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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
216/2007. (VIII. 15.) Korm.

rendelete

a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes
szabályairól  szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 12/B.  §-ának
(6) be kez dé sé ben, va la mint a 124.  §-a (2) be kez dé sé nek
y) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A hosszú távú kö te le zett sé gek vál la lá sá nak egyes
 szabályairól  szóló 24/2007. (II. 28.) Kor m. ren de let 8.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Rang sor ra az or szá gos szin tû fej lesz té sért, fej -
lesz té si ter ve zé sért és prog ra mo zá sért fe le lõs mi nisz ter
leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig tesz ja vas la tot a Kor -
mány szá má ra.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kor mány
217/2007. (VIII. 15.) Korm.

ren de le te

az energiafelhasználó termékek öko-tervezési
kötelezettségének elõ írásáról,

valamint forgalomba hozatalának
és megfelelõségértékelésének általános feltételeirõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya azon ener gia fel hasz ná ló ter mé -
kek re ter jed ki, ame lyek re kü lön jog sza bály az öko-ter ve -
zés re és a kör nye zet vé del mi jel lem zõk re vo nat ko zó kö ve -
tel mé nye ket ál la pít meg.

(2) A ren de let ben fog lal tak nem érin tik
a) az ener gia fel hasz ná ló ter mék re vo nat ko zó kü lön

jog sza bály sze rin ti elõ írások, és
b) a hul la dék gaz dál ko dás ra, va la mint a ve gyi anya gok -

ra vo nat ko zó kö zös sé gi jogi ak tu sok – be le ért ve a flu o ro -
zott, üveg ház ha tá sú gá zok ra vo nat ko zó kö zös sé gi jogi
 aktusokat –, va la mint az ezek kel össze füg gõ kü lön jog sza -
bá lyok ren del ke zé se i nek al kal ma zá sát.

(3) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a sze mély szál lí tó és
áru fu va ro zá si esz kö zök re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. Al kat ré szek és rész egy sé gek: azok az ener gia fel hasz -

ná ló ter mé kek be be épí ten dõ ré szek, ame lye ket nem a vég -
fel hasz ná lók ré szé re szánt egye di al kat rész ként hoz nak
for ga lom ba vagy vesz nek hasz ná lat ba, és ame lyek nek
a kör nye zet vé del mi tel je sít mé nyét nem le het ön ál ló an
 értékelni;

2. Anya gok: min den olyan anyag, ame lyet az ener gia -
fel hasz ná ló ter mék élet cik lu sa alatt fel hasz nál nak;

3. Ener gia fel hasz ná ló ter mék:
a) az a for ga lom ba ho za tal ra szánt ter mék, amely ren -

del te té se sze rin ti hasz ná lat ba vé te le so rán ener gi át (vil la -
mos ener gi át, fo szi lis üzem anya go kat és meg úju ló ener -
giát) hasz nál fel, vagy az ilyen ener gia fej lesz té sé re, to váb -
bí tá sá ra és mé ré sé re szol gál,

b) az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek be be épí ten dõ al kat -
rész vagy rész egy ség, ame lyet a vég fel hasz ná lók ré szé re
szánt egye di al kat rész ként hoz nak for ga lom ba vagy vesz -
nek hasz ná lat ba, és amely nek kör nye zet re gya ko rolt ha tá -
sát ön ál ló an le het ér té kel ni;

4. Élet cik lus: az ener gia fel hasz ná ló ter mék lé te zé sé nek 
egy más után kö vet ke zõ és egy más sal kap cso lat ban levõ
sza ka szai a nyers anyag fel hasz ná lá sá tól a vég sõ ár tal mat -
la ní tá sig;

5. For ga lom ba ho za tal: az ener gia fel hasz ná ló ter mék -
nek a kö zös sé gi pi a con elsõ al ka lom mal tör té nõ hoz zá fér -
he tõ vé té te le az Eu ró pai Kö zös sé gen (a továb biak ban:
 Közösség) be lü li for gal ma zás vagy hasz ná lat cél já ból,
akár vissz ter he sen, akár in gye ne sen, és az al kal ma zott
 eladási tech ni kák tól füg get le nül;
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6. Gyár tó: bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi 
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság és szer ve zet, va la -
mint ezek meg ha tal ma zott kép vi se lõ je, aki vagy amely
– sa ját neve vagy véd je gye alatt, vagy sa ját hasz ná la tá ra –
ener gia fel hasz ná ló ter mé ket gyárt, és fe le lõs azért, hogy
az ener gia fel hasz ná ló ter mék meg fe lel jen az e ren de let
for ga lom ba ho za tal ra és hasz ná lat ba vé tel re vo nat ko zó
jog sza bá lyi kö ve tel mé nye i nek. Ilyen sze mély, szer ve zet
vagy a 9. pont ban meg ha tá ro zott im por tõr hi á nyá ban gyár -
tó nak kell te kin te ni bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze -
mélyt, vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá got
és szer ve ze tet, aki vagy amely ener gia fel hasz ná ló ter mé -
ket for ga lom ba hoz, il le tõ leg hasz ná lat ba vesz;

7. Hasz ná lat ba vé tel: ener gia fel hasz ná ló ter mék elsõ,
kö zös sé gi vég fel hasz ná ló ré szé rõl tör té nõ ren del te tés sze -
rû hasz ná lat ba vé te le;

8. Ho no sí tott har mo ni zált szab vány: el is mert szab -
vány ügyi tes tü let ál tal, az Eu ró pai Bi zott ság (a to váb bi ak -
ban: Bi zott ság) meg bí zá sa alap ján a mû sza ki szab vá nyok
és sza bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1998. jú ni us 22-i 98/34/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv ben meg ál la pí tott el já -
rás sal össz hang ban az eu ró pai kö ve tel mé nyek meg ha tá ro -
zá sa cél já ból el fo ga dott, kö te le zõ erõ vel nem bíró mû sza ki 
le írás, ame lyet a ma gyar el já rá si rend nek meg fele lõen
nem ze ti szab vány ként köz zé tet tek;

9. Im por tõr: a Ma gyar Köz tár sa ság ban szék hellyel ren -
del ke zõ bár mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság és szer ve zet, aki vagy
amely üz le ti te vé keny sé ge so rán egy har ma dik or szág ból
szár ma zó ener gia fel hasz ná ló ter mé ket a kö zös sé gi pi a con
for ga lom ba hoz;

10. Kör nye ze ti ha tás: a kör nye zet bár mi lyen vál to zá sa,
amely rész ben vagy egész ben az ener gia fel hasz ná ló ter -
mék  miatt, an nak élet cik lu sa alatt kö vet ke zett be;

11. Kör nye zet vé del mi jel lem zõ: az ener gia fel hasz ná ló
ter mék ele me vagy funk ci ó ja, amely az ener gia fel hasz ná ló 
ter mé kek élet cik lu sa alatt a kör nye zet tel köl csön ha tás ba
lép het;

12. Kör nye zet vé del mi tel je sít mény: a gyár tó nak az
ener gia fel hasz ná ló ter mék kör nye zet vé del mi jel lem zõ i -
nek ja ví tá sa te rén el ért ered mé nyei, ame lye ket a mû sza ki
do ku men tá ció fog lal össze;

13. Kör nye zet vé del mi tel je sít mény nö ve lé se: az ener -
gia fel hasz ná ló ter mék kör nye zet re gya ko rolt ha tá sát több
ge ne rá ci ón ke resz tül csök ken tõ el já rás, amely nem ter jed
ki szük ség sze rû en egy szer re az ener gia fel hasz ná ló ter mék
va la mennyi kör nye zet vé del mi jel lem zõ jé re;

14. Kö zös sé gi öko cím ke: a kö zös sé gi öko cím ke mó do -
sí tott oda íté lé si rend sze ré rõl  szóló, 1980. jú li us 28-i
1980/2000/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let alap -
ján adott öko cím ke;

15. Meg ha tal ma zott kép vi se lõ: bár mely ter mé sze tes
vagy jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár -
sa ság és szer ve zet, aki vagy amely a Kö zös ség ben la kó -
hellyel vagy szék hellyel ren del ke zik, és írá sos meg ha tal -

ma zást ka pott a gyár tó tól, hogy ne vé ben el jár va tel je sít se
az e ren de let ben meg ha tá ro zott va la mennyi kötelezett -
séget és a ré szé re elõ írt ala ki kö ve tel ményt vagy azok egy
ré szét;

16. Öko ló gi ai pro fil: az ener gia fel hasz ná ló ter mék re
vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok kal össz hang ban álló le írás,
amely az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek hez a tel jes élet cik -
lu suk so rán kap cso ló dó, a kör nye ze ti ha tá sok szempont -
jából je len tõs és mér he tõ fi zi kai mennyi sé gek kel ki fe je zett 
anya gráf or dí tá so kat és ki bo csá tá so kat (anya go kat, emisz -
sziót és hul la dé kot) tar tal maz za;

17. Öko-ter ve zés: a kör nye zet vé del mi szem pon tok
 integrálása a ter mék ter ve zé sé be az zal a cél lal, hogy az
ener gia fel hasz ná ló ter mék egész élet cik lu sát figye lembe
véve nö vel jék an nak kör nye zet vé del mi tel je sít mé nyét;

18. Öko-ter ve zé si kö ve tel mény: az ener gia fel hasz ná ló
ter mék terv e, és az ener gia fel hasz ná ló ter mék kel kap cso -
la tos min den olyan kö ve tel mény, amely nek cél ja a kör nye -
zet vé del mi tel je sít mény nö ve lé se, va la mint bár mely olyan
in for má ció szol gál ta tá si kö ve tel mény, amely az ener gia -
fel hasz ná ló ter mék kör nye zet vé del mi jel lem zõ i vel kap -
cso la tos;

19. Pi ac fel ügye le ti ha tó ság: az ener gia fel hasz ná ló ter -
mé kek öko-ter ve zé si kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lõ -
sé gé vel kap cso lat ban el len õr zé si és fel ügye le ti ha tás kör rel 
ren del ke zõ ha tó ság;

20. Ter mék ter ve zés: azon el já rá sok so ro za ta, ame lyek -
kel az ener gia fel hasz ná ló ter mék re vo nat ko zó jogi, mû sza -
ki, biz ton sá gi, funk ci o ná lis, pi a ci vagy egyéb kö ve tel -
ményt az ener gia fel hasz ná ló ter mék mû sza ki ada ta i vá ala -
kít ják át;

21. Új ra fel dol go zás: olyan ter me lé si fo lya mat, amely -
nek so rán a hul la dék anya gát az ere de ti vagy más cél ra
 ismételten fel hasz nál ják, nem be le ért ve az ener ge ti kai
hasz no sí tást.

Forgalomba hozatal és használatbavétel,
az energiafelhasználó termékek szabad mozgása

3.  §

(1) Az ener gia fel hasz ná ló ter mé ket az egyes ener gia fel -
hasz ná ló ter mék tí pu sok ra vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott rész le tes öko-ter ve zé si kö ve tel mé -
nyek nek meg fele lõen kell meg ter vez ni.

(2) Az ener gia fel hasz ná ló ter mé ket for ga lom ba hoza -
tala, hasz ná lat ba vé te le elõtt az e ren de let sze rin ti CE meg -
fe le lõ sé gi je lö lés sel kell el lát ni, és meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
za tot kell ki ál lí ta ni, amely ben a gyár tó vagy meg ha tal ma -
zott kép vi se lõ je ta nú sít ja és ki je len ti, hogy az ener gia fel -
hasz ná ló ter mék meg fe lel az adott ener gia fel hasz ná ló ter -
mék öko-ter ve zé sé re vo nat ko zó rész le tes kö ve tel mé nye -
ket meg ha tá ro zó kü lön jog sza bály (a továb biak ban: kü lön
jog sza bály) va la mennyi vo nat ko zó ren del ke zé sé nek.
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(3) Vá sá rok, ki ál lí tá sok és be mu ta tók al kal má val ki
 lehet ál lí ta ni olyan ener gia fel hasz ná ló ter mé ket is, amely
nem fe le l meg e ren de let és az al kal ma zan dó kü lön jog sza -
bály ren del ke zé se i nek, ha a ki ál lí tó jól lát ha tó jel zés sel
egy ér tel mû en fel tün te ti, hogy az ener gia fel hasz ná ló ter -
mék nem hoz ha tó for ga lom ba, és nem ve he tõ hasz ná lat ba,
amíg nem fe le l meg e ren de let és az al kal ma zan dó kü lön
jog sza bály ren del ke zé se i nek.

(4) Ener gia fel hasz ná ló ter mék for ga lom ba ho za ta la,
hasz ná lat ba vé te le elõtt a gyár tó vagy an nak meg ha tal ma -
zott kép vi se lõ je kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy az ener -
gia fel hasz ná ló ter mék meg fe le lõ ség-ér té ke lé sét a kü lön
jog sza bály va la mennyi vo nat ko zó kö ve tel mé nyé re te kin -
tet tel el vé gez zék.

(5) A 6.  §-nak meg fele lõen CE-je lö lés sel el lá tott ener -
gia fel hasz ná ló ter mék for ga lom ba ho za ta la, hasz ná lat ba -
vé te le nem tilt ha tó meg, és nem kor lá toz ha tó a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott öko-ter ve zé si kö ve tel mé nyek re 
tör té nõ hi vat ko zás sal ab ban az eset ben, ha az meg fe lel a
kü lön jog sza bály vo nat ko zó ren del ke zé se i nek, vagy ha
a kü lön jog sza bály az adott ener gia fel hasz ná ló ter mék
 tekintetében nem ír elõ öko-ter ve zé si kö ve tel ményt.

Megfelelõségértékelési eljárás

4.  §

(1) A gyár tó vá laszt hat az 1. mel lék let ben meg je lölt bel -
sõ ter ve zés-el len õr zés vagy a 2. mel lék let sze rin ti meg -
felelõségértékelési irá nyí tá si rend szer (a továb biak ban:
irá nyí tá si rend szer) kö zött. A meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já -
rást kü lön jog sza bály ha tá roz za meg, in do kolt eset ben
azon ban meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás meg ha tá roz ha tó
meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rá sok kü lön bö zõ sza ka sza i nak
mo dul ja i ról és CE meg fe le lõ sé gi je lö lés fel tün te té sét és
hasz ná la tát rög zí tõ, a mû sza ki har mo ni zá ci ós irány el vek -
ben hasz nál ni kí vánt sza bá lyok ról  szóló, 1993. jú li us 22-i
93/465/EGK ta ná csi ha tá ro zat ban le írt mo du lok ke re tei
kö zött.

(2) A gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je az öko-
ter ve zé si kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés igazo lása
cél já ból az 1. mel lék let tel össz hang ban meg fe le lõ ség ér té -
ke lést le he tõ vé tevõ mû sza ki do ku men tá ci ót ké szít.

(3) A gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je meg -
felelõségi nyi lat ko za tot tesz, amely ben ki je len ti, hogy az
ener gia fel hasz ná ló ter mék meg fe lel a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott rá vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek.
A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat egy vagy több ener gia fel -
hasz ná ló ter mék re vo nat koz hat, és an nak meg õr zé sé rõl a
gyár tó gon dos ko dik.

