
gok sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ -
ség té rí tés havi fo lyó sí tá si üte me zé sét a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter ál tal együt -
te sen jó vá ha gyott pénz for gal mi terv tar tal maz za. A pénz -
for gal mi terv a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la -
mint a pénz ügy mi nisz ter együt tes jó vá ha gyá sá val mó do -
sít ha tó. A MÁV, a Start és a GYSEV kö te les a GKM ré szé -
re min den nap tá ri ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 20-áig
pénz for gal mi je len tést és elõ re jel zést be nyúj ta ni, amely -
ben be mu tat ja a meg elõ zõ idõ szak tény le ges pénz for gal -
ma és a jó vá ha gyott pénz for gal mi terv kö zöt ti el té ré sek
oka it. A pénz for gal mi je len tés és elõ re jel zés alap ján a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a pénz ügy mi nisz ter rel
együt te sen dönt het a pénz for gal mi terv mó do sí tá sá ról.”

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

„(5) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek d) és e) pont ja ese té ben a
vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé hez a MÁV és a GYSEV
ré szé re nyúj tott költ ség té rí tés ha von ként egyen lõ rész le -
tek ben ve he tõ igény be, ame lyet a MÁV és a GYSEV a
tárgy hó elsõ nap já tól igé nyel het, és ame lyet az APEH az
igény lést kö ve tõ 15 na pon be lül fo lyó sít.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A tá mo ga tá sok, il let ve a költ ség té rí té sek fo lyó sí tá -

sa az 1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, az 1.  § (3) be kez dé -
sé nek a), b), c), d) és e) pont ja, va la mint (4) be kez dé se ese -
té ben az APEH 10032000-01905049 Egye di tá mo ga tás
fo lyó sí tá si szám lá ról, az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
ese té ben a 10032000-01905135 Egyéb vál la la ti tá mo ga tás 
fo lyó sí tá si szám lá ról tör té nik az adó zás rend jé rõl  szóló
2003. évi XCII. tör vény ren del ke zé sei alap ján. Az 1.  §
(2) be kez dé se ese té ben a szük sé ges iga zo lá sok csa to lá sa
alap ján tör té nõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, el len õr zé sé re az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény sze rin ti fo -
lyó sí tá si és el len õr zé si sza bá lyok irány adók.”

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, és 2008.
már ci us 31-én ha tá lyát veszti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A Kormány
211/2007. (VIII. 7.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottakról  szóló 
1992. évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról 

a közoktatási intézményekben tárgyú 
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 85.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, va la mint a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek l) pont já ban, to -
váb bá 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 7.  §
(7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány 
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 
vég re haj tá sa a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-át köve tõen ki egé szül a kö vet ke zõ hi vat ko zás sal és
3/A.  §-sal:

„[A Kjt. 21/A §-ának (5) bekezdéséhez]

3/A.  § Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt pe da gó gus
mun ka kör re lé te sí tik, nem ál la pít ha tó meg pró ba idõ an -
nak, aki nek

a) az ok le vél szer zé sét (zá ró vizs gát) kö ve tõ egy éven
be lü li al kal ma zá sá ra ab ban a köz ok ta tá si in téz mény ben
ke rül sor, amely ben pe da gó gus kép zést foly ta tó fel sõ ok ta -
tá si in téz mény hall ga tó ja ként az óvo dai gya kor la ti fog lal -
ko zá sát, il let ve pe da gó gi ai gya kor la tát rész ben vagy
egész ben tel je sí tet te,

b) ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zé sé re ab ban az in téz mény -
ben ke rül sor, amely ben a Kt. 127.  §-a (10) be kez dé se
alap ján fel sõ ok ta tá si in téz mény utol só éves hall ga tó ja ként
ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés sel, mun ka szer zõ dés sel, óra adói 
meg bí zás sal fog lal koz tat ták,

c) ha tá ro zat lan ide jû ki ne ve zé sé re ab ban az in téz mény -
ben ke rül sor, amely ben a ki ne ve zé se elõtt az e ren de let
3.  §-a alap ján már ha tá ro zott idõ re fog lal koz tat ták,

fel té ve, hogy az a)–c) pon tok sze rin ti fog lal koz ta tás ide je
el ér te a négy hó na pot.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-át kö ve tõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke zõ
hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 22.  §-ának (4) és (5) bekezdéséhez]”

(2) Az R. a kö vet ke zõ 4.  §-sal egé szül ki:

„4.  § (1) A gya kor no ki idõ ki kö té se szem pont já ból alap -
te vé keny ség nek mi nõ sül min den olyan te vé keny ség,
amely nek el lá tá sá ra – az e ren de let mel lék le té ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint – pe da gó gus-mun ka kör ben, to váb bá a
pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá sok el lá tá sá ra lé te sí tett
ügy in té zõ-szak ér tõ, pe da gó gi ai szak ér tõ, pe da gó gi ai
elõadó, ügyintézõ munkakörben foglalkoztatják a
közalkalmazottat.

(2) Nem kell gya kor no ki idõt ki köt ni an nak, aki

a) – az (1) be kez dés ben fel so rolt – bár mi lyen mun ka -
kör ben tel je sí tet te a gya kor no ki kö ve tel mé nye ket,

b) ren del ke zik pe da gó gus szak vizs gá val.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ hi vat ko zás sal és 4/A–4/C.  §-ok kal
egé szül ki:

„[A Kjt. 22.  §-ának (9) bekezdéséhez, a Kt. 118.  §-ának
(10) bekezdéséhez]

4/A.  § (1) A gya kor no ki idõ vel kap cso la tos szak mai kö -
ve tel mé nyek két rész bõl áll nak: az ál ta lá nos kö ve tel mé -
nyek bõl és a mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek bõl. 
Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek tel je sí té sét min den gya kor -
nok ré szé re elõ kell írni. A mun ka kör höz kap cso ló dó szak -
mai kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sá nak alap ja a ki ne ve zés -
ben meg ha tá ro zott munkakör, illetõleg az ahhoz
kapcsolódó munkaköri leírás.

(2) Az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek biz to sí ta ni uk kell,
hogy a gya kor nok megismerje

a) az in téz mény ne ve lé si prog ram ját, pe da gó gi ai prog -
ram ját, szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát, há zi rend jét,
mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ját, kollektív szerzõdését,

b) az in téz mény pe da gó gi ai cél ki tû zé se it, azok gya kor -
la ti meg va ló su lá sát,

c) a gyer me kek, a ta nu lók, a szü lõk, a pe da gó gu sok
– Kt.-ban meg ha tá ro zott – jo ga it és kö te le zett sé ge it,

d) a fenn tar tói irá nyí tás sal kap cso la tos ál ta lá nos ren -
del ke zé se ket,

e) a tan ügy igaz ga tá si do ku men tu mok al kal ma zá sát.

(3) A mun ka kör höz kap cso ló dó kö ve tel mé nyek nek biz -
to sí ta ni uk kell, hogy a gyakornok

a) meg is mer je a mun ka kö ré re vo nat ko zó fog lal koz ta -
tá si alap el ve ket, az ok ta tás szer ve zés gya kor la ti feladatait,

b) meg is mer je az in téz mény be járó gyer me kek, ta nu -
lók sa já tos fel ké szí té sé nek problémáit,

c) al kal mas sá vál jon a kü lön le ges gon do zást igény lõ
gyer me kek, ta nu lók egyé ni fej lesz té sé re (hát rá nyos hely -
ze tû, be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel
küz dõ gyer mek, ta nu ló, te het sé ges ta nu lók kal való fog lal -
ko zás),
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d) el mé lyít se az ok ta tás hoz kap cso ló dó esz kö zök hasz -
ná la tá hoz szük sé ges is me re te ket (a továb biak ban a
(2)–(3) be kez dés ben fel so rol tak: szak te rü le tek).

(4) Köz ok ta tá si in téz mé nyen be lül tör té nõ mun ka kör
vál to zás ese tén a gya kor nok tól nem le het meg kö ve tel ni a
már tel je sí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek elsajátításának
megismétlését.

(5) A szá mon ké rés fel té te le it, a gya kor no ki mi nõ sí tés
kü lö nös sza bá lya it a köz ok ta tá si in téz mény gya kor no ki
sza bály za ta tar tal maz za. A gya kor no ki sza bály zat ban kell
meg ha tá roz ni to váb bá a szak mai kö ve tel mény rend szert,
va la mint a gya kor no ki kö ve tel mé nyek tel je sí té sé vel és a
tel je sít mény mé ré sé vel össze füg gõ el já rá si rendet.

(6) A mun kál ta tó szak te rü le ten ként szak mai ve ze tõt
(se gí tõt) je löl ki, aki a gya kor no ki sza bály zat ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint se gí ti a gya kor nok fel ké szü lé sét. A szak -
mai ve ze tõ (se gí tõ) a gya kor no ki sza bály zat ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint – szö ve ge sen – ér té ke li a gya kor nok tel je -
sít mé nyét. A gya kor nok mi nõ sí té sé rõl az in téz mény ve ze -
tõ je dönt. Az in téz mény ve ze tõ je dön té se elõtt be szer zi a
szak mai ve ze tõk (se gí tõk) együt te sen ki ala kí tott vé le mé -
nyét.

(7) A szak mai ve ze tõ (se gí tõ) fel ké szí ti a gya kor no kot
az ál ta la el lá tott pe da gó gus-mun ka kör rel kap cso la tos ter -
ve zõ munkára, e körben

a) az is ko la he lyi tan ter vé ben, az óvo da ne ve lé si prog -
ram já ban a mun ka kö ri fel ada ta i ra vo nat ko zó elõ írások ér -
tel me zé sé re és szak sze rû al kal ma zá sá ra,

b) a ta ní tá si (fog lal ko zá si) órák fel épí té sé nek, az al kal -
ma zott mód sze rek nek, ta nul má nyi se géd le tek nek, tan esz -
kö zök nek (fog lal ko zá si esz kö zök nek) célszerû meg -
választására,

c) a ta ní tá si (fog lal ko zá si) órák elõ ké szí té sé vel, meg -
ter ve zé sé vel és ered mé nyes meg tar tá sá val kap cso la tos
írás be li teendõk ellátására,

d) a gya kor no ki sza bály zat ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok el lá tá sá ra.

(8) A szak mai ve ze tõ (se gí tõ) szük ség sze rint, ne gyed -
éven ként leg alább egy, leg fel jebb négy al ka lom mal lá to -
gat ja a gya kor nok ta ní tá si (fog lal ko zá si) órá ját, to váb bá
– ha igény li – kon zul tá ci ós le he tõ sé get biz to sít szá má ra.

(9) A szak mai ve ze tõt (se gí tõt) a (7)–(8) be kez dés ben
rög zí tett fel ada tok el lá tá sá ért ki emelt mun ka vég zé sért járó 
ke re set-ki egé szí tés ként a (8) be kez dés sze rint meg tar tott
órák ra szá mí tott óra dí já nak meg fe le lõ dí ja zás il le ti meg.

4/B.  § (1) A gya kor no ki sza bály za tot az in téz mény ve -
ze tõ je adja ki. A gya kor no ki sza bály zat ki ala kí tá sa so rán
egyez tet ni kell az érin tett szak mai mun ka kö zös sé gek kel.
A gya kor no ki sza bály zat ki adá sa elõtt az in téz mény ve ze -
tõ je kikéri a nevelõtestület véleményét.

(2) A gya kor no ki sza bály za tot az in téz mény hon lap ján,
en nek hi á nyá ban, a hely ben szo ká sos mó don köz zé kell
tenni.

4/C.  § (1) A gya kor nok ré szé re a gya kor no ki idõ alatt a
heti kö te le zõ óra szám fe lett ta ní tás, fog lal ko zás meg tar tá -

sa csak e ren de let 11/A.  §-ának (2) be kez dé se c) pont já ban
meg ha tá ro zott ok ból ren del he tõ el. A mun ka idõ kö te le zõ
órák kal le nem kö tött ré szé ben a gya kor nok mun ka kö ri
fel adat ként csak a kö vet ke zõk tel je sí té sé re kö te les: részt
vesz a ne ve lõ tes tü let mun ká já ban, és el lát ja a mun -
kaköréhez kapcsolódó elõkészítõ és befejezõ feladatokat.