(4) Az egyes ener gia fel hasz ná ló ter mé kek re vo nat ko zó
irá nyí tá si rend szer fel hasz nál ha tó az ener gia fel hasz ná ló
ter mé kek meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ra, fel té ve, hogy a
gyár tó al kal maz za a 2. mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro -

zott irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men tá ci ós ele -
me ket, ame lyek kel a gyár tó iga zol hat ja, hogy az ener gia -
fel hasz ná ló ter mék meg fe lel a kü lön jog sza bály rá vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye i nek.

(5) A gyár tó az irá nyí tá si rend szer al kal ma zá sa so rán
iga zol ja a kü lön jog sza bály kö ve tel mé nye i nek való meg -
fe le lést. A gyár tó ezen fe lül az ener gia fel hasz ná ló ter mék
kör nye zet vé del mi tel je sít mé nyé nek nö ve lé se ér de ké ben a
cé lok és mu ta tó szá mok meg ha tá ro zá sá ra és vizs gá la tá ra
vo nat ko zó ke ret kon cep ci ót ké szít.

(6) A gyár tó az irá nyí tá si rend szer al kal ma zá sa so rán
a 2. mel lék let 1. pont já val össz hang ban min den, az ener -
gia fel hasz ná ló ter mék ál ta lá nos kör nye zet vé del mi tel je sít -
mé nyé nek nö ve lé sét, öko ló gi ai pro fil ja el ké szí té sét cél zó
in téz ke dé sét do ku men tál ja.

(7) A gyár tó min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz
 annak biz to sí tá sá ra, hogy az ener gia fel hasz ná ló ter mé ket
a ter ve zé si ter mék le írá sok nak meg fele lõen gyárt sák, és
be tart sák az ener gia fel hasz ná ló ter mék re vo nat ko zó kü lön
jog sza bály kö ve tel mé nye it.

(8) A gyár tó el já rást dol go z ki az irá nyí tá si rend szer
 felülvizsgálatára és a fe lül vizs gá lat so rán ész lelt hi bák or -
vos lá sá ra.

(9) A gyár tó leg alább há rom éven te el vég zi az irá nyí tá si
rend szer tel jes bel sõ, kör nye zet vé del mi szem pon tú el len -
õr zé sét.

5.  §

(1) Ha az ener gia fel hasz ná ló ter mé ket a szer ve ze tek nek
a kö zös sé gi kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend -
szer ben (EMAS) való ön kén tes rész vé te lé nek le he tõ vé
 tételérõl  szóló, 2001. már ci us 19-i 761/2001/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi ren de let tel össz hang ban olyan nyil -
ván tar tás ba vett szer ve zet ter ve zi, amely nek te vé keny sé gi
köre ki ter jed az adott ter ve zé si fel adat ra, az el len ke zõ
 bizonyításáig vé lel mez ni kell, hogy a szer ve zet irá nyí tá si
rend szer e meg fe lel a 2. mel lék let ben fog lal tak nak és az
adott ener gia fel hasz ná ló ter mék re vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek nek.

(2) Ha az ener gia fel hasz ná ló ter mé ket olyan szer ve zet
ter ve zi, amely nek az irá nyí tá si rend szer e tar tal maz za az
ener gia fel hasz ná ló ter mék ter ve zé si fel ada tot, és ame lyet
az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett ho no sí tott
har mo ni zált szab vá nyok kal össz hang ban haj ta nak vég re,
az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig vé lel mez ni kell, hogy ez az irá -
nyí tá si rend szer meg fe lel a 3. mel lék let ben fog lalt kö ve tel -
mé nyek nek.

(3) Az ener gia fel hasz ná ló ter mék for ga lom ba ho za ta lát, 
hasz ná lat ba vé te lét köve tõen a gyár tó vagy meghatal -
mazott kép vi se lõ je a meg fe le lõ ség ér té ke lés re vo nat ko zó
 valamennyi do ku men tu mot és a ki adott meg fe le lõ sé gi nyi -
lat ko za to kat az ener gia fel hasz ná ló ter mék gyár tá sát kö ve -
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tõ tíz évig meg õr zi, és a pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg ke re -
sé sé nek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott tíz na pon be lül a pi ac -
fel ügye le ti ha tó ság ré szé re ki ad ja.

(4) Amennyi ben a gyár tó nem ren del ke zik szék hellyel
a Kö zös ség te rü le tén és nincs meg ha tal ma zott kép vi se lõ je, 
az im por tõr

a) biz to sít ja, hogy a for ga lom ba ho zott vagy hasz ná lat -
ba vett ener gia fel hasz ná ló ter mék meg fe lel jen e ren de let -
nek és az al kal ma zan dó kü lön jog sza bály nak,

b) a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot és a mû sza ki do ku -
men tá ci ót az 5.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele -
lõen meg õr zi és ren del ke zés re bo csát ja.

(5) A meg fe le lõ ség ér té ke lés re vo nat ko zó do ku men tu -
mo kat és a 6.  § sze rin ti meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot a gyár -
tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je vagy – amennyi ben
a gyár tó nem ren del ke zik szék hellyel a Kö zös ség te rü le tén 
és nincs meg ha tal ma zott kép vi se lõ je – az im por tõr a
 Közösség bár mely hi va ta los nyel vén ki ál lít hat ja.

CE megfelelõségi jelölés és megfelelõségi nyilatkozat

6.  §

(1) A CE meg fe le lõ sé gi je lö lés a „CE” kez dõ be tûk bõl
áll, a 3. mel lék let ben sze rep lõ min tá nak meg fele lõen.

(2) A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat a 4. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott ada to kat és a vo nat ko zó kü lön jog sza bály ra
való uta lást tar tal maz za.

(3) A CE meg fe le lõ sé gi je lö lést az ener gia fel hasz ná ló
ter mé ken ma ra dan dó an kell fel tün tet ni. Amennyi ben ez
a ter mé ken nem le het sé ges, a CE meg fe le lõ sé gi je lö lést
ma ra dan dó an a cso ma go lá son vagy a hasz ná la ti ke ze lé si
uta sí tá son kell el he lyez ni.

(4) Az ener gia fel hasz ná ló ter mé ken vagy an nak cso ma -
go lá sán vagy hasz ná la ti, ke ze lé si uta sí tá sán nem helyez -
hetõ el a CE meg fe le lõ sé gi je lö lés sel össze té veszt he tõ, a
fel hasz ná ló meg té vesz té sé re al kal mas más je lö lés. Bár -
mely más je lö lést csak úgy sza bad el he lyez ni, hogy a
CE meg fe le lõ sé gi je lö lés lát ha tó sá ga és ol vas ha tó sá ga
 ezáltal ne csök ken jen.

A megfelelõség vélelme

7.  §

(1) A 6.  § sze rin ti CE meg fe le lõ sé gi je lö lés sel el lá tott
ener gia fel hasz ná ló ter mé ket úgy kell te kin te ni, hogy az
meg fe lel a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek.

(2) Azt az ener gia fel hasz ná ló ter mé ket, amely re ho no sí -
tott har mo ni zált szab ványt al kal maz tak, úgy kell te kin te ni, 
hogy az tel jes mér ték ben meg fe lel a kü lön jog sza bály ban
elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

(3) A kö zös sé gi öko cím ké vel el lá tott energiafelhasz -
náló ter mé ket úgy kell te kin te ni, hogy az meg fe lel az öko-
ter ve zé si kö ve tel mé nyek nek.

Ellenõrzés és felügyelet

8.  §

(1) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság el len õr zi az e ren de let ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek be tar tá sát.

(2) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a
6.  § sze rint CE meg fe le lõ sé gi je lö lés sel el lá tott ener gia fel -
hasz ná ló ter mék nem fe le l meg a kü lön jog sza bály va la -
mennyi ren del ke zé sé nek, éssze rû ha tár idõ meg ha tá ro zá sá -
val fel szó lít ja a gyár tót vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jét
vagy – amennyi ben a gyár tó nem ren del ke zik szék hellyel
a Kö zös ség te rü le tén és nincs meg ha tal ma zott kép vi se lõ -
je – az im por tõrt

a) a meg fe le lõ in téz ke dé sek meg té te lé re, hogy az érin -
tett ter mék a for ga lom ba ho za tal kor meg fe lel jen a kü lön
jog sza bály sze rin ti elõ írásoknak,

b) hogy a ter mé ket von ják ki, hív ják vissza a pi ac ról.

(3) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság mind ad dig jo go sult a
szük sé ges in téz ke dé se ket fenn tar ta ni és a for ga lom ba ho -
za talt meg til ta ni, amíg a meg fe le lõ ség meg nem va ló sul.

(4) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság a (2)–(3) be kez dés sze rin ti 
in téz ke dé sé rõl egy ide jû leg ér te sí ti a Bi zott sá got, va la mint
a töb bi tag ál la mot, meg je löl ve dön té sé nek in do ka it, kü lö -
nö sen, ha a kö ve tel mé nyek nek való nem meg fe le lés oka

a) az adott ener gia fel hasz ná ló ter mék re vo nat ko zó kü -
lön jog sza bály ren del ke zé se i nek be nem tar tá sa,

b) a ho no sí tott har mo ni zált szab vány nem meg fe le lõ
al kal ma zá sa,

c) a ho no sí tott har mo ni zált szab vány hi á nyos sá ga.

(5) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság a pi ac fel ügye let ered mé -
nyé rõl – amennyi ben szük sé ges – a (4) be kez dés ben fel so -
rolt ese te ken fe lül is tá jé koz tat ja a Bi zott sá got. Az ága za -
tért fe le lõs mi nisz ter az e ren de let vég re haj tá sá ért fe le lõs
és fel ügye le te alá tar to zó pi ac fel ügye le ti ha tó sá gok ról
 tájékoztatja a Bi zott sá got.

(6) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság vé le mé nye alap ján a
Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tör vényességi fel ügye le tét 
el lá tó mi nisz ter úgy ér té ke li, hogy egy meg fe le lést biz to sí -
tó ho no sí tott har mo ni zált szab vány nem fe le l meg ma ra -
dék ta la nul az al kal ma zan dó kü lön jog sza bály meg ha tá ro -
zott ren del ke zé se i nek, ezt in do ko lás sal el lát va a mû sza ki
szab vá nyok és sza bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál -
ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5. cik ke
alap ján lét re ho zott ál lan dó bi zott ság elé ter jesz ti.

(7) A (2)–(3) be kez dés alap ján ho zott jog erõs és a
 Bizottsággal kö zölt ha tá ro za to kat a pi ac fel ügye le ti ha tó -
ság hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za.
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A felhasználók tájékoztatása

9.  §

A gyár tó kö te les biz to sí ta ni, hogy a kü lön jog sza bállyal
össz hang ban – az ál ta la meg fe le lõ nek tar tott for má ban –
az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek fel hasz ná lói tá jé koz ta tást
kap ja nak

a) az ener gia fel hasz ná ló ter mék ren del te tés sze rû hasz -
ná la tá hoz szük sé ges hasz ná la ti út mu ta tó ról,

b) a kü lön jog sza bály erre vo nat ko zó ren del ke zé se ese -
tén az ener gia fel hasz ná ló ter mék öko ló gi ai jel lem zõ i rõl és
az öko-ter ve zés elõ nye i rõl.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Fel ha tal ma zást kap nak az ága za ti irá nyí tá sért fe le lõs 
mi nisz te rek, hogy

a) a fel adat- és ha tás kö rük be tar to zó energiafelhasz -
náló ter mé kek öko-ter ve zé sé re, va la mint a kör nye zet vé -
del mi jel lem zõk re vo nat ko zó rész le tes kö ve tel mé nye ket,

b) az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek nek a gyár tó tól el té -
rõ fe lek ré szé rõl tör té nõ ke ze lé sé nek, fel hasz ná lá sá nak
vagy új ra fel dol go zá sá nak mód sze rét be fo lyá so ló té nye -
zõk rõl  szóló tá jé koz ta tás mód ját
ren de let ben meg ha tá roz zák.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mû sza ki sza bá lyo zá sért fe le lõs 
mi nisz ter, hogy

a) a gáz ne mû vagy fo lyé kony tü ze lõ anyag gal üze me lõ
me leg víz ka zá nok,

b) a ház tar tá si vil la mos hû tõ szek ré nyek, fa gyasz tó -
szek ré nyek és ezek kom bi ná ci ói,

c) a fény csõ elõ té tek
öko-ter ve zé sé re és for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat ren de let ben ál la pít sa meg.

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép
 hatályba.

(2) Ez a ren de let az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek
öko-ter ve zé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá -
nak ke re te i rõl, va la mint a 92/42/EGK ta ná csi, to váb bá a
96/57/EK és a 2000/55/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2005. jú li us 6-i 2005/32/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést 
szol gál ja.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

1. melléklet
a 217/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Az energiafelhasználó termékek belsõ
tervezés-ellenõrzését lehetõvé tevõ mûszaki

dokumentáció

Az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek bel sõ ter ve zés-el len õr -
zé sé hez szük sé ges mû sza ki do ku men tá ci ó nak – egye bek
kö zött – tar tal maz nia kell:

a) az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek és azok ren del te té si
cél já nak ál ta lá nos le írá sát;

b) a gyár tó ál tal el vég zett kör nye zet vé del mi ér té ke lés
vo nat ko zó ered mé nye it, il le tõ leg a kör nye zet vé del mi ér té -
ke lés re vo nat ko zó szak iro dal mi vagy eset ta nul má nyi
 hivatkozásokat, ame lye ket a gyár tó az ener gia fel hasz ná ló
ter mék ter ve zé si meg ol dá sá nak meg ha tá ro zá sá nál, ér té ke -
lé sé nél és do ku men tá lá sá nál hasz nált fel;

c) az öko ló gi ai pro filt, amennyi ben kü lön jog sza bály
meg kö ve te li;

d) az ener gia fel hasz ná ló ter mék ter ve zés nek a kör nye -
zet vé del mi ter ve zé si jel lem zõk re vo nat ko zó ele me it;

e) a 2.  § 8. pont já nak meg fe le lõ szab vá nyok lis tá ját,
ame lye ket rész ben vagy egész ben fel hasz nál tak, to váb bá
egy le írást ar ról a meg ol dás ról, amely meg fe lel a ha tá lyos
kör nye zet vé del mi in téz ke dés kö ve tel mé nye i nek, ameny -
nyiben a 2.  § 8. pont ja sze rin ti szab vá nyok nem ke rül tek
al kal ma zás ra, vagy amennyi ben ezek a szab vá nyok nem
tel je sen fe lel nek meg a kü lön jog sza bály kö ve tel mé nye i -
nek;

f) az ener gia fel hasz ná ló ter mék kör nye zet vé del mi ter -
ve zé si jel lem zõ i rõl szol gál ta tan dó ada to kat, amennyi ben
kü lön jog sza bály meg kö ve te li a gyár tó tól, hogy informá -
ciót szol gál tas son azon jel lem zõk re vo nat ko zó an, ame lyek 
az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek nek a gyár tó tól el té rõ fe lek 
ré szé rõl tör té nõ ke ze lé sé nek, fel hasz ná lá sá nak vagy új ra -
fel dol go zá sá nak mód ját be fo lyá sol hat ják;

g) az öko-ter ve zé si kö ve tel mé nyek be tar tá sát el len õr zõ 
mé ré sek ered mé nye it, a mé ré sek egye zõ sé gé nek rész le te i -
vel együtt, össze ha son lít va a kü lön jog sza bály öko-ter ve -
zé si kö ve tel mé nye i vel.

2. melléklet
a 217/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Megfelelõségértékelési irányítási rendszer

1. A 4.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rá sok és
uta sí tá sok meg fe le lõ, kü lö nö sen az aláb bi ak ra vo nat ko zó
le írást tar tal maz nak:

– az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek meg fe le lõ sé gé nek
ki mu ta tá sá ra ké szí tett do ku men tá ció lis tá ja, ame lyet adott
eset ben ren del ke zés re kell tud ni bo csá ta ni,

– az ener gia fel hasz ná ló ter mék kör nye zet vé del mi tel -
je sít mé nyé nek cél ki tû zé sei és mu ta tó szá mai, a szer ve ze ti
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fel épí tés, fe le lõs sé gek, a ve ze tõi jog kö rök, a for rá sok
 csoportosítása, te kin tet tel a be ve ze té sük re és kar ban tar tá -
suk ra,

– a gyár tás utá ni pró bák és el len õr zé sek, ame lyek kel
el len õr zik az ener gia fel hasz ná ló ter mék tel je sít mé nyét
a kör nye zet vé del mi tel je sít mény mu ta tó szá mai te kin te té -
ben,

– a szük sé ges do ku men tá ció el len õr zé sé nek el já rá si és
nap ra ké szen-tar tá si uta sí tá sai,

– a meg fe le lõ ség ér té ke lé si irá nyí tá si rend szer kör nye -
zet vé del mi ele me i nek be ve ze té sé nek és ha té kony sá gá nak
el len õr zé sét szol gá ló mód szer.

2. A meg fe le lõ ség ér té ke lé si irá nyí tá si rend szer do ku -
men tá ci ó já nak egye bek kö zött, kü lö nö sen az aláb bi a kat
kell tar tal maz nia:

a) a fe le lõs sé gek és ha tás kö rök meg ha tá ro zá sát és do -
ku men tá lá sát az öko-ter mék po li ti ka ha té kony végrehaj -
tása és az el len õr zé si és fej lesz té si in téz ke dé sek rõl  szóló
je len tés ér de ké ben;

b) a be ve ze tett ter ve zé si-el len õr zé si és meg erõ sí té si
tech ni ká kat, az ener gia fel hasz ná ló ter mék ter ve zé se köz -
ben vég zett el já rá so kat és rend sze res mé ré se ket;

c) a gyár tó nak az irá nyí tá si rend szer lé nye ges kör nye -
zet vé del mi ele me i rõl, to váb bá a szük sé ges do ku men tá ció
el len õr zé si el já rá sa i ról le írást kell ké szí te ni és az in for má -
ci ót nap ra ké szen kell tar ta ni.

3. Az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek re vo nat ko zó do ku -
men tá ció kü lö nö sen az aláb bi ak ra vo nat ko zó le írást tar tal -
maz za:

a) az ener gia fel hasz ná ló ter mék és ren del te tés sze rû
hasz ná la tá nak ál ta lá nos le írá sát;

b) a gyár tó ál tal el vég zett kör nye zet vé del mi ér té ke lés
vo nat ko zó ered mé nye it, il le tõ leg a kör nye zet vé del mi ér té -
ke lés re vo nat ko zó szak iro dal mi vagy eset ta nul má nyi
 hivatkozásokat, ame lye ket a gyár tó az ener gia fel hasz ná ló
ter mék ter ve zé si meg ol dá sá nak meg ha tá ro zá sá nál, ér té ke -
lé sé nél és do ku men tá lá sá nál hasz nált fel;

c) az ener gia fel hasz ná ló ter mék öko ló gi ai pro fil ját,
amennyi ben a kü lön jog sza bály meg kö ve te li;

d) a öko-ter ve zé si kö ve tel mé nyek be tar tá sát el len õr zõ
mé ré sek ered mé nye it, a mé ré sek meg fe le lõ sé gé nek rész le -
te i vel együtt, össze ha son lít va a kü lön jog sza bály öko-ter -
ve zé si kö ve tel mé nye i vel;

e) az al kal ma zott szab vány meg ne ve zé sét, amennyi ben 
az al kal ma zott szab vány nem fe le l meg a 2.  § 8. pont ja
 szerinti ho no sí tott har mo ni zált szab vány nak, azon le írást
mely bi zo nyít ja az e ren de let ben, va la mint a kü lön jog sza -
bály ban rög zí tett ren del ke zé sek nek való meg fe le lést;

f) az ener gia fel hasz ná ló ter mék kör nye zet vé del mi ter -
ve zé si jel lem zõ i rõl szol gál ta tan dó ada to kat, amennyi ben
kü lön jog sza bály meg kö ve te li a gyár tó tól, hogy informá -
ciót szol gál tas son azon jel lem zõk re vo nat ko zó an, ame lyek 
az ener gia fel hasz ná ló ter mé kek nek a gyár tó tól el té rõ fe lek 

ré szé rõl tör té nõ ke ze lé sé nek, fel hasz ná lá sá nak vagy új ra -
fel dol go zá sá nak mód ját be fo lyá sol hat ják.

3. melléklet
a 217/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

CE megfelelõségi jelölés

A CE meg fe le lõ sé gi je lö lés ma gas sá ga leg alább 5 mm.
Amennyi ben a CE-je lö lést ki csi nyí tik vagy na gyít ják, a
fen ti négy zet há lós raj zon meg adott ará nyo kat kell betar -
tani.

4. melléklet
a 217/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

EK megfelelõségi nyilatkozat

Az EK meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat a kö vet ke zõ ket tar tal -
maz za:

1. a gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek neve
és címe;

2. az ener gia fel hasz ná ló ter mék egy ér tel mû azo no sí tá -
sá hoz szük sé ges rész le tes le írás;

3. ahol szük sé ges, az al kal ma zott ho no sí tott har mo ni -
zált szab vá nyok ra tör té nõ hi vat ko zá sok;

4. ahol szük sé ges, az al kal ma zott egyéb mû sza ki szab -
vá nyok ra és ter mék le írá sok ra tör té nõ hi vat ko zá sok;

5. ahol szük sé ges, a fel tün te tett CE meg fe le lõ sé gi je lö -
lés al kal ma zá sát elõ író egyéb jog sza bá lyok ra és kö zös sé gi
jogi ak tu sok ra tör té nõ hi vat ko zá sok;

6. dá tum;

7. a gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je kö te le -
zett ség vál la lá si jog gal fel ru há zott tiszt vi se lõ jé nek azo no -
sí tó ada tai és alá írá sa.
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A Kormány
218/2007. (VIII. 15.) Korm.

rendelete

a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs
szálláshely-szolgáltatásról  szóló

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
biz to sí tott jog kö ré ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál lás -
hely-szol gál ta tás ról  szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – ki ter jed]

„b) a szál lás hely tu laj do no sá ra, va gyon ke ze lõ jé re, bér -
lõ jé re, üze mel te tõ jé re (a továb biak ban együtt: szolgál -
tató),”

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

[E ren de let ha tá lya nem ter jed ki]
„e) – a köz egész ség ügyi elõ írások ki vé te lé vel – az egy -

há zi jogi sze mély ál tal nyúj tott szál lás hely-szol gál ta tás ra,
ha az az egy há zak hit éle ti és köz cé lú te vé keny sé gé nek
anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi CXXIV. tör vény sze -
rint nem mi nõ sül gaz da sá gi-vál lal ko zá si te vé keny ség -
nek.”

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

„(4) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi fel ada to -
kat a szál lás hely fek vé se sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je (a továb biak ban: jegy zõ) lát ja el. Az
e ren de let sze rin ti ha tó sá gi el já rá sok ban 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.) sza bá lya it
kell al kal maz ni az zal, hogy a Ket. 29.  §-ának (6) bekez -
dése sze rin ti hir det mé nyi úton, il let ve köz hír ré té tel út ján
tör té nõ ér te sí tés nek nincs he lye.

(5) Nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál lás hely-
szol gál ta tást az ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint, alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó ki egé szí tõ te vé -
keny ség ként nyújt hat

a) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
20.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti di ák ott hon és
kol lé gi um, fel té ve, hogy leg alább a 2. szá mú mel lék let
VII. pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel ren del ke zik,

b) a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
13.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti di ák ott hon és kol lé gi um,
fel té ve, hogy az Ok ta tá si Hi va tal nyil ván tar tá sá ban sze re -
pel [az a)–b) pont ban fog lal tak a továb biak ban együtt:
 diákotthon, kol lé gi um].”

(4) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A di ák ott hon, kol lé gi um te kin te té ben – az

1–4.  §-ban, a 9.  §-ban, va la mint a 14–21.  §-ban fog lal tak,
to váb bá a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
20.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti di ák ott hon és
kol lé gi um ese tén a 2. szá mú mel lék let VII. pont ja ki vé te lé -
vel – e ren de let elõ írásait nem kell al kal maz ni.”

2.  §

Az R. 4.  §-ának 7. és 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„7. igény jo go sult: jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á -

nyá ban a szol gál ta tó val vagy an nak a tár sa sá gi adó ról és az 
osz ta lék adó ról  szóló 1996. évi LXXXI. tör vény 4.  §-a
23. pont ja sze rin ti kap csolt vál lal ko zá sá val mun ka vég zés -
re irá nyu ló vagy tag sá gi jog vi szony ban álló, il let ve a szol -
gál ta tó tól vagy an nak kap csolt vál lal ko zá sá tól nyug dí ja -
zott sze mély;”

„16. ma rad vány-fé rõ hely: ál ta lá no san az elõ ze tes fog -
la lás út ján, szer ve zett ke re tek kö zött igény be vett, va la -
mint üdül te tés ese tén az igény jo go sul tak és hoz zá tar to zó ik 
ál tal nem szer ve zett ke re tek kö zött igény be vett fé rõ he lye -
ken kí vül fenn ma ra dó, nem ter vez he tõ mennyi sé gû és
 eloszlású fé rõ hely.”

3.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A szol gál ta tó – az (5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ma rad vány-fé rõ he lye ket a tárgy évi össz ka pa ci tás
10%-át meg nem ha la dó an a 9.  § (1) be kez dé se alap ján
meg ál la pí tott ár hoz ké pest az ál ta la éven te elõ re meg ha tá -
ro zott ha szon kulccsal nö velt áron ér té ke sít he ti.

(5) Fej lesz té si célú tá mo ga tás igény be vé te le ese tén
– amennyi ben a tá mo ga tá si ki írás fel té tel ként írja elõ,
hogy az üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt a szol -
gál ta tó nak ár be vé tel-nö ve ke dést kell el ér nie – az üze mel -
te té si kö te le zett ség gel ren del ke zõ szol gál ta tó az üze mel te -
té si kö te le zett ség idõ tar ta má nak vé gé ig a ma rad vány-fé rõ -
he lye ket a tárgy évi össz ka pa ci tás 20%-át meg nem ha la -
dó an a 9.  § (1) be kez dé se alap ján meg ál la pí tott ár hoz ké -
pest az ál ta la éven te elõ re meg ha tá ro zott ha szon kulccsal
nö velt áron ér té ke sít he ti.”

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ új (6)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A (4)–(5) be kez dés ben fog lalt ese tek ben a ha szon -
kulcs mér té ke nem ha lad hat ja meg a 30%-ot. A szol gál ta tó 
a (4)–(5) be kez dés sze rin ti te vé keny sé get kü lön en ge dély,
il let ve nyil ván tar tás ba vé tel nél kül vé gez he ti.

(7) A szol gál ta tó kö te les be je len te ni a jegy zõ nek, ha
a tárgy év ben ér té ke sí tett ma rad vány-fé rõ he lyek szá ma
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meg ha lad ja a (4)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té -
ket.”

4.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § (1) Nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál -

lás hely-szol gál ta tást – a 14/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak figye lembe véte lével – a 3. szá mú mel lék let sze rint ve -
ze tett ha tó sá gi nyil ván tar tás ban (a továb biak ban: ha tó sá gi
nyil ván tar tás) sze rep lõ szol gál ta tó a nyil ván tar tás ban sze -
rep lõ szál lás he lyen nyújt hat – a no mád tá bor hely és e jog -
cí men a he gyi me ne dék ház ban ki ala kí tott szük ség szál lás
ki vé te lé vel.

(2) Ha a ke res ke del mi szál lás hely-szol gál ta tás nyújtá -
sára jo go sí tó mû kö dé si en ge dély vagy ma gán szál lás hely
ide gen for gal mi célú hasz no sí tá sá ra jo go sí tó iga zo lás alap -
ján szál lás he lyet mû köd te tõ szol gál ta tót ugyan azon szál -
lás hely vo nat ko zá sá ban az (1) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi
nyil ván tar tás ba is fel ve szik, a szál lás hely vagy an nak a
nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem ben meg je lölt rész egy sé ge
– idény jel le gû (sze zo ná lis) üze me lés ese tén a ké re lem ben
meg je lölt idõ szak ban – ki zá ró lag nem üz le ti célú közös -
ségi, sza bad idõs szál lás hely ként üze mel tet he tõ.”

5.  §

Az R. „A szol gál ta tó nyil ván tar tás ba vé te le” al cí me a
kö vet ke zõ új 14/A–14/C.  §-sal egé szül ki:

„14/A.  § (1) A szol gál ta tó a nyil ván tar tás ba vé tel irán ti
ké re lem ben fel tün te ti, il let ve a ké re lem hez csa tol ja

a) a szol gál ta tó ne vét, cí mét, sta tisz ti kai szám je lét,
b) a szál lás hely meg ne ve zé sét, cí mét, tí pu sát (al tí pu sát),
c) a szál lás hely mi nõ sí té sét [8.  § (2) bek.],
d) azt az ok ira tot, amely iga zol ja, hogy a szol gál ta tó a

szol gál ta tás nyúj tá sá ra jo go sult – így kü lö nö sen cég ki vo -
nat, ha tá lyos ki vo nat –, ha an nak be szer zé sé re a jegy zõ a
Ket. 36.  §-a alap ján nem kö te les,

e) a szál lás hely hasz ná la tá ra való jo go sult sá got iga zo ló 
ok ira tot, ha an nak be szer zé sé re a jegy zõ a Ket. 36.  §-a
alap ján nem kö te les,

f) az igény be ve he tõ szo bák és fé rõ he lyek (há ló he lyi sé -
gek és fek võ he lyek) szá mát; di ák ott hon, kol lé gi um ese tén
ki zá ró lag azo kat a fé rõ he lye ket kell fel tün tet ni, ame lye ken 
a szol gál ta tó nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál -
lás hely-szol gál ta tást kí ván nyúj ta ni,

g) a szál lás hely ál lan dó jel leg gel, idény jel leg gel vagy
ese ti jel leg gel való nyit va tar tá sá nak, a szál lás hely ál lan dó
fel ügye let tel vagy anél kül tör té nõ üze mel te té sé nek, to váb -
bá a szál lás hely-szol gál ta tás ki egé szí tõ, il let ve mel lék te -
vé keny ség ként való nyúj tá sá nak té nyét,

h) a szol gál ta tás meg kez dé sé nek idõ pont ját.
(2) A szol gál ta tó nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs

szál lás hely-szol gál ta tást a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem

be nyúj tá sá nak nap já tól nyújt hat. Ha a nyil ván tar tás ba vé -
te li ké rel met jog erõ sen el uta sít ják, a szol gál ta tást meg kell
szün tet ni.