(2) A mun kál ta tó az e ren de let 11/B.  §-ában meg ha tá ro -
zott fel adat el lát ási terv ké szí té sé nél a szak mai ve ze tõ (se -
gí tõ) te vé keny sé gét a ne ve lõ és ok ta tó mun ká val össze füg -
gõ egyéb fel ada tok el osz tá sá nál köteles figye lembe venni.

(3) A gya kor nok ré szé re osz tály fõ nö ki meg bí zás csak
írás ban adott hoz zá já ru lá sá val adható.”

4.  §

(1) Az R. 5.  §-át meg elõ zõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet -
ke zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 20/A.  §-ának (4) bekezdéséhez, 
a 20/B.  §-ának (1) bekezdéséhez 

és a 23.  §-ának (2)–(3) bekezdéséhez]”

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

„(4) A pá lyá za ti fel hí vást – a Kjt. 20/A. §-ának (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl – az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban is köz zé kell ten ni.”

(3) Az R. 5.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je – ha a pá lyá zat 
hosszabb ha tár idõt nem ál la pít meg – az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban tör tént köz zé té tel tõl
számított harminc nap.”

5.  §

(1) Az R. 14.  §-át kö ve tõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke -
zõ hi vat ko zás lép:

„[A Kjt. 66.  §-ának (2) és (4) bekezdéséhez]”

(2) Az R. 14/A.  §-a a kö vet ke zõ új (1) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg az (1)–(2) be kez dés szá mo zá sa
(2)–(3) be kez dés re változik:

„(1) A pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zot tat a Kjt. 66.  §-ának (2) be kez dé se alap ján az il -
let mény nö ve ke dés ak kor il le ti meg, ha a be so ro lá sa alap -
jául szol gá ló is ko lai vég zett sé ge és szak kép zett sé ge mel -
lett – a ki ne ve zé sé ben fel tün te tett – to váb bi szak kép zett sé -
gét a kö te le zõ óra leg alább tíz szá za lék ban hasz no sít ja. Ha
a szá mí tás so rán az egész szám hoz kap cso ló dó tö re dék
szám a két ti ze det nem ha lad ja meg, le fe lé, egyéb eset ben
– két ha vi ta ní tá si idõ ke ret re ve tít ve – a ke re kí tés ál ta lá nos
sza bá lyai sze rint kell a tíz szá za lé kot meg ál la pí ta ni.”
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6.  §

(1) Az R. 15.  §-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 pe da gó gus-mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott köz -
al kal ma zott pe da gó gus nak a kö vet ke zõ il let mény pót lé kok
járnak:]

„a) osz tály fõ nö ki pót lék an nak, aki is ko lá ban osz tály -
fõ nö ki fel ada to kat, kol lé gi um ban ön ál ló ta nu ló cso -
port-ve ze tõi feladatot lát el;”

(2) Az R. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A pe da gó gus-mun ka kö rök ben fog lal koz ta tott köz -
al kal ma zott pe da gó gus nak a kö vet ke zõ il let mény pót lé kok
jár nak:]

„c) mun ka kö zös ség-ve ze tõi (tan szak ve ze tõi, ta go zat ve -
ze tõi, szak osz tály ve ze tõi) pót lék an nak, aki in téz mé nyi
mun ka kö zös ség-ve ze tõi (tan szak ve ze tõi, ta go zat ve ze tõi,
szak osz tály ve ze tõi) vagy in téz mé nyek kö zöt ti mun ka kö -
zös ség-ve ze tõi (tan szak ve ze tõi, ta go zat ve ze tõi, szak osz -
tály ve ze tõi) fel ada tot lát el;”

(3) Az R. 15.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zott pe da gó gus nak a kö vet ke zõ il let mény pót lé kok
jár nak:]

„g) te rü le ti pót lék an nak, aki olyan köz sé gi ön kor -
mány zat ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben
dol go zik – ide ért ve a több cé lú kis tér sé gi tár su lás vagy in -
téz mé nyi tár su lás ál tal fenn tar tott, köz sé gi ön kor mány zat
te rü le tén tag in téz mény ként mû kö dõ ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz ményt is –, ame lyik sze re pel a tár sa dal mi-gaz da sá gi és
inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott, il let ve az or szá -
gos át la got je len tõ sen meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj -
tott te le pü lé sek jegy zé ké rõl  szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. ren de let tel ki adott jegy zék ben a Tár sa dal mi-gaz da -
sá gi és inf ra struk tu rá lis szem pont ból el ma ra dott te le pü lé -
sek kö zött;”

(4) Az R. 15.  §-a (8) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A (2) be kez dés ben sza bá lyo zott pót lé kok mér té két
– az e ren de let ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – a ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mé nyen be lül pót lé kon ként egy sé ge sen a 
kol lek tív szer zõ dés, en nek hi á nyá ban a mun kál ta tó ha tá -
roz za meg.”

7.  §

Az R. 16.  §-át kö ve tõ hi vat ko zás he lyé be a kö vet ke zõ
hi vat ko zás lép:

„[Az Mt. 80.  §-ának (1) bekezdéséhez, a Kjt.
20/A.  §-ának (1)–(2) bekezdéséhez, 20/B.  §-ához,

30/E–30/F.  §-ához és a Kt. 16.  §-ának
(7) bekezdéséhez]”

8.  §

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

„(1) A köz ok ta tá si in téz mény ben az e ren de let 6.  §-ának 
(1) be kez dé sé ben fel nem so rolt mun ka kö rök re nem kell
nyil vá nos pá lyá za tot ki ír ni.”

(2) Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül
ki, to váb bá a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez -
dés re változik:

„(2) Az e ren de let 6.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
alap te vé keny ség el lá tá sá ra lé te sí tett mun ka kö rök be töl té -
sé re meg hir de tett pá lyá za ti fel hí vá so kat – a Kjt.
20/A. §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl – az 
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban is
köz zé kell ten ni. A pá lyá za ti fel hí vás ra és a pá lyá zat be -
nyúj tá sá nak ha tár ide jé re a ma ga sabb ve ze tõ be osz tás ra
vo nat ko zó pá lyá za ti el já rás sza bá lya it kell al kal maz ni.”

(3) Az R. 17.  §-a az új szá mo zás sze rin ti (4) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(4) Nem kö te le zõ nyil vá nos pá lyá zat meg hir de té se, ha
a mun ka kör be töl té sé re a he lyi ön kor mány za ti mun ka -
erõ-gaz dál ko dá si rend szer ke re té ben ke rül sor.”

9.  §

(1) Az R. 20.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki:

„(2) Az e ren de let sze rin ti gya kor no ki sza bály za tot
2007. de cem ber 31-éig kell el ké szí te ni az zal, hogy ed dig
az idõ pon tig az érin tett elõ írásokat, kö ve tel mé nye ket a
mun kál ta tó ál la pít ja meg.”

(2) Az R. 20.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A 15.  §-ának (2) be kez dés c) pont ja alap ján kell a
pót lék össze gét meg ál la pí ta ni azok ré szé re, akik 2007.
szep tem ber 1-jén vagy ezt köve tõen vál nak jo go sult tá a
pót lék ra. Azok ré szé re, akik a 2006/2007. ta ní tá si év ben
jo go sul tak vol tak tan szak ve ze tõi (ta go zat ve ze tõi, szak -
osz tály ve ze tõi) pót lék ra, – e fel adat to váb bi el lá tá sa ese -
tén – leg alább a 2006/2007. évi pót lék össze gé nek meg fe -
le lõ mér té kû pót lé kot kell biz to sí ta ni a 2007/2008. ta ní tá si
év ben is.”

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba és 2008. ja nu ár
2-án ha tá lyát veszti.
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(2) Az e ren de let 4.  §-ának (2)–(3) be kez dé se, va la mint
a 8.  §-ának (2) be kez dé se 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) ha tá lyát vesz ti az R. 11/A.  §-a (2) be kez dé sé ben az

„– ide ért ve a Kt. 133.  §-a (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
két fog lal ko zást is –” szö veg, az R. 16.  §-a (1) be kez dé sé -
nek utol só mon da ta és az R. 16.  §-a (7) be kez dé sé nek utol -
só mon da ta;

b) az R. 14/A.  §-a új szá mo zás sze rin ti (3) be kez dé sé -
ben az „(1) be kez dés” szö veg he lyé be „(2) be kez dés” szö -
veg, a 18.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben és
a)–c) pont ja i ban a „14/A.  §-a (1) be kez dé sé nek” szö veg
he lyé be „14/A.  §-a (2) be kez dé sé nek” szö veg, a 19/A. §-a
(1) be kez dé sé ben a „leg fel jebb heti hat óra” szö veg he lyé -
be a „leg fel jebb heti öt óra” szö veg lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A Kormány
212/2007. (VIII. 7.) Korm.

rendelete

az egészségügyi struktúraváltásból fakadó
önkormányzati kötelezettségek támogatása

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes

szabályairól  szóló 87/2007. (IV. 25.) 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, to váb bá a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006.
évi CXXVII. tör vény 84.  §-ának c) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alapján a következõt rendeli el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi struk tú ra vál tás ból fa ka dó ön kor -
mány za ti kö te le zett sé gek tá mo ga tá sa igény lé sé nek, dön té -
si rend sze ré nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és el len -
õr zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 87/2007. (IV. 25.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 5.  §-ának 
(3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(3) Az ön kor mány zat kö te les a tá mo ga tás ren del te tés -
sze rû fel hasz ná lá sá ról az e ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti adat la pon 2007. au gusz tus 31-éig az Igaz ga tó ság
felé 2 pél dány ban pa pír ala pon, és elektronikusan is
elszámolni.”

(2) A Korm. ren de let 5.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(5) Az Igaz ga tó ság a 3.  § (1) be kez dé se alap ján be nyúj -
tott igény lés – a 2.  § (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés alap -
ján – és az e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti el szá mo lás do -
ku men tu ma it össze ve ti, és meg ál la pít ja az ön kor mány zat
ál tal be nyúj tott el szá mo lás alap ján fo lyó sít ha tó több let tá -
mo ga tás vagy a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze gét.

(6) Az Igaz ga tó ság az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
több let tá mo ga tás vagy a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze -
gé rõl ön kor mány za ton ként az e ren de let 3. mel lék le te sze -
rin ti adat lap és a 2. mel lék let sze rin ti adat lap meg kül dé sé -
vel leg ké sõbb 2007. szep tem ber 30-áig tá jé koz tat ja az
ÖTM-et, elekt ro ni kus for má ban és pa pír ala pon is, ami hez
mel lé kel ni kell a 2.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fog -
lal koz ta tá si szol gá lat nak kül dött ér te sí tést. Az ÖTM a
több let tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ér de ké ben so ron kí vül
intézkedik.”

2.  §

(1) A Korm. ren de let 2. mel lék le te he lyé be e ren de let
1. mel lék le te lép.

(2) A Korm. ren de let e ren de let 2. mel lék le te sze rin ti
3. mel lék let tel egé szül ki.

3.  §

A Korm. ren de let 2.  §-a (4) be kez dé sé nek a)–h) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott ki adá sok te kin te té ben a kap cso ló dó já -
ru lé kok is elismerhetõek.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. melléklet a 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

[2. melléklet a 87/2007. (VI. 25.) Korm. rendelethez]

Elszámolási adatlap

Igény lõ Ön kor mány zat neve: ........................
KSH kód ja: ... ... ... ... ... ... ...
(7 ka rak ter)
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Sor szám
In téz mény 

meg ne ve zé se Dol go zó neve Szü le té si dá tum

Ki fi ze tés 
alap já ul 
szol gá ló 
idõ szak*

1. szá mú 
mel lék let sze rint 

igé nyelt 
tá mo ga tás

2007. áp ri lis 
hó nap ra jutó

2007. má jus 
hó nap ra jutó

Korm. ren de let
2. § (4) be kez dés 
sze rin ti tény le -
ges ki adá sok

össze sen

El té rés össze ge
(a 6. és a 9. osz -

lop kö zöt ti 
el té rés

El té rés in dok lá sa

Korm. ren de let 2. § (4) be kez dés
sze rin ti tény le ges ki adá sok

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

Össze sen:

Dá tum:

P. H. 

.......................................
pol gár mes ter vagy a Köz gyû lés el nö ke

Ügy in té zõ: ................................................. te le fon ja: .............................................

* A Korm. ren de let 2. § (3) be kez dé sé ben fog lalt idõ szak ra ér ten dõ (pl. 2007. 04. 01.–2007. 05. 15.).



2. melléklet a 212/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

[3. melléklet a 87/2007. (VI. 25.) Korm. rendelethez]

1–2. számú melléklet szerinti elszámolások alapján összesített regionális adatlap

Sor szám

Ön kor mány zat
Az 1. szá mú mel lék -
let sze rint igé nyelt
tá mo ga tás össze ge

A 2. szá mú mel lék -
let sze rint tény le ge -
sen ki fi ze tett összeg

Korm. ren de let 5. §
(5) be kez dés sze rin ti 

vissza fi ze ten dõ 
tá mo ga tás össze ge

Korm. ren de let 5. §
(5) be kez dés sze rin ti 

több let tá mo ga tás
össze ge

KSH kód ja meg ne ve zé se

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Össze sen: 

Dá tum: 

P. H.

.........................................
igaz ga tó
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A Kormány
213/2007. (VIII. 7.) Korm.

rendelete

az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézetrõl, valamint eljárásának részletes szabályairól

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben és az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va la -
mint a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló 2007. évi LXXXIV.
tör vény (a továb biak ban: Rjtv.) 33.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban és (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alapján a következõ rendeletet alkotja:

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet
jogállása

1.  §

(1) Az Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet (a továb biak ban: In té zet) köz pon ti hivatal.

(2) Az In té ze tet a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyít ja.

(3) Az In té zet ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe -
lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. Az In -
té zet mû kö dé si költ ség ve té sét a Szo ci á lis és Mun ka ügyi

Mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je ze tén belül önálló címként 
kell meghatározni.

(4) Az In té ze tet fõ igaz ga tó ve ze ti. A fõ igaz ga tó fe lett a
mun kál ta tói jog kö rö ket a mi nisz ter gyakorolja.

(5) A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket és a gaz da sá gi igaz ga tót
a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel,
fe let tük az egyéb mun kál ta tói jog kö rö ket a fõigazgató
gyakorolja.

(6) Az In té zet szék he lye Bu da pest.

2.  §

(1) Az In té zet a köz vet le nül a fõ igaz ga tó ve ze té se alatt
álló fõ igaz ga tó ság ból, va la mint re gi o ná lis igaz ga tó sá gok -
ból és azok ki ren delt sé ge i bõl (a továb biak ban: kiren -
deltség) áll.

(2) A fõ igaz ga tó ság, a re gi o ná lis igaz ga tó sá gok és a ki -
ren delt sé gek egy költ ség ve té si szervet képeznek.

(3) Az In té zet szak ér tõi te vé keny sé ge során
a) az el sõ fo kú köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban az In -

té zet ki ren delt sé gé nek szak ér tõi bi zott sá ga (a továb biak -
ban: el sõ fo kú szakértõi bizottság),

b) a má sod fo kú köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban az
In té zet re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak szak ér tõi bi zott sá ga
(a továb biak ban: má sod fo kú szakértõi bizottság)



jár el [az a)–b) pont ban fog lal tak a továb biak ban együtt:
szak ér tõi bi zott ság].

(4) Ha a szak ér tõi bi zott ság ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) 58.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján a szak ha tó ság ra vo nat ko zó
rendelkezéseket kell alkalmazni,

a) a mel lék let ben meg ha tá ro zott szék he lyen mû kö dõ
re gi o ná lis igaz ga tó sá gok má sod fo kú szak ér tõi bi zott sá gai
az ott meg ha tá ro zott ille té kességi te rü le ten,

b) a me gye szék hely vá ro sok ban mû kö dõ ki ren delt sé -
gek el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá gai az adott me gyé re ki ter -
je dõ ille té kességgel
jár nak el.

(5) Ha a szak vé le ménnyel érin tett sze mély (a továb biak -
ban: érin tett sze mély) nem ren del ke zik Ma gyar or szá gon
la kó hellyel, il let ve tar tóz ko dá si hellyel,

a) az el sõ fo kú köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban a Fõ -
vá ro si Ki ren delt ség el sõ fo kú szak ér tõi bizottságai,

b) a má sod fo kú köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban a
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság má sod fo kú
szakértõi bizottságai
jár nak el.

3.  §

(1) A fõ igaz ga tó
a) gya ko rol ja a mun kál ta tói jog kö rö ket a fõ igaz ga tó ság 

al kal ma zot tai, va la mint a re gi o ná lis igaz ga tó sá gok és a ki -
ren delt sé gek vezetõi felett,

b) ki ne ve zi és fel men ti a re gi o ná lis igaz ga tó sá gok és a
ki ren delt sé gek alkalmazottait,

c) gon dos ko dik az egy sé ges szak ér tõi te vé keny ség ki -
ala kí tá sá ról, irá nyít ja és el len õr zi az In té zet szak mai
tevékenységét,

d) irá nyít ja a ter ve zé si, gaz dál ko dá si, be szá mo lá si fel -
ada tok ellátását,

e) meg ha tá roz za az In té zet fel adat el lát ása so rán kö ve -
ten dõ bel sõ el já rá si, ügy vi te li rendet,

f) gon dos ko dik a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la -
gos el len õr zé si rend szer, a bel sõ el len õr zé si rend szer
mûködtetésérõl,

g) gon dos ko dik a kö te le zett ség sze gé sek In té ze ten be -
lü li ki vizs gá lá si rend jé nek kidolgozásáról,

h) ha a szak ér tõi te vé keny ség gel kap cso lat ban kö te le -
zett ség sze gés re uta ló meg ala po zott in for má ció jut a tu do -
má sá ra, so ron kí vü li vizsgálatot rendel el,

i) gon dos ko dik az In té zet szak ér tõi te vé keny sé gé ben
köz re mû kö dõ szak ér tõk kép zé sé rõl, továbbképzésérõl,

j) a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza bá lyok meg al ko -
tá sá nak kez de mé nye zé sé re ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek,
köz re mû kö dik azok elõ ké szí té sé ben, vé le mé nye zi a fel -
adat- és ha tás kö rét érintõ jogszabályok tervezeteit,

k) az In té zet te vé keny sé gé rõl éven te be szá mo lót ké szít
a mi nisz ter nek.

(2) A re gi o ná lis igaz ga tó sá got igaz ga tó ve ze ti. Az
igazgató

a) a ki ne ve zés és fel men tés ki vé te lé vel gya ko rol ja a
mun kál ta tói jog kö rö ket a re gi o ná lis igaz ga tó ság és ki ren -
delt sé ge i nek alkalmazottai felett,

b) szer ve zi a má sod fo kú szak ér tõi bi zott sá gok mû kö -
dé sét, el len õr zi szak mai te vé keny sé gü ket.

(3) A ki ren delt sé get ki ren delt ség ve ze tõ ve ze ti. A ki ren -
delt ség ve ze tõ szer ve zi az el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá gok
mû kö dé sét, va la mint el len õr zi szakmai tevékenységüket.

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet 
feladat- és hatásköre

4.  §

Az In té zet szak ér tõi te vé keny sé ge kö ré ben

a) szak vé le ményt ad az egész ség ká ro so dás mér té ké rõl,

b) szak vé le ményt ad a szak mai mun ka ké pes ség rõl,

c) szak vé le ményt ad a re ha bi li tál ha tó ság ról, a re ha bi li -
tá ció le het sé ges irá nyá ról, a re ha bi li tá ci ós szük ség le tek -
rõl, a re ha bi li tá ci ó hoz szük sé ges idõ tar tam ról,

d) szak vé le ményt ad a fo gya té kos ság ról és az ön ki szol -
gá lá si ké pes ség rõl,

e) szak vé le ményt ad a tar tó san be teg ál la pot fenn ál lá -
sá ról,

f) szak vé le ményt ad a fog lal ko zá si ere de tû (üze mi bal -
eset, fog lal ko zá si be teg ség) egész ség ká ro so dás mér té ké -
rõl,

g) szak vé le ményt ad a bal eset üze mi sé ge té nyé nek el -
bí rá lá sá hoz,

h) szak vé le ményt ad a ke re sõ ké pes ség rõl, il let ve an nak 
vál to zá sá ról,

i) szak vé le ményt ad a bal ese ti táp pénz meg hosszab bí -
tá sá hoz,

j) szak vé le ményt ad a ha di ere de tû fo gyat ko zás mér té -
ké rõl, az ez zel kap cso la tos tá mo ga tás ra  való jo go sult ság
egész sé gi fel té te le i nek fenn ál lá sá ról,

k) szak vé le ményt ad a nem ze ti gon do zás ra  való jo go -
sult ság egész sé gi fel té te le i nek fenn ál lá sá ról,

l) fe lül vizs gál ja a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek
köz le ke dé si ked vez mé nye i nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
el já rás ban a sú lyos moz gás kor lá to zott ság té nyét,

m) el vég zi a jog sza bály ban meg ha tá ro zott al kal mas sá -
gi vizs gá la to kat,

n) el lát ja a jog sza bály ál tal fel adat- és ha tás kö ré be utalt 
egyéb szak ér tõi te vé keny sé get.
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5.  §

Az In té zet mód szer ta ni fel ada tai kö ré ben
a) köz re mû kö dik a re ha bi li tá ci ós és szo ci á lis el lá tá sok

irán ti szük ség le tek felmérésében,
b) össze han gol ja a funk ció ké pes ség, a fo gya té kos ság, a 

szak mai mun ka ké pes ség vizs gá la ti és vé le mé nye zé si
rendszerét,

c) ja vas la to kat dol goz ki a re ha bi li tá ci ós és szo ci á lis el -
lá tá sok ra  való jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges
szak ér tõi tevékenység fejlesztésére.

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet 
eljárása

6.  §

Az In té zet a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben
komp lex mi nõ sí tést vé gez, amely nek so rán egy szak ér tõi
el já rás ke re té ben ad szak vé le ményt a 4.  § a)–c), f) és
h) pontjaiban foglaltakról.

7.  §

(1) Szak ha tó sá gi el já rás ese tén [Ket. 58.  § (6) be kez dés] 
az In té zet el já rá sá ra irány adó ügy in té zé si ha tár idõ – ha a
4.  §-ban fog lalt fel adat- és ha tás kö rö ket sza bá lyo zó jog -
sza bá lyok más ként nem rendelkeznek – harminc nap.

(2) Szak ha tó sá gi el já rás ese tén [Ket. 58.  § (6) be kez dés] 
a meg ke re sõ ha tó ság az In té zet ren del ke zé sé re bo csát ja a
szak vé le mény el ké szí té sé hez szük sé ges iratokat, így
különösen

a) az érin tett sze mély egész sé gi ál la po tá ra, gyógy ke ze -
lé sé re, re ha bi li tá ci ó já ra vo nat ko zó össze fog la ló ada to kat
tar tal ma zó há zi or vo si, kezelõorvosi véleményt,

b) ha az érin tett sze mély fog lal koz ta tott és a meg ala po -
zott szak vé le mény ki adá sá hoz szük sé ges, a fog lal ko -
zás-egész ség ügyi alap szol gál ta tás or vo sá nak tá jé koz ta tó -
ját az érin tett sze mély mun ka kö ri fel ada ta i ról, a mun ka -
vég zés kö rül mé nye i rõl, koc ká za ti vi szo nya i ról, ar ról,
hogy az érin tett sze mély egész sé gi ál la po ta alapján
jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,

c) az egész ség ügyi el lá tás ról  szóló zá ró je len tést, ha az
érin tett sze mély ko ráb ban ilyen el lá tás ban részesült,

d) ha kü lön jog sza bály for ma nyom tat ványt ír elõ az el -
lá tás igény lé sé hez, il let ve az In té zet szak ér tõi te vé keny sé -
gé hez, a formanyomtatványt.