(3) A jegy zõ a szol gál ta tót a ha tó sá gi nyil ván tar tás ba
fel ve szi, ha

a) a ké re lem meg fe lel az (1) be kez dés ben fog lal tak nak, és
b) a jegy zõ a (4) be kez dés sze rin ti el len õr zés so rán nem 

tárt fel olyan hi á nyos sá go kat, ame lyek  miatt a 20.  § (1) be -
kez dé se alap ján a nyil ván tar tás ból való tör lés nek len ne
 helye, fel té ve, hogy az el len õr zést a nyil ván tar tás ba vé telt
meg elõ zõ en le foly tat ta.

(4) A jegy zõ a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ hat van na pon 
be lül el len õr zi, hogy a szol gál ta tó meg fe lel-e az ön mi nõ sí -
tés ben és a jog sza bá lyok ban fog lal tak nak.

(5) Üdü lõ, gyer mek- és if jú sá gi tá bor, tu ris ta ház, kul -
csos ház, va la mint pi he nõ ház ese tén a jegy zõ a nyil ván tar -
tás ba vé tel rõl ér te sí ti

a) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat – a szál lás hely sze rint ille té kes – kis tér sé gi, fõ vá ro si
 kerületi in té ze tét (a továb biak ban: ÁNTSZ) a köz egész -
ség ügyi kö ve tel mé nyek,

b) a szál lás hely sze rint ille té kes tûzoltó-parancsnok -
ságot a tûz vé del mi elõ írások,

c) a szál lás hely sze rint ille té kes épí tés ügyi ha tó sá got az 
épí tés ha tó sá gi kö ve tel mé nyek,

d) kül te rü le ten vagy ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt
álló bel te rü le ten lévõ szál lás hely ese tén a szál lás hely sze -
rint ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz -
ügyi fel ügye lõ sé get a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del -
mi és víz ügyi elõ írások
tel je sí té sé nek el len õr zé se cél já ból. Az el len õr zést a ha tó -
ság az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ hat van na pon be lül
foly tat ja le. A ha tó ság az el len õr zés ered mé nyé rõl és a
meg tett in téz ke dé sek rõl ér te sí ti a jegy zõt.

(6) Az épít mény jegy zék alap ján la kó épü let nek mi nõ sü -
lõ épü let ben ki egé szí tõ vagy mel lék te vé keny ség ként nyúj -
tott nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál lás hely-
szol gál ta tás ese tén

a) az alap te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó ok ira tot kell
csa tol ni a ké re lem hez, il let ve a Ket. 36.  §-ában fog lal tak
fenn áll ta ese tén a jegy zõ nek be sze rez nie,

b) az alap te vé keny ség nyúj tá sá ra jo go sí tó ok irat ban
fog lal tak hoz ké pest ki zá ró lag a meg vál to zott kö rül mé -
nyek kel, il let ve az e ren de let ben a nem üz le ti célú közös -
ségi, sza bad idõs szál lás hely-szol gál ta tás ra meg ha tá ro zott
több let kö ve tel mé nyek kel kap cso la tos (5) be kez dés sze rin -
ti ha tó sá gi el len õr zést kell kez de mé nyez ni.

(7) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
13.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti di ák ott hon és kol lé gi um
a nyil ván tar tás ba vé telt az Ok ta tá si Hi va tal út ján is ké rel -
mez he ti, il let ve a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada -
ta i ban be kö vet ke zõ vál to zást az Ok ta tá si Hi va tal út ján is
be je lent he ti.

14/B.  § (1) A szol gál ta tó a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban
sze rep lõ ada ta i ban be kö vet ke zõ vál to zást nyolc na pon
 belül be je len ti a jegy zõ nek.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a nyil ván tar tás ba
vé tel re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni az zal,
hogy a be je len tés hez csak a meg vál to zott kö rül mé nyek kel
kap cso la tos mel lék le te ket kell csa tol ni.

14/C.  § A jegy zõ a szol gál ta tó ha tó sá gi nyil ván tar tás ban 
sze rep lõ ada ta i ról a nyil ván tar tás ba vé telt, il let ve a nyil -
ván tar tás ba vett ada tok mó do sí tá sát kö ve tõ nyolc na pon
be lül a szol gál ta tó ré szé re – a 4. szá mú mel lék let sze rint –
iga zo lást ál lít ki.”

6.  §

Az R. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ven dég szol gál ta tás sal kap cso la tos írás be li ész re -
vé te le i nek, pa na szá nak köz lé sé re a szol gál ta tó – az al kal -
mi szál lás hely és a no mád tá bor hely ki vé te lé vel – kö te les
vá sár lók köny vét rend sze re sí te ni.”

7.  §

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

„(1) A szol gál ta tó – ál lan dó fel ügye let nél kül üze me lõ
szál lás hely nél elõ ze tes írás be li ér te sí tés alap ján, meg fe le lõ 
idõ pont tû zé se ese tén – kö te les a jegy zõ, a 14/A.  § (5) be -
kez dé se sze rin ti ha tó sá gok, va la mint az el len õr zés re fel jo -
go sí tott más szer vek, így kü lö nö sen a fo gyasz tó vé del mi
ha tó ság, az adó ha tó ság, az ide gen ren dé sze ti ha tó ság, az
 állat-egészségügyi ha tó ság (a továb biak ban együtt: el len -
õr zés re jo go sult) ré szé re a szál lás hely re való be lé pést és az 
el len õr zés le foly ta tá sát biz to sí ta ni.”

(2) Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ új (6)–(8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) A jegy zõ el len õr zi, hogy a szol gál ta tás meg fe lel-e
a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban, a szol gál ta tó ön mi nõ sí té sé ben 
és a jog sza bá lyok ban fog lal tak nak. A jegy zõ ér te sí ti
a 14/A.  § (5) be kez dé se sze rin ti, il let ve más ha tó sá go kat,
ha az el len õr zé se so rán azok ha tás kö ré be tar to zó jog sér tést 
ta pasz ta l.

(7) Üdü lõ, gyer mek- és if jú sá gi tá bor, va la mint pi he nõ -
ház ese tén a köz egész ség ügyi kö ve tel mé nyek tel je sí té sét
az ÁNTSZ min den év ben már ci us 31-éig el len õr zi.

(8) A 14/A.  § (5) be kez dé se sze rin ti, il let ve más ha tó sá -
gok – ha jog sér tést ta pasz tal nak – az el len õr zés ered mé -
nyé rõl és a meg tett in téz ke dé sek rõl ér te sí tik a jegy zõt.”

8.  §

Az R. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § (1) A jegy zõ a szol gál ta tót tör li a ha tó sá gi nyil -

ván tar tás ból, ha

a) a szál lás hely a tí pu sá ra (al tí pu sá ra) a 2. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott mi nõ sí té si kö ve tel mé nyek nek
 három hó nap nál hosszabb ide ig nem fe le l meg, il let ve
a szol gál ta tó az ön mi nõ sí té sé ben fog lal tak nak nem fe le l
meg, és a szál lás he lyet nem le het más tí pus ba (al tí pus ba)
át mi nõ sí te ni, vagy azt a szol gál ta tó nem fo gad ja el,

b) a szol gál ta tó a jegy zõ, a 14/A.  § (5) be kez dé se
 szerinti, il let ve más ha tó sá gok el len õr zé se so rán fel tárt
 hiányosságot az elõ írt ha tár idõ re nem szün te ti meg,

c) a tárgy év ben ha szon kulccsal nö velt áron ér té ke sí tett
fé rõ he lyek szá ma meg ha lad ja a 8.  § (4)–(5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mér té ket, il let ve a ha szon kulcs meg ha lad ja
a 8.  § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té ket,

d) azt a szol gál ta tó ké rel me zi.
(2) A jegy zõ a szol gál ta tót ugyan azon szál lás hely vo -

nat ko zá sá ban a tör lést el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé tõl szá mí tott

a) két éven be lül nem ve he ti újra nyil ván tar tás ba, ha a
tör lés re az (1) be kez dés a)–b) pont ja alap ján ke rült sor,

b) hat hó na pon be lül nem ve he ti újra nyil ván tar tás ba,
ha a tör lés re az (1) be kez dés c)–d) pont ja alap ján ke rült
sor.

(3) Üdü lõ, gyer mek- és if jú sá gi tá bor, tu ris ta ház, kul -
csos ház, va la mint pi he nõ ház ese tén a jegy zõ a tör lés rõl
 értesíti a 14/A.  § (5) be kez dé se sze rin ti ha tó sá go kat.”

9.  §

(1) Az R. 21.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szol gál ta tó – az al kal mi szál lás hely és a no mád
tá bor hely ki vé te lé vel – kö te les éven te, a tárgy évet köve -
tõen az Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog ram
(OSAP) Je len tés a nem üz le ti cél lal üze mel te tett kö zös sé -
gi, sza bad idõs szál lás he lyek rõl címû kér dõ ívén, az ab ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ada to kat szol gál tat ni.”

(2) Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A jegy zõ a ha tó sá gi nyil ván tar tást a tárgy év vé gén
le zár ja, és an nak má so la tát a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár
28-áig meg kül di a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ille té kes
igaz ga tó sá gá nak.”

10.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá -
mú mel lék le te lép.
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11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(2) A ren de let 6.  §-a és 9.  §-ának (1) be kez dé se 2008. jú -
li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ezt a ren de le tet a ha tály ba lé pé se után in dult ügyek -
ben kell al kal maz ni.

(4) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor már üze me lõ, nem
üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál lás hely-szol gál ta tást
nyúj tó lé te sít mé nye ket 2007. de cem ber 31-éig kell az
R. elõ írásainak meg fele lõen mi nõ sí te ni, il let ve ahol az
R. meg kö ve te li, nyil ván tar tás ba ve tet ni.

(5) A jegy zõ az e ren de let ha tály ba lé pé se kor már nyil -
ván tar tás ba vett szol gál ta tó ada ta it 2007. no vem ber 30-áig 
az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti nyil ván tar tás ba
át ve ze ti, és fel hív ja a szol gál ta tót a hi ány zó ada tok köz lé -
sé re. A szol gál ta tó a hi ány zó ada to kat 2007. de cem ber
31-éig köz li a jegy zõ vel.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 4.  §-ának 3. pont ja,
b) 23.  §-ának (3) be kez dé se.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „14.  §” szö -

veg rész he lyé be a „14–14/C.  §” szö veg rész, a „21.  §
(3) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „21.  § (3)–(4) be kez -
dé se” szö veg rész,

b) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban az „a szol -
gál ta tó ál tal ek ként mi nõ sí tett” szö veg rész he lyé be az „az
ek ként mi nõ sí tett, il let ve – ahol e ren de let elõ ír ja – ek ként
nyil ván tar tás ba vett” szö veg rész,

c) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek bb) al pont já ban a „köz in téz -
mé nyi és egy há zi in téz mé nyi szál lás” szö veg rész he lyé be
a „köz fel ada tot el lá tó in téz mény ál tal biz to sí tott és a 2.  §
(2) be kez dé sé nek e) pont ja alá nem tar to zó egy há zi in téz -
mé nyi szál lás” szö veg rész,

d) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „egy éj sza -
kás tar tóz ko dást biz to sí tó (a továb biak ban: al kal mi)” szö -
veg rész he lyé be az „al kal mi” szö veg rész,

e) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „2–4 éj sza kás 
(a továb biak ban: rö vid ide jû)” szö veg rész he lyé be a „rö vid 
ide jû” szö veg rész,

f) 3.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „5–28 éj sza -
kás (a továb biak ban: át me ne ti)” szö veg rész he lyé be az
„át me ne ti” szö veg rész,

g) 4.  §-ának 5. pont já ban a „Ptk. 685/B.  §-ában” szö -
veg rész he lyé be a „Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.
évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 685.  §-ának b) pont -
já ban” szö veg rész,

h) 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „né hány na pos tar tóz -
ko dás ra” szö veg rész he lyé be a „2–4 éj sza kás tar tóz ko dás -
ra” szö veg rész,

i) 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „egy he tes vagy azt
meg ha la dó idõ tar ta mú tar tóz ko dás ra” szö veg rész he lyé be
az „5–28 éj sza kás tar tóz ko dás ra” szö veg rész,

j) 7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „más hasz no -
sí tá si célú” szö veg rész he lyé be az „azo nos vagy más hasz -
no sí tá si célú” szö veg rész,

k) 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „szol gál ta tó” szö veg -
rész he lyé be a „szol gál ta tó – a 2.  § (5) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti di ák ott hon ban, kol lé gi um ban szak mai-
ta nul má nyi cse re prog ram ke re té ben biz to sí tott fé rõ he lyek
ki vé te lé vel –” szö veg rész,

l) 25.  §-ának (1), (2) és (3) be kez dé sé ben az „az ifjú -
sági, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be az „a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter” szö veg rész,

m) 25.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „a bel ügy mi nisz ter -
rel, az eu ró pai in teg rá ci ós ügyek ko or di ná ci ó já ért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel” szö veg rész,

n) 25.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a Nem ze ti Sport -
hivatal el nö ké vel” szö veg rész he lyé be az „az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel” szö veg rész
lép.

(8) 2008. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti az R.
a) 4.  §-ának 2. és 10. pont ja,
b) 15.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
c) 16.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
d) 17.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím.

12.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egyes sza -
bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let
a kö vet ke zõ új 91/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ új al cím mel
egé szül ki:

„Jogosulatlan nem üzleti célú közösségi,
szabadidõs szálláshely-szolgáltatás

91/A.  § Aki nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál -
lás hely-szol gál ta tást jo go su lat la nul vé gez,
hat van ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 218/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 173/2003. (X. 28.) Korm. ren de let hez]

Nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelynek minõsülõ létesítmények

Tí pus Al tí pus
Jel zõ szám SZJ

Meg ne ve zé se

I. Üdü lõ (910) ——

Üdü lõ 911 55.23.12.0

Gyer mek üdü lõ 912 55.23.12.0

Vil la 913 55.23.12.0

II. Gyer mek- és if jú sá gi tá bor (920) ——

Gyer mek- és if jú sá gi tá bor 921 55.23.11.0

Te le pí tett sá tor tá bor 922 55.22.10.0

III. No mád tá bor hely 930 55.22.10.0*
70.20.12.8**

IV. He gyi me ne dék ház (940) ——

Tu ris ta ház 941 55.21.10.2

Kul csos ház 942 55.21.10.2

Mat rac szál lás 943 55.21.10.2

V. Bi vak szál lás (950) ——

Bi vak szál lás 951 55.23.15.0

Té li e sí tett bi vak szál lás 952 55.23.15.0

VI. Pi he nõ ház (960) ——

Mun kás szál lás 961 55.23.15.0

Ven dég szál lás 962 55.23.15.0

VII. Di ák ott hon, kol lé gi um 970 55.23.15.0

 * Az in gat lan tu laj do nos (va gyon ke ze lõ) ál tal nyúj tott szol gál ta tás ese tén.

** Az in gat lan bér lõ je (üze mel te tõ je) ál tal nyúj tott szol gál ta tás ese tén.
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2. számú melléklet
a 218/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le te „I. Az üdü lõ mi nõ sí té si
 követelményei” ré sze be ve ze tõ ren del ke zé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Üdü lõ az a nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál -
lás hely, amely leg alább 3 szo bá val ren del ke zik, éves ven -
dég for gal má nak leg alább 90%-ában, a ren de let 8.  §-ának
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben éves ven dég for -
gal má nak leg alább 80%-ában igény jo go sul tak és hoz zá tar -
to zó ik, vagy kor osz tá lyos üdü lõ ben az adott kor osz tály
szá má ra szer ve zett vagy nem szer ve zett for má ban szál lást
és eh hez kap cso ló dó el lá tást, va la mint sza bad idõs szol gál -
ta tást nyújt és leg alább a „C” ka te gó ri á jú üdü lõ mi nõ sí té si
kö ve tel mé nye i nek ele get tesz. Üdü lõ az is, amely az el lá -
tást a szál lás hely kör nye ze té ben, il let ve ön el lá tó for má ban
biz to sít ja. Vil la az az üdü lõ, amely kis lét szá mú (leg fel jebb
20 fõ szá má ra tör té nõ) el he lye zést biz to sít. Gyer mek üdü lõ

az az üdü lõ, amely éves for gal má nak leg alább 90%-ában,
az R. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben
éves ven dég for gal má nak leg alább 80%-ában 6–18 éves
kor osz tá lyú fi a ta lok üdül te té sé re szol gál. A gyer mek- és
 ifjúsági üdü lõ olyan gyer mek üdü lõ, amely éves for gal má -
nak leg alább 90%-ában, az R. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott eset ben éves ven dég for gal má nak leg alább
80%-ában 6–30 éves kor osz tá lyú fi a ta lok üdül te té sé re
szol gál.”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le te „I. Az üdü lõ mi nõ sí té si
 követelményei” ré sze „»C«” ka te gó ri á jú üdü lõ” pont já nak
5., 14. és 17. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

[A „C” ka te gó ri á jú üdü lõ leg alább a kö vet ke zõ szol gál -
ta tá so kat nyújt ja:]

„5. Vi zes blok kok szá ma: 15 fé rõ he lyen ként, ne men -
ként el kü lö ní tett zu ha nyo zá si le he tõ ség me leg víz zel és



10 fé rõ he lyen ként, ne men ként el kü lö ní tett WC, a szo bák -
ban hi deg fo lyó vi zes kéz mo sá si le he tõ ség biz to sí tott.”

„14. Tex til vál tás:
– ágy ne mû: új ven dég ese tén kö te le zõ az ágy ne mû cse re,
– tö röl kö zõ: leg alább egy szer he ten te, va la mint új ven -

dég ese tén kö te le zõ a tö röl kö zõ cse re.”
„17. Gyer me kek nek ját szó szo ba vagy e cél ra el kü lö ní -

tett, fe dett ját szó te rü let áll ren del ke zés re.”

3. Az R. 2. szá mú mel lék le te „I. Az üdü lõ mi nõ sí té si
kö ve tel mé nyei” ré sze „»B«” ka te gó ri á jú üdü lõ” pont já nak 
4–5. és 11–12. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé -
sek lép nek:

[A „B” ka te gó ri á jú üdü lõ meg fe lel a „C” ka te gó ri á ban
meg ha tá ro zott és a kö vet ke zõ fel té te lek nek:]

„4. Vi zes blok kok szá ma: va la mennyi szo bá ban hi deg-
me leg fo lyó vi zes kéz mo sá si le he tõ ség, a szo bák több mint
50%-a zu hany zó val és WC-vel fel sze relt.

5. Tex til vál tás:
– ágy ne mû: új ven dég ese tén kö te le zõ az ágy ne mû cse re,
– für dõ szo bai tex tí li ák: leg alább egy szer he ten te, va la -

mint új ven dég ese tén kö te le zõ a cse re.”
„11. A ven dé gek ré szé re leg alább fél pan zi ós el lá tás,

a gyer mek üdül te tést ki vé ve két fé le me nü vá lasz ték kal.
12. Sza bad idõs szol gál ta tás: leg alább há rom fé le bel té ri 

és öt fé le kül té ri já ték- és sport esz köz, va la mint a gyer mek -
üdül te tést ki vé ve na po zó ágy és nap er nyõ köl csön zé si
 lehetõség.”

4. Az R. 2. szá mú mel lék le te „I. Az üdü lõ mi nõ sí té si
kö ve tel mé nyei” ré sze az „»A«” ka te gó ri á jú üdü lõ” pon tot
köve tõen a kö vet ke zõ új pont tal egé szül ki:

„Villa

A vil la – az aláb bi el té ré sek kel – meg fe lel a „C” ka te gó -
ri á jú üdü lõ nél meg ha tá ro zott fel té te lek nek:

1. A szál lás hely kör nye ze té ben idõ sza ki re cep ció szol -
gá la tot el lát ni ké pes ügye let.

2. Vi zes blok kok: WC kü lön vagy a für dõ szo bá ban
 elhelyezve, 10 fé rõ he lyen ként leg alább egy hi deg-me leg
fo lyó vi zes für dõ szo ba vagy zu hany zó és WC.

3. Tisz tí tó he lyi ség nem fel té tel.”

5. Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. A gyer mek- és if jú sá -
gi tá bor mi nõ sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze be ve ze tõ ren del -
ke zé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Gyer mek- és if jú sá gi tá bor az a nem üz le ti célú kö zös -
sé gi, sza bad idõs szál lás hely, amely leg alább 30 fé rõ -
hellyel ren del ke zik, éves for gal má nak leg alább 90%-ában, 
az R. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben
éves ven dég for gal má nak leg alább 80%-ában a 6–30 éves
kor osz tá lyú fi a ta lok és kí sé rõ ik szá má ra ki fe je zet ten e cél -
ra ki ala kí tott vagy át ala kí tott lé te sít mény ben szer ve zett
vagy nem szer ve zett for má ban szál lást, el lá tást, va la mint
sza bad idõs szol gál ta tást nyújt és leg alább a „B” kategó -
riájú gyer mek- és if jú sá gi tá bor mi nõ sí té si kö ve tel mé nye i -

nek ele get tesz. Gyer mek- és if jú sá gi tá bor az is, amely
a szál lást a tá bor te rü le tén te le pí tett sá tor tá bor ban, il let ve
az el lá tást a szál lás hely kör nye ze té ben, vagy fa kul ta tív
mó don biz to sít ja.”

6. Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. A gyer mek- és ifjú -
sági tá bor mi nõ sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze „»B«” kate -
góriájú gyer mek- és if jú sá gi tá bor” pont já nak 3., 6., 9.,
11–12. és 14. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

[A „B” ka te gó ri á jú gyer mek- és if jú sá gi tá bor leg alább
a kö vet ke zõ szol gál ta tá so kat nyújt ja:]

„3. A há ló he lyi sé gek be ren de zé se, fel sze relt sé ge:
ágy/eme le tes ágy (fek võ fe lü let mé re te leg alább 60×190 cm).
Az ágyak ágy be tét tel, pár ná val, ta ka ró val fel sze rel tek. Ágy -
ne mû biz to sí tá sa nem kö te le zõ. A szo bák ban fé rõ he lyen ként
egy 30×60 cm alap te rü le tû ru hásszek rény-egy ség. Vi lá gí tás:
szo bán ként leg alább egy köz pon ti (mennye ze ti) lám pa (vi lá -
gí tó test).”

„6. Fa kul ta tív für dõ szo bai tex tí lia-biz to sí tás. Ha tex tí -
li át biz to sí ta nak, leg alább egy szer he ten te, va la mint új
ven dég ese tén cse rél ni kell.”

„9. A kö zös he lyi ség ben tv áll ren del ke zés re, to váb bá
a fé rõ hely szám 1/3-ának meg fe le lõ ülõ al kal ma tos ság,
vagy – idény jel le gû üze me lés ese tén – kert sze rû en ki ala kí -
tott sza bad té ren el he lye zett, a fé rõ hely szám 1/3-ának
meg fe le lõ mennyi sé gû ker ti bú tor.”

„11. Fa kul ta tív ét ke zé si le he tõ ség a szál lás he lyen vagy
kör nye ze té ben.

12. Cso mag meg õr zé si és köz pon ti ér ték meg õr zé si le -
he tõ ség.”

„14. Sza bad idõs szol gál ta tás: leg alább há rom fé le bel -
té ri és négy fé le kül té ri já ték- és sport esz köz köl csön zé si
le he tõ ség. Gyer me kek nek ját szó szo ba vagy e cél ra el kü lö -
ní tett, fe dett ját szó te rü let áll ren del ke zés re.”

7. Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. A gyer mek- és if jú sá -
gi tá bor mi nõ sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze „»A«” ka te gó ri á -
jú gyer mek- és if jú sá gi tá bor” pont já nak 2. és 8. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Az „A” ka te gó ri á jú gyer mek- és if jú sá gi tá bor meg -
felel a „B” ka te gó ri á ban meg ha tá ro zott és a kö vet ke zõ fel -
té te lek nek:]

„2. Egy há ló he lyi ség ben leg fel jebb 8 fek võ hely,
ágyan ként leg alább 4 m2 alap te rü le tet, il let ve 8 m3 tér fo -
gat egy sé get kell biz to sí ta ni. Ágy ne mû-biz to sí tás. A szo -
bák ban a fé rõ hely szám nak meg fe le lõ ülõ al kal ma tos ság és
leg alább egy asz ta l.”

„8. Ét ke zés: tel jes el lá tás, me nü rend szer ben.”

8. Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. A gyer mek- és ifjú -
sági tá bor mi nõ sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze „Te le pí tett
 sátortábor” pont já nak 6. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„6. Be ren de zés, fel sze relt ség: ágy/mat rac (a fek võ fe lü -
let mé re te leg alább 60×190 cm). A mat rac nem he lyez he tõ
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köz vet le nül a föld re. A fek võ he lyek pár ná val, ta ka ró val
fel sze rel tek. Ágy ne mû-biz to sí tás nem kö te le zõ; ha ágy ne -
mût biz to sí ta nak, új ven dég ese tén cse rél ni kell. Cso mag -
tá ro lá si le he tõ ség.”

9. Az R. 2. szá mú mel lék le te „IV. A he gyi me ne dék ház
mi nõ sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze „»C«” ka te gó ri á jú he gyi
me ne dék ház (kul csos ház)” pont já nak 9. al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kul csos ház leg alább a kö vet ke zõ szol gál ta tá so kat
nyújt ja:]

„9. Tisz tál ko dá si le he tõ ség: a szál lás he lyen vagy ta kart 
te rü le ten meg ol dott. Mo sa ko dás hoz 20 nõi és 30 fér fi fé rõ -
he lyen ként egy-egy mos dó tál, min den meg kez dett 20 fé -
rõ hely után egy il lem hely.”

10. Az R. 2. szá mú mel lék le te „V. A bi vak szál lás mi -
nõ sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze be ve ze tõ ren del ke zé se a kö -
vet ke zõ új mon dat tal egé szül ki:

„Té li e sí tett bi vak szál lás az a bi vak szál lás, ame lyik fû tõ -
be ren de zés sel ren del ke zik.”

11. Az R. 2. szá mú mel lék le te „V. A bi vak szál lás mi -
nõ sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze b) pont já nak 2. és 5–6. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, egy ide -
jû leg a b) pont a kö vet ke zõ új 7. al pont tal egé szül ki:

[Lé te sít mény ként meg fe lel leg alább a kö vet ke zõ fel té te -
lek nek:]

„2. Min den ol da lán zárt, aj tó val, ab lak kal vagy szel lõ -
zõ vel és fe lül vi lá gí tó val ren del ke zõ épít mény vagy te le pí -
tett esz köz. Bel ma gas sá ga kö zé pen leg alább 180 cm.”

„5. Egész ség ügyi he lyi ség: egy ár nyék szék, tá vol sá ga
a bi vak szál lás tól leg fel jebb 50 m.

Té li e sí tett bi vak szál lás nál több let kö ve tel mény:
6. A szel lõ zés tõl füg get len ké mény ki ve ze tés.
7. Fû tés: ha gyo má nyos fû tõ be ren de zés.”

12. Az R. 2. szá mú mel lék le te „VI. A pi he nõ ház mi nõ -
sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze be ve ze tõ ren del ke zé sé nek
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Pi he nõ ház az a hi va ta li szál lás – nem üz le ti célú közös -
ségi, sza bad idõs szál lás hely-szol gál ta tá sá nak idõ sza ká ban –,
amely éves for gal má nak leg alább 90%-ában, az R. 8.  §-ának
(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben éves for gal má nak
leg alább 80%-ában a mun ka vég zés sel kap cso lat ban a tá vol -
la kó, má sutt be je len tett la kás sal ren del ke zõ dol go zók ré szé re
e cél ra lé te sí tett vagy át ala kí tott, vég le ges vagy ide ig le nes
ren del te té sû lé te sít mény ben át me ne ti vagy hu za mos ide ig
szál lást, va la mint kony ha-, il let ve ét ke zõ hasz ná la ti le he tõ sé -
get biz to sít és leg alább a „C” ka te gó ri á jú pi he nõ ház mi nõ sí -
té si kö ve tel mé nye i nek ele get tesz. Pi he nõ ház nak mi nõ sül

kü lö nö sen a mun kás szál lás, ide ért ve a nõt len- és a nõ vér szál -
lást is.”

13. Az R. 2. szá mú mel lék le te „»A« ka te gó ri á jú pi he -
nõ ház (ven dég szál lás)” ré sze be ve ze tõ ren del ke zé sé nek
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ven dég szál lás az a szál lás – nem üz le ti célú kö zös sé gi, 
sza bad idõs szál lás hely-szol gál ta tá sá nak idõ sza ká ban –,
ame lyet éves for gal má nak leg alább 90%-ában, az R.
8.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben éves
for gal má nak leg alább 80%-ában a hi va ta los ki kül döt tek
ré szé re több na pos fel adat el lát ásuk cél já ra ki ala kí tott, kis
lét szá mú el he lye zést és kony ha-, il let ve ét ke zõ hasz ná la ti
le he tõ sé get biz to sí tó ön ál ló ren del te té si (rész-)egy ség ként
üze mel tet nek. Ven dég szo bá nak mi nõ sül az al ko tó ház ban
és a ku ta tó szál lá son biz to sí tott el he lye zés is.”

14. Az R. 2. szá mú mel lék le te „VII. A di ák ott hon, kol -
lé gi um mi nõ sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze „»B«” kategó -
riájú di ák ott hon, kol lé gi um” pont já nak 3. al pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A „B” ka te gó ri á jú di ák ott hon, kol lé gi um leg alább
a kö vet ke zõ szol gál ta tá so kat nyújt ja:]

„3. A há ló he lyi sé gek be ren de zé se, fel sze relt sé ge:
ágy/eme le tes ágy (fek võ fe lü let leg alább 80×190 cm). Az
ágya kon ágy be tét van. Ágy ne mû biz to sí tá sa nem kö te le zõ. 
A szo bá ban cso mag tá ro lá si le he tõ ség. Vi lá gí tás: szo bán -
ként leg alább egy köz pon ti (mennye ze ti) lám pa (vi lá gí tó -
test).”