8.  §

(1) Az el sõ fo kú szak ér tõi bi zott ság tag ja it a ki ren delt -
ség ve ze tõ, a má sod fo kú szak ér tõi bi zott ság tag ja it az igaz -
ga tó ha tá roz za meg. Min den eset ben, ami kor an nak fel té -

te lei fenn áll nak, a fõ igaz ga tó uta sí tá sá ra a szak ér tõi bi zott -
ság tag jai vé let len sze rû kiválasztási eljárással kerülnek
meghatározásra.

(2) A szak ér tõi bi zott ság
a) a komp lex mi nõ sí tés so rán leg alább négy,
b) az a) pont alá nem tar to zó ese tek ben leg alább há rom

tag ból áll.

(3) A szak ér tõi bi zott ság ban a nem or vos szak ér tõ ta gok
szá ma nem ha lad hat ja meg az or vos szak ér tõ tagok számát.

(4) A szak ér tõi bi zott ság tag ja az a bün tet len elõ éle tû
sze mély le het, aki vel szem ben nem áll fenn az (5) be kez -
dés ben, il let ve a Ket.-ben meg ha tá ro zott ki zá rá si ok [Ket.
58.  § (6) be kez dés, 59.  § (1) bekezdés].

(5) A szak ér tõi bi zott ság nak nem le het tag ja az, aki részt 
vett vagy részt vesz az érin tett sze mély gyógy ke ze lé sé ben, 
re ha bi li tá ci ó já ban, szo ci á lis el lá tá sá ban, va la mint aki tõl
egyéb ok  miatt el fo gu lat lan eljárás nem várható.

(6) A szak ér tõi bi zott ság nak or vos szak ér tõ ként egész -
ség biz to sí tá si szak vizs gá val ren del ke zõ sze mély lehet a
tagja.

(7) A komp lex mi nõ sí tés so rán a szak ér tõi bi zott ság
a) leg alább két tag ja or vos szak ér tõ,
b) leg alább egy tag ja fog lal koz ta tá si szak ér tõ,
c) leg alább egy tag ja szo ci á lis szak ér tõ.

(8) Ha az In té zet nek nincs vele mun ka vég zés re irá nyu ló 
jog vi szony ban álló fog lal koz ta tá si szak ér tõ je, vagy az a
szak ér tõi bi zott ság tag já nak nem je löl he tõ ki, a ki ren delt -
ség ve ze tõ, il let ve az igaz ga tó meg ke re si a re gi o ná lis mun -
ka ügyi köz pont fõ igaz ga tó ját, hogy te gyen ja vas la tot a
fog lal koz ta tá si szak ér tõ sze mé lyé re. A re gi o ná lis
munkaügyi központ fõigazgatója a foglalkoztatási
szakértõ személyére

a) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont (4)–(5) be kez dés -
ben fog lal tak nak meg fe le lõ fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós
mun ka tár sai, vagy

b) a Mun ka ügyi Szak ér tõk Or szá gos Név jegy zé ké ben
sze rep lõ, a (4)–(5) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ
szakértõk
kö zül tesz ja vas la tot.

(9) Ha az In té zet nek nincs vele mun ka vég zés re irá nyu ló 
jog vi szony ban álló szo ci á lis szak ér tõ je, vagy az a szak ér -
tõi bi zott sá gi tag já nak nem je löl he tõ ki, a ki ren delt ség ve -
ze tõ, il let ve az igaz ga tó meg ke re si a Fog lal koz ta tá si és
Szo ci á lis Hi va tal fõ igaz ga tó ját, hogy te gyen ja vas la tot a
szo ci á lis szak ér tõ sze mé lyé re. A Fog lal koz ta tá si és Szo -
ciális Hi va tal fõ igaz ga tó ja a szo ci á lis szak ér tõ sze mé lyé re
az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy zék ben
szereplõ és a (4)–(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ
szakértõk közül tesz javaslatot.

(10) Az igaz ga tó, a ki ren delt ség ve ze tõ a szak ér tõi bi -
zott ság tag ja i nak ki je lö lé sé vel egy ide jû leg dönt a szak ér -
tõi bi zott ság el nö ké nek sze mé lyé rõl. A szak ér tõi bi zott ság
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el nö ké nek az In té zet tel köz szol gá la ti jog vi szony ban álló
orvosszakértõ jelölhetõ ki.

(11) A fõ igaz ga tó – a 3.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rin ti fel adat kör ében – bár mely szak ér tõi bi zott ság te vé -
keny sé gé nek el len õr zé sét el ren del he ti a 3.  § (1) be kez dé -
sé nek f)–g) pont ja alap ján meghatározott rend szerint.

(12) A 3.  § (1) be kez dé sé nek h) pont ja sze rin ti so ron kí -
vü li vizs gá lat el ren de lé se ese tén – az (1) és a (10) be kez -
dés ben fog lal tak al kal ma zá sá val – az ügy to váb bi in té zé -
sé re ha la dék ta la nul új szak ér tõi bizottságot kell létrehozni.

(13) A fe gyel mi vét ség el kö ve té sé vel ala po san gya nú -
sít ha tó köz tiszt vi se lõ re a Ktv. 50–58.  §-ában fog lal ta kat
kell meg fele lõen alkalmazni.

9.  §

(1) A szak ér tõi bi zott ság el nö ke a szak ér tõi bi zott ság
tag jai kö zül elõ adó szak ér tõt je löl ki. Elõ adó szak ér tõ nek
or vos szak ér tõ je löl he tõ ki. A szak ér tõi bi zott ság el nö ke és
az elõ adó szak ér tõ nem lehet ugyanaz a személy.

(2) Az elõ adó szak ér tõ a szak ér tõi bi zott ság el nö ke ál tal
meg ha tá ro zott határidõre

a) ér té ke li a szak vé le mény ki adá sá hoz szük sé ges, a 7.  § 
(2) be kez dés sze rin ti do ku men tu mo kat,

b) meg vizs gál ja az érin tett sze mélyt, il let ve – ha szük -
sé ges – ki egé szí tõ egész ség ügyi vizs gá la tot rendel el,

c) a sze mé lyes vizs gá lat, il let ve a ren del ke zés re álló or -
vo si do ku men tá ció, egyéb irat alap ján el ké szí ti a szak vé le -
mény tervezetét.

(3) A sze mé lyes vizs gá la tot el kell vé gez ni, ha
a) jog sza bály azt kö te le zõ vé te szi, vagy
b) a ren del ke zés re álló or vo si do ku men tá ció, egyéb irat 

alap ján meg ala po zot tan nem ítél he tõ meg az érin tett sze -
mély állapota, vagy

c) a ren del ke zés re álló or vo si do ku men tá ció, egyéb irat 
alap ján – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – az el lá -
tás ra  való jo go sult ság nak a szak ér tõi bi zott ság ál tal vizs -
gált feltételei nem állnak fenn.

(4) A sze mé lyes vizs gá la tot [(2) be kez dés b) pont; 11.  §
(2) be kez dés]

a) az érin tett sze mély la kó he lyén, il let ve tar tóz ko dá si
he lyén kell el vé gez ni, ha

aa) a szak vé le mény ki adá sá hoz az érin tett sze mély lak -
ha tá si vi szo nya i nak, kör nye ze té nek, ön el lá tá si ké pes sé gé -
nek megismerése szükséges,

ab) az érin tett sze mély egész sé gi ál la po ta nem te szi le -
he tõ vé a szak ér tõi bi zott ság te lep he lyén vagy a ki egé szí tõ
vizs gá la tot vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó nál  való
megjelenését,

b) kró ni kus fek võ be teg-szak el lá tás ban ré sze sü lõ sze -
mély ese tén az el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó nál
kell elvégezni.

(5) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki egé szí tõ egész -
ség ügyi vizs gá lat el vég zé sé re az In té zet együtt mû kö dé si
meg ál la po dást köt het a meg fe le lõ sze mé lyi és tár gyi fel té -
te lek kel ren del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tó val. A ki egé -
szí tõ egész ség ügyi vizs gá la tot vég zõ sze mély re is al kal -
maz ni kell a 8.  § (4)–(5) be kez dé sé ben fog lalt ki zá rá si sza -
bá lyo kat.

10.  §

A szak ér tõi bi zott ság az egész ség ká ro so dás mér té két, a
fo gya té kos sá got, a szak mai mun ka ké pes sé get, va la mint a
re ha bi li tál ha tó sá got a szak mai sza bá lyok ban fog lal tak nak
meg fele lõen vé le mé nye zi. A szak mai sza bá lyo kat az
Intézet a honlapján közzéteszi.

11.  §

(1) Az elõ adó szak ér tõ a 9.  § (2) be kez dé se sze rin ti te vé -
keny sé gé rõl fo lya ma to san kon zul tál a szak ér tõi bi zott ság
tagjaival.

(2) A szak ér tõi bi zott ság tag jai a bi zott ság el nö ké nél
kez de mé nyez he tik ki egé szí tõ egész ség ügyi vizs gá lat el -
vég zé sét, il let ve az érin tett sze mély ál ta luk tör té nõ sze mé -
lyes meg hall ga tá sát. A vizs gá lat ra, il let ve a sze mé lyes
meg hall ga tás ra a 9.  § (3)–(4) be kez dé sé ben foglaltakat
meg fele lõen alkalmazni kell.

(3) Ha az elõ adó szak ér tõ te vé keny sé gé vel kap cso lat -
ban kö te le zett ség sze gés re uta ló meg ala po zott in for má ció
jut a szak ér tõi bi zott ság tu do má sá ra, a szak ér tõi bi zott ság
el nö ke má sik elõ adó szak ér tõt je löl ki, aki új ból el vég zi a
9.  § (2) bekezdésében foglaltakat.

(4) A szak ér tõi bi zott ság meg vi tat ja az elõ adó szak ér tõ
szak vé le mény-ter ve ze tét, ér té ke li a (2) be kez dés sze rin ti
vizs gá lat, sze mé lyes meg hall ga tás ered mé nyét, és ezek
alap ján dönt a szak vé le mény tar tal má ról. A dön tés meg ho -
za ta lá ra a szak ér tõi bi zott ság tag ja i nak sza va za tá val ke rül
sor. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

(5) A szak ér tõi bi zott ság ülé sé rõl jegy zõ könyv ké szül.
A jegy zõ köny vet a szak ér tõi bi zott ság min den tagja
aláírja.

(6) A szak vé le ményt a szak ér tõi bi zott ság dön té sé nek
meg fele lõen az elõ adó szak ér tõ ál lít ja össze. A szak vé le -
ményt az elõ adó szak ér tõ és a szak ér tõi bi zott ság elnöke
írja alá.

(7) A szak ér tõi bi zott ság el já rá sa so rán ke let ke zett ira -
tok ba  való be te kin tés re a Ket. 68–69.  §-ában fog lal tak az
irányadók.

(8) Az In té zet ke ze lé sé ben lévõ sze mé lyes és köz ér de kû 
ada tok meg is me ré sé re és ke ze lé sé re 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, az egész ség ügyi és a hoz zá juk
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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, va la mint az elekt ro ni kus
in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi XC. tör vény
rendelkezései az irányadók.

12.  §

(1) A szak vé le mény tar tal maz za
a) az érin tett sze mély sze mély azo no sí tó ada ta it, tár sa -

da lom biz to sí tá si azo no sí tó jelét,
b) a szak vé le mény ki ál lí tá sá nak he lyét, idõ pont ját, a

szak ér tõi bi zott ság el já ró tag ja i nak a nevét,
c) a szak vé le ményt kérõ meg ne ve zé sét,
d) a szak ér tõi bi zott ság tól kért vizs gá lat tí pu sát, a szak -

ér tõi bi zott ság nak fel tett kérdéseket,
e) a szak ér tõi vizs gá lat so rán fel hasz nált do ku men tu -

mok és az el vég zett vizs gá la tok meg je lö lé sét, sze mé lyes
vizs gá lat és meg hall ga tás ese tén an nak idõpontját és
helyszínét,

f) az érin tett sze mély egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó
adatokat,

g) az érin tett sze mély funk ci o ná lis ál la po tá nak be mu ta -
tá sát,

h) a vizs gá lat tí pu sá nak meg fe le lõ ér té ke lést
ha) az egész ség ká ro so dás mér té ké re, az egész ség ká ro -

so dás vé lel mez he tõ kez dõ idõpontjára,
hb) a szak mai mun ka ké pes ség re,
hc) a re ha bi li tál ha tó ság ra, a re ha bi li tá ció le het sé ges

irá nyá ra, a re ha bi li tá ci ós szük ség le tek re, a re ha bi li tá ci ó -
hoz szükséges idõtartamra,

hd) a fo gya té kos ság jel le gé re és mér té ké re, illetve
he) a ha)–hd) al pon tok ban nem em lí tett, az In té zet fel -

adat- és ha tás kö ré be tar to zó egyéb ké pes ség-, al kal mas -
ság- és rá szo rult ság-vizs gá lat ra
vo nat ko zó an,

i) ja vas la tot a fe lül vizs gá lat szük sé ges sé gé rõl, an nak
idõ pont já ról,

j) a szak vé le mény ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta mát.

(2) A komp lex mi nõ sí tés so rán ki adott szak vé le mény az 
(1) be kez dés ben sze rep lõ va la mennyi ada tot, ér té ke lést
tartalmazza.

13.  §

Az In té zet szak ér tõi te vé keny sé gé ért a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint szak ér tõi díjat kell
fizetni.

14.  §

A kü lön jog sza bály sze rin ti fe lül vizs gá la ti el já rá sok ban
a szak ér tõi bi zott ság el já rá sá ra a 6–13.  §-ban fog lal ta kat
meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy ha jog sza bály

rend sze res fe lül vizs gá la tot ír elõ, a so ron kö vet ke zõ fe lül -
vizs gá lat idõ pont ja ként öt éven be lü li idõ pont ra kell ja vas -
la tot ten ni, ki vé ve, ha az érintett személy állapota
véglegesnek tekinthetõ.

Az orvosszakértõi, illetve a rehabilitációs szakértõi szerv
kijelölése

15.  §

A Kor mány
a) az el sõ fo kú köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban or vos -

szak ér tõi, il let ve re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv ként az In té -
zet ki ren delt sé ge i nek szakértõi bizottságait,

b) a má sod fo kú köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban or -
vos szak ér tõi, il let ve re ha bi li tá ci ós szak ér tõi szerv ként az
In té zet re gi o ná lis igaz ga tó sá ga i nak szakértõi bizottságait
je lö li ki.

Záró rendelkezések

16.  §

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

(2) E ren de let 4.  §-ának a)–c) és f) pont ja, va la mint
6–15.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 4.  §-ának a)–c) és f) pont ját, va la mint
6–15.  §-át a 2007. de cem ber 31-ét köve tõen be nyúj tott
igény be je len tés – ide ért ve az ál la pot rosszab bo dás  miatti
igény be je len tést is – ese tén kell alkalmazni.

(4) A szak ér tõi bi zott ság or vos szak ér tõi tag ja i nak az
egész ség biz to sí tá si szak vizs gát 2011. de cem ber 31-ig kell
meg sze rez ni ük. 2011. de cem ber 31-ét köve tõen egész ség -
biz to sí tá si szak vizs gá val nem ren del ke zõ sze mély a szak -
ér tõi bi zott ság nak orvosszakértõként nem lehet a tagja.

(5) An nak a 2007. de cem ber 31-én rok kant sá gi, bal ese ti 
rok kant sá gi nyug díj ban ré sze sü lõ sze mély nek, aki nek a
2008. évi fe lül vizs gá la ta ke re té ben – az Rjtv. 30.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján – csak az egész ség ká ro so dás mér té -
két vizs gál ták, a so ron kö vet ke zõ fe lül vizs gá la ta idõ pont -
ja ként a 2008. évi fe lül vizs gá lat idõ pont já tól szá mí tott két
éven be lü li idõ pont ra kell javaslatot tenni, kivéve, ha
állapota véglegesnek tekinthetõ.

(6) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) a 18.  § ic) al pont ja, ma) al pont ja és n) pont ja,
b) a sú lyos fo gya té kos ság mi nõ sí té sé nek és fe lül vizs -

gá la tá nak, va la mint a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás fo lyó sí tá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: Fot. vhr.) 19/B.  §-ának c) pontja,

c) a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tá sok
igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá -
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nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Szt. vhr.) 6/A.  §-a (3) be kez dé -
sé nek d) pontja,

d) az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ról  szóló
317/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: OEP 
vhr.) 7.  §-ának (5) be kez dé se és 8.  §-ának (5) bekezdése,

e) az or vos szak ér tõi szerv ki je lö lé sé rõl  szóló
367/2006. (XII. 28.) Korm. ren de let.

17.  §

2008. ja nu ár 1-jén 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:
Ebtv. vhr.) 42.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

„(3) A bal ese ti já ra dék kal kap cso lat ban az egész ség ká -
ro so dás mér té két a Szak ér tõi In té zet szak ér tõi bi zott sá gai
véleményezik.”

18.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a rok kant sá gi já ra dék ról  szóló 83/1987. (XII. 27.)

MT ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Or szá gos Or -
vos szak ér tõi In té zet ille té kes or vo si bi zott sá gá nak” szö -
veg rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis
Szak ér tõi In té zet ille té kes szakértõi bizottságának” szö -
veg rész,

b) a kár pót lá si je gyek élet já ra dék ra vál tá sá nak el já rá si
sza bá lya i ról  szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet

ba) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Or szá gos Tár sa da -
lom biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság Or vos szak ér tõi In té ze té nek
I. fokú or vo si bi zott sá ga (a továb biak ban: or vo si bi zott -
ság)” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és
Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá ga
(a továb biak ban: szakértõi bizottság)” szövegrész,

bb) 1.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az or vo si bi zott ság”
szö veg rész he lyé be „a szak ér tõi bi zott ság” szö veg rész,

c) a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. ren de let

ca) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In té ze té -
nek (a továb biak ban: OOSZI)” szö veg rész he lyé be az „Or -
szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet nek
(a továb biak ban: Szakértõi Intézet)” szövegrész,

cb) 2.  §-a (6) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „az
OOSZI má sod fo kú or vo si bi zott sá gát kell meg ke res ni az
or vo si szak vé le mény” szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In -
té zet má sod fo kú szak ér tõi bi zott sá gát kell meg ke res ni a
szakvélemény” szövegrész,

cc) 2.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„má sod fo kú or vo si bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „má -
sod fo kú szak ér tõi bizottság” szövegrész,

cd) 2.  §-ának (7) be kez dé sé ben „az OOSZI” szö veg -
rész he lyé be „a Szak ér tõi In té zet” szö veg rész,

ce) 7.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „OOSZI szak vé le -
mény” szö veg rész he lyé be a „szak ér tõi in té ze ti szak vé le -
mény” szövegrész,

cf) 2. szá mú mel lék le té ben „Az OEP OOSZI ...fokú Or -
vo si Bi zott sá gá nak” szö veg rész he lyé be „A Szak ér tõi In -
té zet ...fokú szak ér tõi bi zott sá gá nak” szövegrész,

cg) 3. szá mú mel lék le té nek cí mé ben az „OEP Or szá gos 
Or vos szak ér tõi In té zet ...fokú Or vos szak ér tõi Bi zott sá ga”
szö veg rész he lyé be „A Szak ér tõi In té zet ...fokú szak ér tõi
bizottsága” szövegrész,

ch) 3. szá mú mel lék le té ben „Az or vo si bi zott ság meg -
jegy zé se:” szö veg rész he lyé be „A szak ér tõi bi zott ság
meg jegy zé se:” szö veg rész, az „(or vo si bi zott ság tag ja)”
szö veg rész he lyé be a „(szak ér tõi bi zott ság tag ja)” szö veg -
rész, az „(or vo si bi zott ság el nö ke)” szö veg rész he lyé be a
„(szakértõi bizottság elnöke)” szövegrész,

ci) 6. szá mú mel lék le té ben „az OOSZI” szö veg rész he -
lyé be „a Szak ér tõi In té zet” szö veg rész,

d) a ke re sõ kép te len ség és ke re sõ ké pes ség or vo si el bí -
rá lá sá ról és an nak el len õr zé sé rõl  szóló 102/1995.
(VIII. 25.) Korm. rendelet

da) 7.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „OEP Or szá gos Or -
vos szak ér tõi In té ze te (a továb biak ban: OOSZI)” szö veg -
rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis
Szak ér tõi In té zet (a továb biak ban: Szak ér tõi Intézet)”
szövegrész,

db) 8.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „az
OEP Or szá gos Or vos szak ér tõi In té ze te Or vo si Bi zott sá gá -
hoz” szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In té zet szak ér tõi
bizottságához” szövegrész,

dc) 8.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „az
OOSZI ille té kes or vo si bi zott sá gá nál” szö veg rész he lyé be
„a Szak ér tõi In té zet ille té kes szak ér tõi bi zott sá gá nál”
szövegrész,

dd) 8.  §-ának (4) be kez dé sé ben „az OOSZI ille té kes bi -
zott sá ga” szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In té zet ille té kes 
szak ér tõi bi zott sá ga” szövegrész,

de) 8.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „Az
OOSZI” szö veg rész he lyé be „A Szak ér tõi In té zet”
szövegrész,

df) 8.  §-a (6) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban,
9.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „az OOSZI” 
szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi Intézet” szövegrész,

dg) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az OOSZI ki je lölt or -
vo si bi zott sá gá nak” szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In té -
zet ki je lölt szak ér tõi bi zott sá gá nak” szövegrész,

dh) 9.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „az
OOSZI te rü le ti leg ille té kes I. fokú or vo si bi zott sá gá nak”
szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In té zet ille té kes el sõ fo kú
szak ér tõi bizottságának” szövegrész,

di) 4. szá mú mel lék le té nek cí mé ben „az OEP Or szá gos
Or vos szak ér tõi In té ze te Or vo si Bi zott sá gá hoz” szö veg -
rész he lyé be „a Szak ér tõi In té zet szak ér tõi bizottságához”
szövegrész,
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dj) 4. szá mú mel lék le té nek 13. pont já ban „az OOSZI”
szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In té zet” szö veg rész,

e) a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si
ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet

ea) 13.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „Or -
szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak -
ér tõi In té ze té nek a ké rel me zõ la kó he lye sze rint ille té kes
el sõ fo kú or vo si bi zott sá gát (a továb biak ban: or vo si bi zott -
ság)” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és
Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet nek a ké rel me zõ la kó he lye sze -
rint ille té kes el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá gát (a továb biak -
ban: szak ér tõi bi zott ság)” szö veg rész,

eb) 13.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban,
21.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „Az or vo si
bi zott ság” szö veg rész he lyé be „A szak ér tõi bi zott ság”
szö veg rész,

ec) 21.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „az or -
vo si bi zott sá got” szö veg rész he lyé be „a szak ér tõi bi zott sá -
got” szö veg rész,

ed) 3. szá mú mel lék le té nek cí mé ben az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In -
té ze te” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és 
Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet” szö veg rész,

f) a nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék be ve ze té sé -
rõl  szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let 8.  §-ának
(6) be kez dé sé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In té ze té nek I. fokú or vo si bi -
zott sá ga” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós
és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá -
ga” szö veg rész,

g) 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 vég re haj tá sá ról  szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let 26.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben az „Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet” szö veg rész
he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér -
tõi In té zet” szö veg rész,

h) az Ebtv. vhr.

ha) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont já ban az „Or szá gos
Or vos szak ér tõi In té zet (a továb biak ban: OOSZI) or vo si
bi zott sá gai” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá -
ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet (a továb biak ban: Szak -
ér tõi In té zet) szak ér tõi bi zott sá gai” szö veg rész,

hb) 11.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont já ban, 27.  §-a
(3) be kez dé sé nek ca) al pont já ban „az OOSZI” szö veg rész
he lyé be „a Szak ér tõi In té zet” szö veg rész,

hc) 42.  §-ának (4) be kez dé sé ben „Az OOSZI or vo si bi -
zott sá ga” szö veg rész he lyé be „A Szak ér tõi In té zet szak ér -
tõi bi zott sá ga” szö veg rész,

hd) 42.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az OOSZI ille té kes
or vo si bi zott sá gá nak” szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In -
té zet ille té kes szak ér tõi bi zott sá gá nak” szö veg rész,

he) 46.  §-ában „az OOSZI I. fokú or vo si bi zott sá ga”
szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In té zet el sõ fo kú szak ér tõi 
bi zott sá ga” szö veg rész,

i) a Fot. vhr.
ia) 5.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „Or szá gos

Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In -
té ze té nek (a továb biak ban: OOSZI)” szö veg rész he lyé be
az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szakértõi
Intézet” szövegrész,

ib) 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 7.  §-ának elsõ és má so -
dik mon da tá ban, 8.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 9/B.  §-a
(3) be kez dé sé nek c) pont já ban az „OOSZI” szö veg rész he -
lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi
In té zet” szö veg rész,

ic) 19/B.  §-a c) pont já ban az „Or szá gos Or vos szak ér tõi 
In té zet” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós
és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet” szö veg rész,

id) 3. és 5. szá mú mel lék le té nek cí mé ben az „Or szá gos
Or vos szak ér tõi In té zet ..... fokú bi zott sá gá nak” szö veg -
rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis
Szak ér tõi In té zet ... fokú szak ér tõi bi zott sá gá nak” szö veg -
rész,

ie) 4. szá mú mel lék le té nek III. pont já ban az „or vos -
szak ér tõi bi zott ság gal” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos
Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet szak ér tõi bi -
zott sá gá val” szö veg rész,

j) az egyes, tar tós idõ tar ta mú sza bad ság el vo nást el -
szen ve det tek ré szé re járó jut ta tás ról  szóló 267/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben az
„Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos -
szak ér tõi In té ze té nek I. fokú or vo si bi zott sá ga” szö veg -
rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis
Szak ér tõi In té zet el sõ fo kú szak ér tõi bi zott sá ga” szö veg -
rész,

k) a la kás cé lú hi tel hát ra lé kok ter he i nek mér sék lé sé vel
kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 66/2001. (IV. 20.) Korm.
ren de let

ka) 1. szá mú és 2. szá mú mel lék le té ben az „Or szá gos
Or vos szak ér tõi In té zet” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos
Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet” szö veg rész,

kb) 1. szá mú mel lék le té nek „Ki töl té si út mu ta tó” III. ré -
szé ben, és 2. szá mú mel lék le té nek „Ki töl té si út mu ta tó”
III. ré szé ben az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or -
szá gos Or vos szak ér tõi In té ze té nek (OOSZI)” szö veg rész
he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szociális
Szakértõi Intézet” szö veg rész,

l) a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek tény le ges ka to nai ál -
lo má nyú hall ga tói és hoz zá tar to zó ik já ran dó sá ga i val és
szo ci á lis ér de ke i nek vé del mé vel kap cso la tos rész le tes jo -
go sult sá gi és fo lyó sí tá si sza bá lyok ról  szóló 173/2005.
(IX. 1.) Korm. ren de let

la) 2.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In -
té ze té nek a la kó hely sze rint ille té kes bi zott sá gai” szö veg -
rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis
Szak ér tõi In té zet nek (a továb biak ban: Szak ér tõi In té zet) a
la kó hely sze rint ille té kes szak ér tõi bi zott sá ga” szö -
vegrész,

lb) 15.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az Or szá gos Egész -
ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In té ze te”
szö veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In té zet” szö veg rész,
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m) az Szt. vhr.
ma) 6/A.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban az „Or szá -

gos Or vos szak ér tõi In té zet or vo si bi zott sá ga” szö veg rész
he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér -
tõi In té zet szak ér tõi bi zott sá ga” szö veg rész,

mb) 15.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi
In té ze te (a továb biak ban: OOSZI) or vo si bi zott sá gá nak”
szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo -
ciális Szak ér tõi In té zet szak ér tõi bi zott sá gá nak” szö veg -
rész,

mc) 15.  §-ának (6) be kez dé sé ben az „OOSZI ille té kes
or vo si bi zott sá gá nál” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos
Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet ille té kes
szak ér tõi bi zott sá gá nál” szö veg rész,

md) 3. szá mú mel lék le té ben a „Ké re lem rend sze res
szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sá ra” és a „Tá jé koz ta tó a ké re -
lem ki töl té sé hez” címû rész „III. Jo go sult sá gi fel té te lek re
vo nat ko zó ada tok” pont já ban az „Or szá gos Or vos szak ér -
tõi In té zet or vo si bi zott sá gá nak” szö veg rész he lyé be az
„Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet
szak ér tõi bi zott sá gá nak” szö veg rész,

me) 5. szá mú mel lék le té nek I. pont já ban az „Or szá gos
Or vos szak ér tõi In té zet ... fokú Or vo si Bi zott sá gá nak” szö -
veg rész he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis
Szak ér tõi In té zet ... fokú szak ér tõi bi zott sá gá nak” szö veg -
rész,

n) az OEP vhr.
na) 7.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „Or szá gos Or vos -

szak ér tõi In té zet (a továb biak ban: OOSZI)” szö veg rész
he lyé be az „Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér -
tõi In té zet (a továb biak ban: Szak ér tõi Intézet)”
szövegrész,

nb) 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az OO SZI-nak” szö -
veg rész he lyé be „a Szak ér tõi In té zet nek” szövegrész,

o) a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -
nyek rõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let 8.  §-a
(1) be kez dé sé nek g) pont já ban az „Or szá gos Or vos szak ér -
tõi In té zet” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Rehabilitá -
ciós és Szociális Szakértõi Intézet” szövegrész
lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

Melléklet
a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet regionális igazgatóságai, székhelyük 

és ille té kességi területük

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Szék he lye: Bu da pest
Il le té kes sé gi te rü le te: Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió (Fõ -

vá ros és Pest megye)

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Szék he lye: Szé kes fe hér vár
Il le té kes sé gi te rü le te: Kö zép-du nán tú li ré gió (Fej ér me -

gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye, Veszprém megye)

Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Szék he lye: Deb re cen
Il le té kes sé gi te rü le te: Észak-al föl di ré gió (Haj dú-Bi har

me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye, Jász-Nagy -
kun-Szol nok megye)

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Szék he lye: Gyõr
Il le té kes sé gi te rü le te: Nyu gat-du nán tú li ré gió

(Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye, Zala megye)

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Szék he lye: Mis kolc
Il le té kes sé gi te rü le te: Észak ma gyar or szá gi ré gió (Bor -

sod-Aba új-Zemp lén me gye, He ves me gye, Nógrád
megye)

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Szék he lye: Pécs
Il le té kes sé gi te rü le te: Dél-du nán tú li ré gió (Ba ra nya me -

gye, Tol na me gye, Somogy megye)

Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Szék he lye: Sze ged
Il le té kes sé gi te rü le te: Dél-al föl di ré gió (Csong rád me -

gye, Bács-Kis kun me gye, Békés megye)

A Kormány
214/2007. (VIII. 7.) Korm.

rendelete

a növényvédelmi bírság tételes mértékérõl  szóló
187/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi
XXXV. tör vény 65.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendeli el:

1.  §

A nö vény vé del mi bír ság té te les mér té ké rõl  szóló
187/2006. (IX. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) A Mel lék let 3. pont já ban fog lal tak ese tén a bír -
ság alap ja a ká ro sí tó val fer tõ zött te rü let mérete.

(2) A ká ro sí tó val való fer tõ zött sé get kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint kell meg ál la pí ta ni. Nem ál la pít ha tó
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meg a ká ro sí tó val való fer tõ zött ség, amennyi ben a szán tó
vagy kert mû ve lé si ág ban nyil ván tar tott és tény le ge sen
meg mû velt te rü le ten a ká ro sí tó fe lü le ti bo rí tott sá gá nak át -
la ga a tech no ló gi a i lag biz to sít ha tó mér té ket, de leg fel jebb
5%-ot nem ha lad ja meg.

(3) Amennyi ben a kül te rü le ti, ká ro sí tó val fer tõ zött te rü -
let ká ro sí tó bo rí tott sá gá nak átlaga

a) a 10%-ot nem ha lad ja meg, az 1.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak ra te kin tet nél kül, a bír ság mér té ke meg egye zik
az adott fer tõ zött te rü let re, a mel lék let 3.2. pont ja sze rint
irány adó té tel leg ala cso nyabb össze gé vel;

b) az 50%-ot meg ha lad ja, az 1.  § (2) be kez dé sé ben fog -
lal tak ra te kin tet nél kül, a bír ság mér té ke meg egye zik az
adott fer tõ zött te rü let re, a mel lék let 3.2. pont ja sze rint
irány adó té tel leg ma ga sabb össze gé vel.

(4) Amennyi ben a ká ro sí tó val fer tõ zött in gat lan kö zös
tu laj don ban áll és a tu laj do no sok mi nõ sül nek földhasz -
nálónak, az (1) be kez dés sze rin ti ki sza bott nö vény vé del mi 

bír ság ból a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nya duk nak meg -
fe le lõ részt kö te le sek meg fi zet ni.”

2.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in dult el já rá -
sok ban kell alkalmazni.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát veszti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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Melléklet a 214/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelethez

[Melléklet a 187/2006. (IX. 5.) Korm. rendelethez]

A bírság tételes mértéke

1. A zár la ti ká ro sí tó val való fer tõ zés azon na li fel szá mo lá sá ra vo nat ko zó kö -
te le zett ség meg sze gé se, zár la ti ká ro sí tó ter jesz té se vagy a ter je dés elõ se gí té se, a
zárlati intézkedés megszegése

1.1. a nö vény egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le té ben „A” lis tán fel -
so rolt károsítók esetén: 500 000–5 000 000 Ft

1.2. a nö vény-egész ség ügyi fel ada tok vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 7/2001. (I. 17.) FVM ren de let 1. és 2. szá mú mel lék le té ben „B” lis tán
fel so rolt károsítók esetén: 200 000–2 000 000 Ft

2. Nö vény vé dõ szer rel olyan cse lek mény meg va ló sí tá sa, amely
2.1. az em ber egész sé gét ve szé lyez te ti: 200 000–5 000 000 Ft
2.2. az ál lat egész sé gét ve szé lyez te ti: 20 000–3 000 000 Ft
2.3. a kör nye ze tet ve szé lyez te ti, va la mint a táj kép szem pont já ból je len tõs ér -

té kû nö vény ál lo má nyo kat veszélyezteti: 50 000–5 000 000 Ft

3. A Tv. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban, va la mint (3) be kez dé sé -
ben elõ írt vé de ke zé si kö te le zett ség elmulasztása esetén

3.1. bel te rü le ten: 50 m2-ig 20 000 Ft

50–100 m2-ig 20 000–50 000 Ft

100–200 m2-ig 50 000–100 000 Ft

200 m2-tõl 1 ha-ig 100 000–750 000 Ft

1 ha-tól 750 000–5 000 000 Ft

3.2. kül te rü le ten: 1 ha-ig 20 000–50 000 Ft

1–5 ha-ig 50 000–150 000 Ft

5–10 ha-ig 150 000–225 000 Ft

10–30 ha-ig 225 000–1 000 000 Ft

30–50 ha-ig 1 000 000–2 000 000 Ft

50–100 ha-ig 2 000 000–3 750 000 Ft

100 ha-tól 3 750 000–5 000 000 Ft



4. En ge dély kö te les ter mék en ge dély nél kü li vagy en ge dély tõl el té rõ
4.1. elõ ál lí tá sa: 500 000–5 000 000 Ft
4.2. for gal ma zá sa: a for gal ma zott té tel for gal mi 

adót is tar tal ma zó ér té ké nek 40%-a,
de leg alább 50 000 Ft

4.3. hir de té se vagy ha szon szer zés cél já ból nagy nyil vá nos ság szá má ra tör té -
nõ ajánlása: 200 000–800 000 Ft