15. Az R. 2. szá mú mel lék le te „VII. A di ák ott hon, kol -
lé gi um mi nõ sí té si kö ve tel mé nyei” ré sze „»A«” ka te gó ri á -
jú di ák ott hon, kol lé gi um” pont já nak 3–5. és 10. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Az „A” ka te gó ri á jú di ák ott hon, kol lé gi um meg fe lel a
„B” ka te gó ri á ban meg ha tá ro zott és a kö vet ke zõ fel té te lek -
nek:]

„3. A há ló he lyi ség be ren de zé se, fel sze relt sé ge: az
ágyak pár ná val, ta ka ró val fel sze rel tek. Ágy ne mû-biz to sí -
tás. A szo bá ban a fek võ hely szám nak meg fe le lõ ülõ al kal -
ma tos ság, leg alább egy asz ta l és fé rõ he lyen ként egy
30×60 cm alap te rü le tû ru hásszek rény-egy ség.

4. Vi zes blok kok szá ma: ne men ként 6 fõre egy mos dó
és 15 fõre leg alább egy zu ha nyo zó hi deg-me leg vi zes zu -
ha nyo zá si le he tõ ség gel, va la mint 10 fé rõ he lyen ként, ne -
men ként el kü lö ní tett WC.

5. Tex til vál tás:
– ágy ne mû: leg alább egy szer he ten te, új ven dég ese tén

kö te le zõ az ágy ne mû cse re.”
„10. Köz pon ti cso mag- és ér ték meg õr zé si le he tõ ség.”
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3. számú melléklet a 218/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 173/2003. (X. 28.) Korm. ren de let hez]

.................. Ön kor mány zat Lap sor szám:

Nyilvántartás a mûködést kezdõ, megszûnt, üzemeltetési kört módosított nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyekrõl

A nyil ván tar tás ba vé tel A szál lás hely A szál lás he lyet üze mel te tõ szol gál ta tó

sor -
szá ma

in -
doka1

a szál lás hely nyil -
ván tar tá si szá ma

idõ pont ja jel le ge2

jel zõ -
szá -
ma3

mi -
nõ sí -
té se

(ka te -
gó ri á -
ja)4

meg ne ve zé se

címe
nyit -
va

tar tá -
sa5

szo -
ba -

szá ma
(db)

fé rõ -
hely -
szá ma
(db)

sta tisz ti kai szám je le neve

címe

év hó nap
fel -

ügye -
let

te vé -
keny -
ség

irá -
nyí tó -
szám

köz te rü let
ház -

szám, 
hrsz.

irá -
nyí tó -
szám

te le pü lés köz te rü let
ház -

szám, 
hrsz.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w

1
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4

5
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2
0

0
7
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9
. szám
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   K
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9

1 B = be je lent ke zés a nyil ván tar tás ba, M = adat mó do sí tás, T = tör lés a nyil ván tar tás ból.

2 AF = ál lan dó fel ügye let tel üze me lõ szál lás hely, FN = ál lan dó fel ügye let nél kül üze me lõ szál lás hely,
   FO = fõ te vé keny ség ként vég zett szál lás hely szol gál ta tás, KI = ki egé szí tõ mel lék te vé keny ség ként
   vég zett szál lás hely szol gát la tás.

4 ,,A”, „B”, vagy ,,C” ka te gó ria

5  1 = ál lan dó jel leg gel nyit va tar tó szál lás hely
 2 = idény jel leg gel nyit va tar tó szál lás hely
 3 = ese ti jel leg gel nyit va tar tó szál lás hely

        Jel zõ szám
3 Üdü lõ 911
 Gyer mek üdü lõ 912
 Vil la 913
 Gyer mek- és if jú sá gi tá bor 921
 Te le pí tett sá tor tá bor 922
 Tu ris ta ház 941
 Kul csos ház 942
 Mat rac szál lás 943
 Bi vak szál lás 951
 Té li e sí tett bi vak szál lás 952
 Mun kás szál lás 961
 Ven dég szál lás 962
 Di ák ott hon, kol lé gi um 970
 (A No mád tá bor he lye ket nem kell nyil ván tar tás ba ven ni!)



4. számú melléklet a 218/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 173/2003. (X. 28.) Korm. ren de let hez]

........................... Ön kor mány zat
 Sor szám: .................
 A szál lás hely nyil ván tar tá si szá ma: ..................

Igazolás

A 173/2003. (X. 28.) Korm. ren de let alap ján iga zo lom, hogy .................................................... szol gál ta tó ké rel mé re
...................................... hely ség ben ..................................... út (utca, tér, kül te rü let) ........... szám (hrsz.) alatt
........................................................................ el ne ve zés sel mû kö dõ nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál lás he lyet 
nyil ván tar tás ba vet tem.

A szol gál ta tó szék he lye (la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye): ................................................. hely ség ....... ke rü let
....................... utca .... szám.

A szol gál ta tó sta tisz ti kai szám je le: ..........................................

A szol gál ta tó a szol gál ta tást fõ te vé keny ség ként – ki egé szí tõ te vé keny ség ként – mel lék te vé keny ség ként vég zi.* 

A szál lás hely ál lan dó fel ügye let tel – ál lan dó fel ügye let nél kül üze mel.*

A szál lás hely ál lan dó jel leg gel – idény jel leg gel – al kal mi jel leg gel üze mel.*

A szál lás tí pus és a be je len tett al tí pu sok meg ne ve zé se, mi nõ sí té se, jel zõ szá ma és a szol gál ta tás SZJ-szá ma:**

Jel zõ szám
A szál lás tí pus és a be je len tett al tí pu sok Szo bák Fé rõ he lyek

A szol gál ta tás SZJ-szá ma
meg ne ve zé se mi nõ sí té se (ka te gó ria) szá ma

Kelt: .....................................

P. H.

..........................................................
alá írás

 * A nem kí vánt rész tör len dõ!

** Egy igazolás több al tí pust is tar tal maz hat.
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A Kormány
219/2007. (VIII. 15.) Korm.

rendelete

a folyami információs szolgáltatásokról

A Kor mány a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi
XLII. tör vény (a továb biak ban: Vkt.) 88.  §-a (1) be kez dé -
sé nek a) és j) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az Al kot mány 35.  §-ának b) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kör ében el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya
a) a Ma gyar Köz tár sa ság olyan IV. és ma ga sabb osz -

tály ba so rolt bel ví zi út ja i ra, ame lyek össze köt te tést biz to -
sí ta nak az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes más ál lam (a továb biak ban: tag ál lam)
IV. vagy ma ga sabb osz tály ba so rolt vízi út já val, va la mint
az ezek hez a vízi utak hoz kap cso ló dó ki kö tõk és a kom bi -
nált szál lí tá si ter mi ná lok te rü le té re,

b) a transz-eu ró pai köz le ke dé si há ló zat ba tar to zó bel -
vízi utak men tén el he lyez ke dõ ki kö tõk re,

c) a fo lya mi in for má ci ók szol gál ta tá sá ra és felhasz -
nálására
ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok (a továb biak -

ban: RIS): a nem zet kö zi bel ví zi ha jó zás for gal mi és áru -
szál lí tá si te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sá ra szol gá ló har mo -
ni zált in for má ci ós szol gál ta tá sok, ame lyek ke re té ben a
vízi útra és a ha jó út ra vo nat ko zó in for má ci ók, a for ga lom -
irá nyí tás sal és a ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos in for -
má ci ók, ha jó- és áru for gal mi ada tok, sta tisz ti kai és vám -
ügyi szol gál ta tá sok, az eset le ges vízi út hasz ná la ti dí jak és
a ki kö tõ hasz ná la ti dí jak, va la mint más in for má ci ók szol -
gál ta tá sa va ló sul meg;

b) ha jó út ra vo nat ko zó in for má ci ók: a vízi út tal (hajó -
úttal) kap cso la tos, a part ról a ha jó ra vagy par ti iro dá ba
 továbbított, föld raj zi, na u ti kai, hid ro ló gi ai és igaz ga tá si
ada to kat tar tal ma zó egy irá nyú in for má ci ók;

c) tak ti kai for gal mi in for má ci ók: az azon na li navigá -
ciós dön té se ket be fo lyá so ló, az adott for gal mi hely zet ben
és a köz vet len föld raj zi kör nye zet ben hasz no sít ha tó in for -
má ci ók;

d) stra té gi ai for gal mi in for má ci ók: a tak ti kai for gal mi
in for má ci ók tól el kü lö nült rend szer ben kö zölt olyan in for -

má ci ók, ame lyek a RIS al kal ma zó i nak kö zép- és hosszú
távú dön té se it be fo lyá sol ják;

e) ha jó sok nak  szóló hir det mény: a ha jó zá si ha tó ság
 által a kü lön jog sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
ren del ke zés köz zé té te lé re szol gá ló köz le mény;

f) RIS-al kal ma zás: a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá -
sok biz to sí tá sa az erre szol gá ló rend sze re ken ke resz tül;

g) RIS-fel hasz ná lók: a fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá -
so kat igény be vevõ va la mennyi fel hasz ná ló cso port, kü lö -
nö sen a ha jó ve ze tõk, a zsi li pek és hi dak fenn tar tói, a vízi
uta kért fe le lõs ha tó sá gok és szer ve ze tek, a ki kö tõk és ter -
mi ná lok üzem ben tar tói, a ka taszt ró fa vé de lem irá nyí tó
szer ve ze te i nek sze mély ze te, a ha jó zá si tár sa sá gok ve ze tõi, 
a fu va roz ta tók és fu va ro zá si ügy nö kök;

h) össze kap csol ha tó ság: a szol gál ta tá sok, az adattar -
talom, az adat cse re for má ja és frek ven ci á ja olyan mó don
har mo ni zált, hogy a RIS-fel hasz ná lók eu ró pai szint en
ugyan azok hoz a szol gál ta tá sok hoz és in for má ci ók hoz fér -
nek hoz zá;

i) RIS-üze mel te tõ: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hi va ta la ál tal a RIS tech ni kai üze mel te té sé vel
meg bí zott köz hasz nú szer ve zet.

A RIS mûködtetése

3.  §

(1) A köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter):

a) gon dos ko dik a RIS lét re ho zá sá ról, üze mel te té sé nek
el len õr zé sé rõl, az in for ma ti kai és táv köz lé si fel té te le i nek
biz to sí tá sá ról, be le ért ve a töb bi RIS-al kal ma zás sal és – ha
le het sé ges – az egyéb köz le ke dé si alá ga za tok rend sze re i -
vel való össze kap csol ha tó sá got;

b) ér te sí ti az Eu ró pai Bi zott sá got a tí pus jó vá ha gyá sért
fe le lõs ha tó ság ki je lö lé sé rõl.

(2) A RIS-t a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la mû köd te ti.

(3) A fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok köz pont
(a továb biak ban: RIS-köz pont) vagy más, a RIS mû köd te -
té sé be be vont nem ál la mi szer ve zet ál tal hasz nált ál la mi
tu laj do nú esz kö zök ke ze lõi jo ga it a mi nisz ter gya ko rol ja.

(4) A RIS-köz pont a RIS ke re té ben nyúj tott szol gál ta -
tás ként:

a) a RIS-fel hasz ná lók szá má ra elekt ro ni kus for má ban
hoz zá fér he tõ vé te szi a bel ví zi ha jó zás sal és az útiterv -
kialakítással kap cso la tos ada to kat, így a fõ vízi út vo na lat
ki lo mé ter ben meg ad va, a ha jók és kö te lé kek hosszúsá -
gára, szé les sé gé re, me rü lé sé re és sza bad ûr szel vény ma -
gas sá gá ra vo nat ko zó kor lá to zá so kat, az át ha la dást kor lá -
to zó épít mé nyek, zsi li pek és hi dak üze me lé si ide jét, a ki -
kö tõk és át ra kás ra al kal mas te rü le tek hely meg ha tá ro zá sát,
a víz mér ce ha jó zás ra vo nat ko zó mér ték adó re fe ren cia ada -
ta it;
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b) biz to sít ja, hogy az eu ró pai bel ví zi utak osz tá lyo zá sá -
nak meg fele lõen a IV. osz tá lyú vagy an nál ma ga sabb ka te -
gó ri á ba so rolt bel ví zi utak ese té ben a RIS-fel hasz ná lók
szá má ra az a) pont ban em lí tett ada to kon kí vül na vi gá ci ós
cél ra al kal mas elekt ro ni kus na vi gá ci ós tér ké pek rendel -
kezésre áll ja nak;

c) biz to sít ja, hogy – amennyi ben a nem ze ti vagy nem -
zet kö zi elõ írások meg kö ve te lik – az ille té kes ha tó sá gok
ré sze sül je nek a szük sé ges elekt ro ni kus ha jó zá si adat szol -
gál ta tás ban;

d) gon dos ko dik a ha jó sok nak  szóló hir det mé nyek, va -
la mint a bel ví zi utak víz ál lá sa i ra (vagy a leg na gyobb meg -
en ge dett me rü lés re) és a jég ve szély re vo nat ko zó je len té -
sek kü lön jog sza bály ban fog lalt szab vá nyo sí tott, kó dolt és
elekt ro ni kus for má ban le tölt he tõ üze net for má já ban való
hoz zá fér he tõ sé gé rõl.

(5) A RIS ke re té ben meg va ló su ló adat szol gál ta tás, il let -
ve adat át vi tel elekt ro ni kus kap cso la ton ke resz tül tör té nik.

Iránymutatások és típusjóváhagyás

4.  §

(1) A RIS az Eu ró pai Bi zott ság ál tal a kö zös sé gi bel ví zi
köz le ke dés re vo nat ko zó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós
szol gál ta tá sok ról  szóló, 2005. szep tem ber 7-i 2005/44/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5. cik ké ben fog lal -
tak alap ján a szol gál ta tá sok ter ve zé sé re, meg va ló sí tá sá ra
és mû köd te té sé re meg ál la pí tott, az Eu ró pai Unió Hi va ta -
los Lap já ban ki hir de tett irány mu ta tá sok sze rint mû kö dik.

(2) A ha jó zás biz ton sá ga ér de ké ben a RIS ter mi nál nak,
há ló za ti be ren de zés nek és szoft ver nek a meg fe le lõ sé gét
ta nú sí tó tí pus jó vá ha gyás sal kell ren del kez nie.

(3) Nem szük sé ges kü lön tí pus jó vá ha gyás azok ra a be -
ren de zé sek re és szoft ve rek re, ame lyek ren del kez nek más
tag ál lam ille té kes ha tó sá ga ál tal ki adott tí pus jó vá ha gyás -
sal.

Mûholdas helymeghatározás

5.  §

A pon tos hely meg ha tá ro zás ér de ké ben a RIS al kal ma -
zá sok hoz a mû hol das hely meg ha tá ro zás tech no ló gi á ját
kell al kal maz ni.

A RIS számára nyújtott adatszolgáltatás

6.  §

(1) A RIS lét re ho zá sa és ada ta i nak ak tu a li zá lá sa ér de ké -
ben, a ha jó zás biz ton sá gá val és za var ta lan sá gá val össze -
füg gõ

a) a 2.  § (1) be kez dés a)–e) pont já ban meg ha tá ro zott
ada tok rög zí té sé rõl és fris sí té sé rõl, a ke let ke zés he lyé tõl
füg gõ en:

aa) a vízi ren dé szet rend õri szer ve i nél az or szá gos
rend õrfõkapitány,

ab) a ha tár õr ség nél a ha tár õr ség or szá gos pa rancs no ka,
ac) a vám ha tó sá gok nál, to váb bá az uni ós hat ár ki kö tõk -

kel össze füg gés ben a Vám- és Pénz ügy õr ség or szá gos pa -
rancs no ka,

ad) az egész ség ügyi köz igaz ga tá si szer vek nél az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter,

ae) a ka taszt ró fa vé del mi fel ada to kat el lá tó szer vek nél
a ka taszt ró fa el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter,

af) a mi nisz ter ve ze té se alatt álló mi nisz té ri um ban a
mi nisz ter,

ag) a ha jó zá si ha tó sá gok nál a Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság el nö ke,

ah) a köz le ke dés biz ton sá gi szerv nél a Köz le ke dés biz -
ton sá gi Szer ve zet fõ igaz ga tó ja,

ai) a hon vé del mi ér dek bõl, va gyon-, il let ve ka taszt ró -
fa vé del mi fel ada tok, ter ror cse lek mé nyek fel szá mo lá sá nak 
vég re haj tá sát, il let ve köz szol gá la ti te vé keny sé get el lá tó
(rob ba nó tes tek ke re sé se, ki eme lé se, ha tás ta la ní tá sa) ka to -
nai szer ve ze tek nél a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter,

b) a RIS ha tá lya alá tar to zó leg alább IV. osz tá lyú vízi
utak ha jó zá si tér kép ként fel hasz nál ha tó, EC DIS-szab -
vány nak meg fe le lõ elekt ro ni kus alap tér ké pé nek átadá -
sáról és fo lya ma tos fris sí té sé rõl, va la mint a víz ál lá si és
gáz ló ada tok át adá sá ról és fo lya ma tos fris sí té sé rõl a víz -
ügyért fe le lõs mi nisz ter,

c) a RIS ha tá lya alá tar to zó leg alább IV. osz tá lyú vízi
utak part élé tõl, to váb bá az e vízi utak men tén el he lyez ke -
dõ ki kö tõk, il let ve egyéb ha jó zá si lé te sít mé nyek, ter mi ná -
lok te rü le té tõl leg fel jebb 200 m tá vol ság ban el he lyez ke dõ
in gat la nok ra vo nat ko zó, a vi dék fej lesz té sért fe le lõs
 miniszter fel ügye le te alá tar to zó szer vek nél nyil ván tar tott
tér ké pé sze ti ada tok át adá sá ról, va la mint az ál lat egész ség -
ügyi ha tó sá gok nál és a nö vény vé del mi ha tó sá gi fel ada to -
kat el lá tó szer vek nél ke let ke zõ, a 2.  § a)–e) pont já ban
meg ha tá ro zott ada tok rög zí té sé rõl és fris sí té sé rõl a föld -
mû ve lés ügyért és vi dék fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.

(2) A di gi ta li zált tér ké pé sze ti ada tok át adá sa a vonat -
kozó jog sza bály ren del ke zé se i nek meg fele lõen tör té nik.

(3) A Vkt. 48/A. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti adat ké rés 
so rán a ha tó ság meg je lö li, ha az adat to váb bí tást a fo lya mi
in for má ci ós rend sze ren ke resz tül kéri.

(4) A nem zet kö zi adat cse ré rõl a Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság el nö ke gon dos ko dik.

(5) A RIS-köz pont nak át adott ada tok valóságtartal -
máért és idõ sze rû sé gé ért az adat szol gál ta tó fe le l.

(6) Az (1) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve ze tõk
gon dos kod nak a fel ügye le tük alá tar to zó szer vek nél a RIS- 
al kal ma zás fel té te le i nek biz to sí tá sá ról.
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A RIS adatainak felhasználására vonatkozó szabályok

7.  §

(1) A RIS mû köd te tõ je:
a) a (2) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott RIS-

alap szol gál ta tá so kat, va la mint a RIS ke re té ben ke zelt köz -
ér de kû ada tot – az erre a cél ra fenn tar tott hon la pon ke resz -
tül – meg sza kí tás nél kü li üzem ben, fo lya ma to san ak tu a li -
zál va té rí tés men te sen;

b) a RIS a) pont alá nem tar to zó ada ta it és szol gál ta tá -
sa it díj el le né ben;

c) va la mennyi szol gál ta tást
ca) a költ ség ve té si for rás ból fi nan szí ro zott szer ve ze tek 

szá má ra, és
cb) a bel ví zi ha jós kép zõ szer vek szá má ra, ki zá ró lag

a kép zõ szer ven be lü li kép zés cél já ra
a to vább ér té ke sí tés ki zá rá sá val té rí tés men te sen biz to sít ja.

(2) A RIS-alap szol gál ta tás ként szol gál ta tott ada tok a
kö vet ke zõk:

a) ha jó sok nak  szóló hir det mé nyek;
b) víz ál lás- és gáz ló ada tok;
c) ha jók ér ke zé sé nek elõ re jel zé se;
d) ha jó zá si alap tér kép a ki tû zõ- és ha jó zást irá nyí tó

 jelekkel;
e) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek szá -

má ra a ve szé lyes árut szál lí tó ha jók hely meg ha tá ro zó és
kö ve tõ rend szer e ál tal to váb bí tott ada tok;

f) vész hely ze ti se gély hí vó és ki ér te sí tõ rend szer ál tal
to váb bí tott ada tok.

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let ben meg ha tá ro zott RIS-szol gál ta tá so kat
a mû köd te tõ leg ké sõbb a 4.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett
irány mu ta tá sok nak az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban
való köz zé té te lét kö ve tõ 30 hó na pon be lül va ló sít ja meg
tel jes kö rû en. Ha a tel jes meg va ló sí tás va la mely fon tos fel -
té tel hi á nya  miatt ké se del met szen ved, ak kor a RIS mû -
köd te tõ je er rõl leg ké sõbb a ha tár idõ le tel te elõtt hat hó nap -
pal tá jé koz tat ja a mi nisz tert, aki gon dos ko dik az Eu ró pai
Bi zott ság tá jé koz ta tá sá ról. A tel jes körû meg va ló sí tás
 eléréséig az egyes szol gál ta tá sok ön ál ló an is üzemeltet -
hetõk, vagy sza ka szo san is üzem be he lyez he tõk, de meg -
ol dá suk mód já nak a meg ha tá ro zó nem zet kö zi szer ve ze tek
ál tal már ki ala kí tott mû sza ki fel té tel rend szer hez kell al kal -
maz kod nia.

(3) A 6.  § (1) és (3) be kez dé sé ben adat szol gál ta tás ra
 kötelezettek az e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 6. hó nap
1. nap já ig tel jes kö rû en át ad ják a meg ha tá ro zott ada to kat
a RIS mû köd te tõ jé nek és meg ál la pod nak az zal a fris sí tés
mód já ban.

(4) A 6.  § (4) be kez dé sé ben a RIS al kal ma zá si fel té te -
lek nek az egyes mi nisz té ri u mok ban és irá nyí tá suk alatt
álló szer ve ze te ik nél tör té nõ biz to sí tá sá ra vo nat ko zó kö te -
le zett sé ge ket 2008. jú ni us 30-áig kell tel je sí te ni.

9.  §

A ha jó zá si ha tó sá gok fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint
ille té kességérõl  szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság) ha jó zá si ha tó sá gi jog kör -
ben elsõ fo kon or szá gos ille té kességgel jár el]

„k) az úszó lé te sít mé nyek, azok be ren de zé se i nek, fel sze -
re lé se i nek, a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés re vo nat ko zó
har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok ban al kal -
ma zott RIS ter mi nál, há ló za ti be ren de zés és szoft ver al kal -
ma zás tí pus jó vá ha gyá sá val”
[kap cso la tos ügyek ben.]

10.  §

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság jog ál lá sá ról  szóló
263/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 7.  §-a a kö vet ke zõ
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A Vkt. 48/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tás mû köd te té sé hez,
 ellenõrzéséhez kap cso ló dó fel ada to kat a Nem ze ti Köz le -
ke dé si Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta la vég zi.”

11.  §

Ez a ren de let a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés re vonat -
kozó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok ról
 szóló, 2005. szep tem ber 7-i 2005/44/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja, a
9. cikk ki vé te lé vel.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Az adatokra vonatkozó minimális követelmények

A 7.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban fog lalt adat -
szol gál ta tás ke re té ben kü lö nö sen a kö vet ke zõ ada to kat
kell meg ad ni:

– a ví zi út-szel vény he lye a fo lyam ki lo mé ter (fkm) fel -
tün te té sé vel;
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– a ha jók ra és kö te lé kek re vo nat ko zó kor lá to zá sok
a hossz, szé les ség, me rü lés és a te tõ pont ma gas ság tekin -
tetében,

– az át ha la dást kor lá to zó lé te sít mé nyek, kü lö nö sen
a zsi li pek és hi dak üze me lé si ide je,

– a ki kö tõk és ra ko dó he lyek hely meg ha tá ro zá sa,
– a víz mér cék mér ték adó ha jó zá si re fe ren cia ada tai.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
32/2007. (VIII. 15.) HM

rendelete

a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos
szabályokról

A kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
41.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004.
évi CV. tör vény 51. §-ában, va la mint 52.  §-a (1) be kez dé -
sé nek f) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va 
– az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának m) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a 
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra (a továb biak ban:

HM), a mi nisz ter alá ren delt sé gé be, köz vet len irá nyí tá sa és 
fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek re és a Ma gyar
Hon véd ség (a továb biak ban: MH) ka to nai szer ve ze te i re,
va la mint

b) a Ha tár õr ség re.

(2) E ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni
a) a HM és az MH hi va tá sos és szer zõ dé ses tag ja i nak a

NATO tag ál la ma i ba, il let ve – nem zet kö zi szer zõ dés vagy
egy ol da lú kö te le zett ség vál la lás alap ján – a Bé ke part ner -
ség ben részt vevõ vagy más ál la mok te rü le té re szol gá la ti
cél lal tör té nõ uta zá sa, va la mint

b) a NATO tag ál la mok, a Bé ke part ner ség ben részt
vevõ ál la mok, il let ve – nem zet kö zi szer zõ dés vagy egy ol -
da lú kö te le zett ség vál la lás alap ján – más ál la mok fegy ve -
res ere jé nek tag jai ál tal szol gá la ti cél lal Ma gyar or szág ra
tör té nõ be- és ki uta zás ese tén.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. NATO me net pa rancs: az 1999. évi CXVII. tör -

vénnyel ki hir de tett, az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai

kö zöt ti, fegy ve res erõ ik jog ál lá sá ról  szóló, 1951. jú ni us
19-én, Lon don ban kelt Meg ál la po dás (NATO-SOFA
Meg ál la po dás) I. Cikk 1. pont a) al pont ja sze rin ti fegy ve -
res erõk tag jai szá má ra az erre fel jo go sí tott szer vek ál tal
meg ha tá ro zott for má ban és tar ta lom mal ki ad má nyo zott
NATO-SOFA Meg ál la po dás III. Cikk 2. pont b) al pont já -
ban meg ha tá ro zott, ha tár át lé pés re jo go sí tó ok mány, amely 
iga zol ja az egyén vagy cso port NATO fegy ve res erõk höz
való tar to zá sát és az el ren delt csa pat moz gást;

2. egyé ni me net pa rancs: egyé ni vagy leg fel jebb tíz fõ
együt tes ha tár át lé pé se ese tén sze mély re  szólóan ki adott
NATO me net pa rancs;

3. cso por tos me net pa rancs: tíz nél több fõ együt tes ha -
tár át lé pé se ese tén a cso port pa rancs nok ré szé re ki adott
NATO me net pa rancs;

4. iga zol vány: fény ké pes, sze mély azo nos ság meg ál la -
pí tá sá ra al kal mas ok mány, ide ért ve a szol gá la ti (sze mé lyi)
iga zol ványt, sze mély azo no sí tó kár tyát, il let ve út le ve let;

5. prog ram fe le lõs szerv: a kül föld re uta zás sal járó fel -
adat vég re haj tá sá ért fe le lõs szerv, két ség ese tén az a szerv, 
amely nek ál lo má nyá ba tar to zik a NATO me net pa rancs ban 
bir to ko sa ként meg je lölt sze mély. Az 1.  § (2) be kez dés
b) pont ja ese tén azt a szer vet kell prog ram fe le lõs szerv nek
te kin te ni, amely a kül föl di sze mély(ek) ma gyar or szá gi tar -
tóz ko dá sá val kap cso la tos fel ada tok vég re haj tá sá ért fe le -
lõs;

6. ki ad má nyo zó szer vek:
a) a HM fel sõ szin tû ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ért

és a nem ze ti tá mo ga tá sért fe le lõs szer ve ze te, amennyi ben
a ha tár át lé pés fegy ver, ha di tech ni kai esz kö zök vagy anya -
gok nél kül tör té nik,

b) a HM ka to nai, vám ügyi és ha tár for gal mi fel ada to -
kért fe le lõs szer ve ze te, amennyi ben a ha tár át lé pés fegy -
ver rel, ha di tech ni kai esz kö zök kel, il let ve anya gok kal
– ide ért ve a szol gá la ti kézi lõ fegy vert, az egyé ni vegy vé -
del mi fel sze re lést és a go lyó ál ló mel lényt is – együtt tör -
ténik,

c) a hon vé del mi mi nisz ter erre irá nyu ló fel ha tal ma zá sa
ese tén a tár ca kül föl di kép vi se le tét el lá tó szer ve zet ve ze tõ -
je vagy a kül föl di ma gyar ka to nai kép vi se let ve ze tõ je,

d) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke erre irá nyu ló fel ha -
tal ma zá sa ese tén a tar tó san kül föl dön ál lo má so zó MH csa -
pat (kon tin gens) pa rancs no ka, a csa pat (kon tin gens) ál lo -
má nyá ba tar to zó sze mé lyek ha tár át lé pé se ese tén.

3.  §

(1) A NATO me net pa rancs-nyom tat vány A/4 mé re tû
80 gram mos of szet pa pí ron 2+1 szí nû of szet nyom ta tás sal
nyom ta tott, ma gyar, an gol és fran cia nyel vû szö ve get, hát -
ol da lán ma gyar, an gol és fran cia nyel vû tá jé koz ta tó szö ve -
get tar tal maz. A NATO me net pa rancs hoz tar to zó ál lo -
mány jegy zék A/4 mé re tû 53–57 gram mos ön át írós pa pí -
ron 2 szí nû of szet nyom ta tás sal nyom ta tott, ma gyar, an gol
és fran cia nyel vû szö ve get tar tal maz. Amennyi ben tíz nél
több sze mély ki uta zá sá ra ál lí ta nak ki NATO me net pa ran -
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csot, a NATO me net pa rancs csak a hoz zá tar to zó ál lo -
mány jegy zék kel együtt ér vé nyes. A NATO me net pa rancs- 
nyom tat vány és a hoz zá tar to zó ál lo mány jegy zék-nyom -
tat vány min tá ját e ren de let mel lék le te tartal mazza.