4.4. fel hasz ná lá sa: 100 000–1 000 000 Ft

5. En ge dély kö te les ter mék elõ írt ké pe sí té si fel té te lek nél kü li, ér vé nyes for -
gal ma zá si, ér té ke sí té si en ge dély nél kü li, jog sza bály el le nes belföldi forgal -
mazása: a for gal ma zott té tel for gal mi adót is 

tar tal ma zó ér té ké nek 20%-a,
de leg alább 200 000 Ft

6. Olyan en ge dély kö te les ter mék elõ ál lí tá sa, amely nem fe lel meg a cso ma -
go lá son fel tün te tett je lö lés nek, vagy az elõ ál lí tó, for gal ma zó ne vét a fo gyasz tók
meg té vesz té sé re alkalmas módon jelöli: a té tel for gal mi adót 

is tar tal ma zó ér té ké nek 20%-a,
de leg alább 500 000 Ft

7. Az ana li ti ka i lag tisz ta ha tó anyag be nyúj tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség
elmulasztása: 200 000 Ft

8. A mé hé sze tek nö vény vé del mi szem pont ból el ren delt ván do rol ta tá si ti lal -
má nak megszegése: 100 000 Ft

9. A mû trá gyák ról  szóló, 2003. ok tó ber 13-i 2003/2003/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let je lö lés re, cso ma go lás ra, a Kö zös sé gen be lü li le te le pe -
dés re, nyil ván tar tás ra, táp anyag tar ta lom ra, va la mint az egyes mû trá gya tí pu sok -
ra vonatkozó elõ írásainak megsértése: a té tel for gal mi 

adót is tar tal ma zó ér té ké nek 20%-a,
de leg alább 200 000 Ft

10. A Tv. 34.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint (5) be kez dé sé ben elõ írt kö te le -
zett ség el mu lasz tá sa, il let ve megszegése esetén

10.1. For ga lom ba ho za ta li en ge déllyel (tí pus mi nõ sí tés) nem ren del ke zõ nö -
vény vé del mi gép forgalmazása: a for gal ma zott té tel for gal mi 

adót is tar tal ma zó ér té ké nek 20%-a,
de leg alább 200 000 Ft

10.2. For ga lom ba ho za ta li en ge déllyel (tí pus mi nõ sí tés) nem ren del ke zõ nö -
vény vé del mi gép, vagy idõ sza kos fe lül vizs gá la ton részt nem vett, il let ve meg
nem fe lelt nö vény vé del mi gép üzemeltetése vagy használata: gé pen ként 20 000 Ft

11. A zár la ti ká ro sí tó val való fer tõ zés be je len té sé re vo nat ko zó kö te le zett ség
megszegése: 50 000 Ft

12. A vegy sze res nö vény vé del mi mun ka vég zés aka dá lyo zá sa: 50 000–200 000 Ft

13. A nö vény vé del mi ha tó sá gok szak igaz ga tá si te vé keny sé gé nek aka dá lyo -
zá sa, in téz ke dé sé nek fi gyel men kí vül ha gyá sa, az ál la mi vagy köz ér de kû vé de -
ke zés végrehajtásának akadályozása: 100 000–400 000 Ft

14. A nö vény vé de lem mel kap cso lat ban el ren delt elõ írások, kor lá to zá sok
meg sze gé se, il let ve kö te le zett sé gek elmulasztása

14.1. A nö vény vé de lem mel kap cso lat ban el ren delt nö vény-egész ség ügyi,
kí sér le ti, ter me lé si, meg sem mi sí té si, elõ ál lí tá si, for má lá si, ki sze re lé si, cso ma -
go lá si, rak tá ro zá si, szál lí tá si, fel hasz ná lá si, szol gál ta tá si és kereskedelmi elõ -
írások, korlátozások megszegése: 50 000–1 000 000 Ft

14.2. A jog sza bály ban elõ írt adat szol gál ta tá si, nyil ván tar tá si, nyil ván tar tás -
ba vé tel re je lent ke zé si kö te le zett ség elmulasztása: 50 000–200 000 Ft

15. En ge dély kö te les ter mék, mû sza ki lag al kal mat lan nak mi nõ sí tett vagy ér -
vé nyes mû sza ki en ge déllyel nem ren del ke zõ gép pel, il let ve be ren de zés sel áru -
ter me lõ gazdaságban történõ kijuttatása: 20 000 Ft

16. A mé hek re ve szé lyes nö vény vé del mi mun ka vég zés be je len té si kö te le -
zett sé gé nek elmulasztása: 100 000 Ft

17. A nö vény vé dõ szer bel föl di for gal má ra vo nat ko zó, a Tv. 24.  §-a sze rin ti
je len té si kö te le zett ség elmulasztása: 50 000 Ft
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1062/2007. (VIII. 7.) Korm.

ha tá ro za ta

az új Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram
vég re haj tá sá nak 2007–2010. évek re vo nat ko zó

kö zép tá vú in téz ke dé si tervérõl

1. A Kor mány

a) el fo gad ja az Or szág gyû lés 10/2006. (II. 16.) OGY
ha tá ro za ta alap ján el ké szí tett, az új Or szá gos Fo gya té kos -
ügyi Prog ram vég re haj tá sá ra vo nat ko zó, a kor mány ha tá -
ro zat mel lék le tét ké pe zõ kö zép tá vú in téz ke dé si ter vet;

b) fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy az in téz ke dé si terv ben 
fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ról két éven te ké szít se nek be -
szá mo lót, és azt a tár sa dal mi esély egyen lõ ség elõ moz dí tá -
sá ért fe le lõs mi nisz ter nek küld jék meg;

Fe le lõs: va la mennyi mi nisz ter

Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal 2008. ja nu ár 31-éig,  
 ezt köve tõen két éven te ja nu ár 31-éig

c) fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a
b) pont sze rin ti be szá mo lók alap ján ké szít sen je len tést a
Kor mány szá má ra az in téz ke dé si terv ben fog lalt fel ada tok
vég re haj tá sá ról.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal 2008. már ci us 15-éig,  
 ezt köve tõen két éven te már ci us 15-éig

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
 ezzel egy ide jû leg az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Prog ram
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó kö zép tá vú in téz ke dé si terv rõl
 szóló 2062/2000. (III. 24.) Korm. ha tá ro zat ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

Melléklet
az 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

Az új Országos Fogyatékosügyi Program
végrehajtásának 2007–2010. évekre vonatkozó

középtávú intézkedési terve

I. A fo gya té kos sze mé lye ket érin tõ tár sa dal mi szem lé let 
ked ve zõ irá nyú meg vál toz ta tá sá val kap cso la tos cé lok

1. Biz to sí ta ni kell, hogy az elõ íté le tek le bon tá sa ér de -
ké ben an ti-diszk ri mi ná ci ós mû so rok, kam pá nyok in dul ja -
nak a mé di á ban. To váb bá biz to sí ta ni kell, hogy ki ad vá -
nyok ké szül je nek a fo gya té kos sze mé lyek ked ve zõbb tár -
sa dal mi meg íté lé se ér de ké ben.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 

 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve szerint

2. Elõ kell se gí te ni, hogy a kul tú ra, a mû vé szet vagy a
tu do mány te rü le tén te het sé ges fo gya té kos fi a ta lok be kap -
cso lód has sa nak a Nem ze ti Ki vá ló ság Prog ram ba.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.
For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 

 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve szerint

3. Bõ ví te ni kell a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu ló kat be -
fo ga dó köz ok ta tá si in téz mé nyek kö rét, biz to sít va az egyé -
ni ta nu lá si igé nyek hez job ban al kal maz ko dó mód sze rek
al kal ma zá sát. A gyógy pe da gó gi ai ne ve lés ben-ok ta tás ban
részt vevõ is ko lá kat fel kell ké szí te ni a sa já tos ne ve lé si
igé nyû gyer me kek ok ta tá sá val kap cso la tos mód szer ta ni
fel ada tok el lá tá sá ra.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos
For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 

 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve szerint

4. Az ok ta tás va la mennyi szint jén a ta nu lók élet ko ri sa -
já tos sá ga i nak meg fe le lõ tan anya gok össze ál lí tá sá val kell
le he tõ vé ten ni a fo gya té kos sá gok ról  szóló is me re tek el sa -
já tí tá sát.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
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For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 
 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve szerint

5. A ta ní tó- és ta nár kép zõ in téz mé nyek ben el ér he tõ vé
kell ten ni az in teg rált ok ta tá si for mák, a fo gya té kos gyer -
me kek kel való kom mu ni ká ci ós és ok ta tá si mód sze rek el -
sa já tí tá sá nak le he tõ sé gét.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. au gusz tus 31.

6. Szem lé let for má ló prog ra mok kal ösz tö nöz ni kell a
tu risz ti kai szol gál ta tó kat és a tu risz ti kai lé te sít mé nyek
fenn tar tó it, hogy szol gál ta tá sa i kat egyen lõ eséllyel
hozzáférhetõvé tegyék.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: 2008. évi köz pon ti költ ség ve tés

II. A fo gya té kos sze mé lyek és csa lád juk élet mi nõ sé gé -
nek ja ví tá sa

1. Fe lül kell vizs gál ni és a fo gya té kos em be rek szük -
ség le te i nek meg fele lõen át kell ala kí ta ni a la ká sok, la kó -
há zak, így a tár sas há zak, az ön kor mány za ti és más fenn tar -
tá sú bér la kó há zak aka dály men te sí té sé hez kapcsolódó
támogatási eszközöket.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

2. A fo gya té kos sze mélyt ott ho ná ban gon do zó hoz zá -
tar to zó ré szé re a mun ka erõ-pi ac ra való vissza té rést se gí tõ
kí sér le ti fog lal koz ta tá si programokat kell kidolgozni.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 

 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve szerint

3. Az ala csony is ko lai vég zett sé gû, kis te le pü lé sen élõ
fo gya té kos em be rek szá má ra is el ér he tõ fel nõtt kép zé si
prog ra mo kat kell ki dol goz ni. Biz to sí ta ni kell a kép zés ben
részt ve võ ok ta tók spe ci á lis pe da gó gi ai is me re te i nek bõ ví -
té sét, va la mint az ok ta tás hoz szük sé ges, az egyen lõ esé lyû
hoz zá fé rés elõ írásainak megfelelõ tárgyi feltételeket és
infrastruktúrát.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 
 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve szerint

4. A fo gya té kos sze mé lyek in ter net-hoz zá fé ré sé nek,
mun ka vál la lá si esé lye i nek ja ví tá sa ér de ké ben ki kell dol -
goz ni a fo gya té kos sze mé lyek ré szé re tör té nõ ked vez mé -
nyes szá mí tó gép-vá sár lás pénzügyi rendszerét.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

5. A fo gya té kos em be rek szük ség le te i nek figye lembe -
véte lével fe lül kell vizs gál ni és át kell ala kí ta ni a gyó gyá -
sza ti se géd esz kö zök höz és az ön ál ló élet vi telt se gí tõ egyéb 
esz kö zök höz való hoz zá ju tás feltételeit és szabályait.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

6. Pá lyá za ti prog ra mok kal kell biz to sí ta ni a kü lö nö sen
ne he zen be sze rez he tõ és al ter na tív kom mu ni ká ci ós esz kö -
zök re gi o ná lis szin ten történõ kölcsönzési lehetõségét.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. má jus 31.
For rás: a 2007. évi költ ség ve tés rõl  szóló 2006. évi 

 CXXVII. tör vény SZMM fe je ze te

7. A sze mé lyi se gí tést nyúj tó szol gál ta tá sok (ide ért ve a
házi se gít ség nyúj tást, házi gyer mek fel ügye le tet, il let ve a
tá mo ga tó szol gál ta tást) fej lesz té sé vel biz to sí ta ni kell a fo -
gya té kos sze mé lye ket el lá tó csa lád tag rek re á ci ó já nak le -
he tõ sé gét.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. má jus 31.
For rás: a 2007. évi költ ség ve tés rõl  szóló 2006. évi 

 CXXVII. tör vény SZMM fe je ze te

8. A spor to ló fo gya té kos em be rek, va la mint az in teg -
rált sport egye sü le tek szá má nak nö ve lé sét cé loz va pá lyá -
za tok kal kell tá mo gat ni a fo gya té kos em be rek sport szö -
vet sé ge i nek, il let ve a fo gya té kos em be re ket in teg rá ló
sport szö vet sé gek nek a fej lesz té sét.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter
Ha tár idõ: fo lya ma tos
For rás: a 2007. évi költ ség ve tés rõl  szóló 2006. évi 

 CXXVII. tör vény ÖTM fe je ze te, majd a 
 jö võ be ni éves köz pon ti költ ség ve té sek

9. Olyan prog ra mo kat kell in dí ta ni, me lyek cél ja fel -
kel te ni és ösz tö nöz ni a fo gya té kos ta nu lók, fi a ta lok kö ré -
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ben az egész sé ges élet irán ti igényt (pl. spor tos élet mód ra,
egész sé ges táp lál ko zás ra ösz tön zés; ká bí tó szer pre ven -
ció).

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kulturális miniszter

Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.
For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 

 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve szerint

10. Kép zé si prog ra mo kat kell in dí ta ni a fo gya té kos
sze mé lyek sport já ban te vé keny ke dõ szak em be rek szá má -
ra a fo gya té kos sá gok kal kap cso la tos is me re te ik bõ ví té se
ér de ké ben.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.
For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv

11. Az Eu ró pai Unió és az Eu ró pa Ta nács aján lá sa i nak
és nor má i nak meg fele lõen el kell ké szí te ni a fo gya té kos
sze mé lye ket el lá tó, nagy lét szá mú bent la ká sos in téz mé -
nyek át ala kí tá sá nak ha zai ütem ter vét és a ki vi te le zés költ -
ség ha té kony sá gá nak elem zé sét tar tal ma zó irány el ve ket,
kü lö nös te kin tet tel a fel sza ba du ló épü le tek új ra hasz no sí tá -
sá ra, a szük sé ges át ala kí tá sok ra, a szol gál ta tá sok
feltételeinek javítására és bõvítésére, a gondozási
módszerek korszerûsítésére.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hivatalt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

III. A fo gya té kos sze mé lyek tár sa da lom éle té ben való
ak tív rész vé te lé nek elõ se gí té se

1. Biz to sí ta ni kell, hogy ké szül je nek pre ven ci ós célú
ok ta tó fil mek, do ku men tum fil mek, tá jé koz ta tó ki ad vá -
nyok, me lyek cél ja, hogy a fo gya té kos sze mé lyek meg is -
mer jék sze mély hez fû zõ dõ jo ga i kat, azok ér vé nye sí té sé -
nek le he tõ sé ge it, va la mint felismerjék a hátrányos
megkülönböztetés helyzeteit.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.
For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 

 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve szerint

2. 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
4.  §-ának fa)–fb) és fd) pont jai alap ján va la mennyi tár cá -
nak ki kell dol goz nia a sa ját va gyon ke ze lé sé ben mû köd te -
tett, köz szol gál ta tást nyúj tó épü le te i re az egyen lõ esé lyû
hoz zá fé rés meg va ló sí tá sá nak üte me zé sét, gon dos kod va
egy út tal az an nak meg va ló sí tá sá ért fe le lõs szer ve ze ti egy -
ség ki je lö lé sé rõl.

Fe le lõs: va la mennyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.

3. El kell ké szí te ni a tö meg köz le ke dé si rend sze rek nek
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 ben elõ írt ha -
tár idõ ig tör té nõ egyen lõ esé lyû hoz zá fér he tõ vé tételének
részletes ütemtervét.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú li us 31.

4. Gon dos kod ni kell a köz szol gál ta tá sok in ter net-ala pú 
hoz zá fér he tõ sé gét biz to sí tó, az Eu ró pai Unió fo gya té kos -
sá gü gyi irány el ve it figye lembe vevõ spe ci á lis megoldások 
hazai alkalmazásáról.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: 2009. jú li us 31.

5. A hal lás sé rült em be rek szük ség le te i re fi gye lem mel,
pá lyá za ti prog ra mok út ján biz to sí ta ni kell a köz szol gá la ti
mû so rok fel ira to zá sát vagy jelnyelvi fordítását.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber 31.
For rás: a 2007. évi költ ség ve tés rõl  szóló 2006. évi 

 CXXVII. tör vény SZMM fe je ze te

6. Tá mo gat ni kell a ha zai ku tya ki kép zés ka pa ci tá sá nak
nö ve lé sét, va la mint meg kell al kot ni a vak ve ze tõ-, jel zõ-,
asszisz tens-, és te rá pi ás ku tyák al kal ma zá sá nak és ki kép -
zé sük mi nõ sé gi követelményeinek szakmai szabályait.

Fe le lõs: föld mû ve lé si és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: a 2007. évi költ ség ve tés rõl  szóló 2006. évi 

 CXXVII. tör vény SZMM fe je ze te

7. Gon dos kod ni kell a fo gya té kos sze mé lyek nyílt
mun ka pi a ci mun ka vál la lá sát ösz tön zõ szol gál ta tá si prog -
ra mok kidolgozásáról.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

8. A fog lal koz ta tá si re ha bi li tá ci ó hoz való hoz zá fé rés
biz to sí tá sa ér de ké ben ki kell dol goz ni az ak tív korú, be teg -
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ség vagy bal eset kö vet kez té ben meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû sze mé lyek nek az egész ség ügyi re ha bi li tá ci ót kö -
ve tõ ele mi és szo ci á lis rehabilitációt biztosító
szolgáltatások rendszerét.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

9. A tá mo ga tott dön tés ho za tal mo dell jét ala pul véve át
kell ala kí ta ni a cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó vagy ki zá ró
gond nok ság alatt álló fo gya té kos sze mé lyek fog lal koz ta -
tá sá val kap cso la tos jog sza bá lyo kat a kirekesztettségük
megszûnése érdekében.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

10. A hu mán-erõ for rás me ne dzse rek és re fe ren sek kép -
zé sé vel fel kell ké szí te ni õket a fo gya té kos ság gal élõ, il let -
ve a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók mun -
ka vál la lás sal kap cso la tos ne héz sé ge i nek le küz dé sé ben
való se gít ség nyúj tás ra, a szük sé ges ko or di ná ci ós, köz ve tí -
tõi fel ada tok el lá tá sá ra.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.
For rás: 2010. évi köz pon ti költ ség ve tés

IV. A re ha bi li tá ci ó val kap cso la tos cé lok

1. Az élet kor hoz kö tött egész ség ügyi szû rõ vizs gá la -
tok hoz kap cso ló dó an a fo gya té kos sá gok fel is me ré sé re és a 
fo gya té kos ál la po tok ból ere dõ hely ze tek ke ze lé sé re vo nat -
ko zó to vább kép zé si prog ra mo kat kell in dí ta ni a védõnõk
és házi gyermekorvosok körében.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. má jus 31.
For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 

 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve szerint

2. Meg kell al kot ni a ko ra-gyer mek ko ri di ag nosz ti ka és 
fej lesz tés mû köd te té sé nek a meg lé võ el lá tó rend sze rek
össze han go lá sá ra ala po zott sza bá lya it és a rend szer fel ál lí -
tá sá hoz szükséges ütemtervet.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

3. El kell ké szí te ni az au tiz mus sal élõ sze mé lyek
komp lex (fog lal ko zá si, szo ci á lis és pe da gó gi ai) re ha bi li tá -
ci ó já ra, va la mint az au tiz mus di ag nosz ti zá lá sá ra al kal mas
intézményrendszer koncepcióját.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú li us 31.

4. A spe ci á lis el lá tá si szük ség le tû fo gya té kos em be rek
szak sze rû és tel jes kö rû egész ség ügyi el lá tá sa ér de ké ben
mo dell-prog ra mok ke re té ben kell ki dol goz ni el lá tá suk
szak mai és mi nõ sé gi pro to koll ja it, va la mint a több -
let-szük ség let bõl ere dõ magasabb költségek
finanszírozásának szabályait.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

5. A szak kép zés be be kap csol ha tó fo gya té kos fi a ta lok
ese té ben a kép zés és pá lya ori en tá ció in téz mény rend sze ré -
nek fej lesz té sé vel meg kell te rem te ni a kép zés, a re ha bi li -
tá ció és a fog lal koz ta tás össz hang ját.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

6. A fo gya té kos sze mé lyek kel kap cso la tos napi gya -
kor la ti mun ká ban részt vevõ szak dol go zók (gyógy pe da gó -
gu sok, szo ci á lis mun ká sok, re ha bi li tá ci ós szak em be rek)
szá má ra a men tá lis ki égé sü ket (bur ning-out) meg elõ zõ
rek re á ci ós és szakmai programokat kell indítani.

Fe le lõs: szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
For rás: Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv 

 vo nat ko zó Ope ra tív Prog ram já nak 
 Ak ci ót er ve sze rint

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának közleménye

A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la a 35/2000. (XI. 30.) BM ren de let 73. §
(1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzskönyvek
sorszámát teszi közzé:

555646D
154163C
637041A
918913B
414478G
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456540B
609810C
432000D
260675H
225102H
816298E
203282E
534981D
826608A
424510E
502583D
404283C
785468G
886849D
148087E
020426E
681840B
709819E
451528C
907276B
737431D
623829E
333119E
362466D
546399B
254761D
363908G
645354D
763822A
624367C
538850D
153696C
584337D
109592D
018284F
618127G
801541E
786638A
388783C
187073C
332412G
784360E
991900B
992932E
564225E
376377G
197624D
090893D
036486A
350491F
654565F
755883E
583821B
426564G
448494E
036490A

654566F
733504C
620695B
426458G
400619F
118108E
980220B
035321A
310280E
590710C
685169D
145179B
235926E
613280E
379003B
497691G
420567B
479877E
313533D
910451F
371761D
639799E
061273C
529794B
431484G
961727B
842217A
550639G
019874E
929985B
755279C
067978G
285633B
696186D
073889B
147665A
035180D
776720F
992175B
005679A
959820C
736892D
937408A
523933B
083031C
219237F
687321B
266910D
039131C
118179C
717438D
781979G
683139D
320515G
099904D
909176E
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415924D
133441E
381792C
363719G
482531G
415655G
616862E
463020D
214879G
641572E
356071E
898654E
328493F
607998F
174711D
057778H
057879H
511489A
168221A
697532B
632263E
216716C
539401E
523307E
875328F
032804G
669373D
592020F
120719G
506949F
164906H
303380D
517253E
256748C
445607B
177631D
547131F
806002A
289446A
443459F
151195F
343023D
882098D
302622A
577235G
225435G
579347F
677939C
244335D
631125F
501305B
356201A
174965G
955021D
361421D
913888B

234253E
641723C
627679G
381846B
852545A
104110F
253953B
526301E
204099G
603854E
429195C
931093E
764463C
093218H
206547G
296600B
173679D
610702B
151615A
386156G
660205F
904649F
187544G
648859F
649973F
659388F
644803F
936478F
644901F
648774F
649053F
644900F
645308F
645096F
740270F
640524F
659303F
157154G
157153G
105404G
653384F
660305F
120333G
113429G
120380G
113428G
109163G
649775F
852089F
163596H
645049F
640425F
648310F
927799F
653326F
653385F
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610227F
653387F
610442F
649776F
610562F
614153F
707722D
627905D
409593A
146197A
657369F
653095D
456444G
543311D
302101D
789848B
033952F
030340B
769038A
734666C
827533F
504128C
534135C
614993B
089623C
033026F
142874H
134003A
188958F
668708G
592064G
546594A
063234B
703613D
088946F
587868B
588391B
767320D
816444E
459100G
470792C
037068F
073432E
032260H
281258E
049321G
005200B
542047F
967175F
971933F
587536D
564089G
760501G
170646D

409888G
326405B
393273E
655981E
672004A
384676D
718274G
497439A
747820D
406990D
717070G
544213E
214551E
957087D
270337C
066280C
057315A
088228F
246700E
509763G
307346D
410616A
434978F
309538F
275283A
047887D
880269E
879619F
466664E
587213C
516016D
159570H
210456C
529955C
421891E
925945G
580285F
880850A
545624A
152022B
533319E
312272D
988302D
975161E
483145E
958849B
261335A
092979H
109166G
505391C
553945G

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

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

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

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

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

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

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

a

Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.

Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazá-
sához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. tör-
vény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormány-
zati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes települése-
ken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogsza-
bály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisz-
térium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendelete-
ket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampol-
gár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõ-
jegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjai-
nak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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