(2) A NATO me net pa rancs-nyom tat vá nyok hi te le sí té -
sé re a cí me res nagy mé re tû szám nél kü li, il let ve az 1. szá -
mú cí me res nagy mé re tû kör bé lyeg zõt kell hasz nál ni,
mely nek elõ ál lí tá sá ról, nyil ván tar tás ba vé te lé rõl és a ki ad -
má nyo zó szer vek ré szé re a hoz zá fér he tõ ség biz to sí tá sá ról
a HM bé lyeg zõ ké szí té sért fe le lõs szer ve ze te gon dos ko dik, 
va la mint sa ját költ ség ve té sé ben éves szint en ter ve zi az
elõ ál lí tá si költ sé ge ket.

(3) A NATO me net pa rancs-nyom tat vá nyok elõ ál lí tá sá -
ról, nyil ván tar tás ba vé te lé rõl és a ki ad má nyo zók ré szé re
tör té nõ át adás-át vé tel rõl a HM ka to nai, vám ügyi és ha tár -
for gal mi fel ada to kért fe le lõs szer ve ze te gon dos ko dik. Az
elõ ál lí tá si költ sé ge ket sa ját költ ség ve tés ben éves szint en a
HM be szer zé si fel ada to kért fe le lõs szer ve ze te ter ve zi.

4.  §

(1) A ki ad má nyo zó szer vek ve ze tõi (pa rancs no kai) az
alá ren delt sé gük be tar to zó szerv ál lo má nyá ból leg fel jebb
3-3 fõ fe le lõs be osz tá sú sze mélyt (a továb biak ban: ki ad -
má nyo zó) je löl nek ki a ki ad má nyo zá si fel ada tok el lá tá sá -
ra, és a ki ad má nyo zók alá írás min tá it, va la mint a sze mé -
lyek hez ki je lölt sor szá mo zott pa rancs no ki kör bé lyeg zõk
le nyo mat min tá it négy pél dány ban ha la dék ta la nul meg kül -
dik a HM ka to nai, vám ügyi és ha tár for gal mi fel ada to kért
fe le lõs szer ve ze té nek. A HM ka to nai, vám ügyi és ha tár -
for gal mi fel ada to kért fe le lõs szer ve ze te a meg kül dött min -
ták egyik pél dá nyát irat tá roz za, a töb bi pél dányt ha la dék -
ta la nul to váb bít ja az ille té kes ma gyar és kül föl di ha tó sá -
gok, va la mint a HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi
fel ada to kért fe le lõs szer ve ze te ré szé re.

(2) A ki ad má nyo zók sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to -
zás ról a ki ad má nyo zó szerv ve ze tõ je ha la dék ta la nul, az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott min ták meg kül dé sé vel
egy ide jû leg tá jé koz tat ja a HM ka to nai, vám ügyi és ha tár -
for gal mi fel ada to kért fe le lõs szer ve ze tét.

(3) A ki ad má nyo zó szer vek a NATO me net pa rancs
 kiadmányozása és ke ze lé se so rán a szi go rú szám adás sza -
bá lyai sze rint (sor szá mo zás, nyil ván tar tás és el szá mo lá si
kö te le zett ség) kö te le sek el jár ni.

(4) A ki ad má nyo zó szer vek ve ze tõi a HM és MH Ti tok -
vé del mi és Ügy vi te li Sza bály za ta (a továb biak ban: HM,
MH TÜSZ) sze rint kö te le sek meg ten ni a szük sé ges in téz -
ke dé se ket a NATO me net pa rancs jog sze rû ki ad má nyo zá -
sá ért, va la mint a me net pa rancs és a sor szá mos kör bé lyeg -
zõ meg fe le lõ tá ro lá sá ért, ke ze lé sé ért és el szá mo lá sá ért.

(5) A ki ad má nyo zó szer vek kö te le sek el ké szí te ni:
a) a NATO me net pa rancs ki ad má nyo zá sá ra jo go sult

sze mé lyek és alá írás min tá ik jegy zé két;

b) a ki ad má nyo zó ré szé re ki adott sor szá mos kör bé -
lyeg zõ nyil ván tar tá sát;

c) a ki adá si nyil ván tar tó nap lót, amely ben a ki ad má -
nyo zó a ki ad má nyo zott me net pa ran csot nyil ván tart ja.

(6) A NATO me net pa rancs ki adá si nyil ván tar tó nap ló
az aláb bi ada to kat tar tal maz za:

a) a NATO me net pa rancs sor szá ma;
b) a me net pa rancs bir to ko sa ként meg je lölt sze mély

neve, rend fo ko za ta, iga zol vány szá ma;
c) cso por tos me net pa rancs ese tén a me net pa rancs bir -

to ko sán fe lü li lét szám;
d) szol gá la ti kézi lõ fegy ver rel tör té nõ ha tár át lé pés ese -

tén a lõ fegy ver tí pu sa és szá ma, a lõ szer (összes) mennyi -
sé ge;

e) a me net pa rancs ér vé nyes ség ide je;
f) a NATO me net pa rancs ki ad má nyo zá sá nak ide je;
g) a me net pa rancs át vé te lé nek ide je, az át ve võ neve,

rend fo ko za ta, alá írá sa;
h) a me net pa rancs vissza vé te lé nek ide je;
i) meg jegy zés.

5.  §

(1) A prog ram fe le lõs szerv a jó vá ha gyott ki uta zá si en -
ge dély alap ján, a ter ve zett útba in dí tást meg elõ zõ en leg -
alább 14 nap pal kér he ti a NATO me net pa rancs ki ad má -
nyo zá sát az ille té kes ki ad má nyo zó szerv tõl. Et tõl a ha tár -
idõ tõl csak ki vé te les és in do kolt eset ben, a ki ad má nyo zó
szerv ve ze tõ jé nek jó vá ha gyá sa ese tén le het el te kin te ni.

(2) A prog ram fe le lõs szerv ve ze tõ je (pa rancs no ka) ál tal
alá írt NATO me net pa rancs irán ti ké re lem nek az aláb bi
ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a prog ram fe le lõs szerv meg ne ve zé se, címe, ügy in té -
zõ neve, te le fon szá ma;

b) a ha tár át lé pést el ren de lõ vagy jó vá ha gyó szerv vagy
sze mély meg ne ve zé se, az el ren de lõ pa rancs szá ma;

c) amennyi ben a ha tár át lé pés hez szük sé ges, az en ge dé -
lye zõ or szág gyû lé si vagy kor mány ha tá ro zat meg je lö lé se;

d) a NATO me net pa rancs rész le tes ki töl té sé hez szük -
sé ges pon tos ada tok.

6.  §

(1) A ki ad má nyo zó szer vek a ké re lem be ér ke zé sét
köve tõen ha la dék ta la nul meg vizs gál ják a ké re lem adat tar -
tal mát, va la mint a ki uta zás jog alap ját ké pe zõ en ge dé lye -
ket és in téz ked nek a NATO me net pa rancs ki adá sá ra.

(2) A jog sze rût len ké rel me ket el kell uta sí ta ni, a hi á nyos 
adat tar tal mú ké rel mek ese té ben hi ány pót lás ra kell fel hív ni 
a prog ram fe le lõs szer vet, ame lyet négy mun ka na pon be lül
kö te les pó tol ni. A hi ány zó ada tok be ér ke zé sét köve tõen a
ki ad má nyo zó szerv in téz ke dik a NATO me net pa rancs ki -
ál lí tá sá ra és ki ad má nyo zá sá ra.
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7.  §

(1) A ki ad má nyo zók a NATO me net pa ran csot ma gyar
nyel ven, gép pel, szá mí tó gép pel vagy kéz zel írt nyom ta tott
nagy be tûk kel ki tölt ve, két pél dány ban ál lít ják ki.

(2) Cso por tos me net pa rancs ese tén az útba in dí tott sze -
mé lyi ál lo mány jegy zé két csa tol ni kell. A me net pa rancs -
ban fel tün te tett sze mé lyek ben tör té nõ vál to zás ese tén a
prog ram fe le lõs szerv a szük sé ges ada tok egy ide jû meg -
kül dé sé vel ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a ki ad má nyo zót.

(3) A NATO me net pa rancs ada ta i nak ja ví tá sát csak a
HM, MH TÜSZ elõ írása sze rint le het vé gez ni. Amennyi -
ben a me net pa rancs ada ta i nak ja ví tá sá ra nincs le he tõ ség,
új me net pa ran csot kell ki ad ni.

(4) A NATO me net pa ran csot a ki ad má nyo zó sa ját ke zû -
leg írja alá és sor szá mos kör bé lyeg zõ jé vel hi te le sí ti.

(5) A NATO me net pa rancs 1. szá mú pél dá nyát egyé ni
me net pa rancs ese tén a me net pa rancs ban bir to kos ként
meg je lölt sze mély nek, cso por tos me net pa rancs ese tén
a csa pat, egy ség, al egy ség, kon tin gens pa rancs no ká nak
vagy az ál ta luk meg ha tal ma zott sze mély nek alá írá sa el le -
né ben kell ki ad ni. A meg ha tal ma zást be kell von ni és a
me net pa rancs 2. szá mú pél dá nyá val kell irat tá roz ni.

(6) A ki ad má nyo zó szerv a NATO me net pa rancs 2. szá -
mú pél dá nyát irat tá roz za vagy – a 11.  § (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott eset ben, erre irá nyu ló ké re lem alap ján –
 kiadmányozza. Amennyi ben a me net pa rancs 2. szá mú pél -
dá nya ki ad má nyo zás ra ke rül, fény má so la tot kell róla ké -
szí te ni, ame lyet a ki ad má nyo zá sá ra és idõ pont já ra vo nat -
ko zó zá ra dék kal kell el lát ni, majd irat tá roz ni.

8.  §

(1) A NATO me net pa rancs a szol gá la ti fel adat vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges idõ re, de leg fel jebb egy évre ad ha tó ki.

(2) Amennyi ben a Ma gyar Köz tár sa ság és a NATO me -
net pa rancs ban cél or szág ként meg je lölt má sik or szág kö -
zött több szö ri ha tár át lé pés re van szük ség, egy me net pa -
ran csot kell ki ad ni, amely nek ér vé nyes sé gi ide je eb ben az
eset ben sem ha lad hat ja meg az egy évet.

(3) Szol gá la ti fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben az (1) be kez -
dés sze rin ti ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt leg alább 14 nap -
pal az 5.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar tal mú ké re -
lem mel új NATO me net pa rancs ki ad má nyo zá sát kell
 kérni.

9.  §

A HM kül föl di kép vi se le tét el lá tó szer ve zet tag já nak,
kül föl di ma gyar ka to nai kép vi se let tag já nak, il let ve a kül -
föl dön ál lo má so zó MH csa pat (kon tin gens) vagy tag já nak
szol gá la ti ér dek bõl más – az 1.  § (2) be kez dés a) pont já ban 

meg ha tá ro zott – cél or szág ba tör té nõ ve zény lé se, va la mint
sza bad sá gol ta tás, egész ség ügyi okok ból vagy más in do -
kolt eset ben tör té nõ ha za uta zás vagy vég le ges ha za ren de -
lés ese tén az útba in dí tást meg elõ zõ en in téz ked ni kell:

a) az egyé ni me net pa ranccsal ren del ke zõ sze mély ré -
szé re, il let ve cso por tos me net pa ranccsal ren del ke zõ sze -
mé lyek ese tén – amennyi ben a ha tár át lé pés sel érin tett sze -
mé lyek köre azo nos a cso por tos me net pa rancs ban fel tün -
te tett sze mé lyek kel – a le adott NATO me net pa rancs
1. szá mú pél dá nyá nak a me net pa rancs ban bir to kos ként
meg je lölt sze mély ré szé re tör té nõ ki adá sá ra;

b) egyé ni me net pa ranccsal nem ren del ke zõ sze mély,
 illetve cso por tos me net pa ranccsal ren del ke zõ sze mé lyek
ese tén – amennyi ben a ha tár át lé pés sel érin tett sze mé lyek
köre nem azo nos a cso por tos me net pa rancs ban fel tün te tett
sze mé lyek kel – ezen ren de let sza bá lya i nak be tar tá sa mel -
lett új NATO me net pa rancs ki ad má nyo zá sá ra.

10.  §

(1) A NATO me net pa rancs ban bir to kos ként meg ha tá ro -
zott sze mély a ki kül de tés le jár tát kö ve tõ 5 mun ka na pon
be lül kö te les a NATO me net pa rancs 1. szá mú pél dá nyát a
ki ad má nyo zó nál le ad ni. A vissza vé tel idõ pont ját a NATO
me net pa rancs ki adá si nyil ván tar tó ba be kell ve zet ni.

(2) A ki ad má nyo zó szerv a NATO me net pa rancs
vissza vett 1. szá mú pél dá nyát a 2. szá mú pél dánnyal vagy
fény má so la tá val, va la mint az ah hoz kap cso ló dó ok má -
nyok kal együtt 5 évig sa ját irat tá rá ban õrzi, majd a ha tá -
lyos jog sza bá lyok sze rint, jegy zõ könyv fel vé te le mel lett
meg sem mi sí ti.

(3) Amennyi ben a NATO me net pa ran csot a 2.  § 6. pont
c), il let ve d) al pont já ban meg ha tá ro zott szerv ki ad má -
nyoz ta, és a me net pa rancs ban bir to kos ként meg je lölt sze -
mély is mé telt kül föld re uta zá sá ra nincs szük ség, ezen sze -
mély a me net pa rancs 1. szá mú pél dá nyát az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül kö te les a HM ka to nai,
vám ügyi és ha tár for gal mi fel ada to kért fe le lõs szer ve ze té -
nek ré szé re el jut tat ni.

(4) A NATO me net pa rancs ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár -
tát a ki ad má nyo zó szer vek hi va tal ból fi gye lem mel kí sé rik. 
Amennyi ben a NATO me net pa ran csot a raj ta fel tün te tett
bir to kos az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül 
nem adja le, a ki ad má nyo zó szerv so ron kí vül in téz ke dést
kez de mé nyez a prog ram fe le lõs szerv ve ze tõ jé nél a NATO
me net pa rancs ha la dék ta lan vissza adá sá ra és – in do kolt
eset ben – a mu lasz tó sze mély fe le lõs ség re vo ná sá ra. A
prog ram fe le lõs szerv ve ze tõ je a meg tett in téz ke dé sek rõl a
ki ad má nyo zó szer vet 5 na pon be lül tá jé koz tat ja.

(5) A kül föl di ma gyar ka to nai kép vi se let meg szün te té -
sét, il let ve a kül föl dön ál lo má so zó MH csa pat (kon tin -
gens) vég le ges ha za ren de lé sét köve tõen az ille té kes ki ad -
má nyo zó szerv ha la dék ta la nul kö te les el jut tat ni a HM
 katonai, vám ügyi és ha tár for gal mi fel ada to kért fe le lõs
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szer ve ze té nek az ál ta la ki ad má nyo zott és/vagy irat tá ra zott
NATO me net pa ran cso kat, a fel nem hasz nált me net pa -
rancs-nyom tat vá nyo kat, a me net pa rancs ki adá si nyil ván -
tar tá si nap lót, va la mint HM bé lyeg zõ ké szí té sért fe le lõs
szer ve ze te ré szé re a ki ad má nyo zó sze mé lyek sor szá mos
kör bé lyeg zõ jét.

11.  §

(1) A NATO me net pa rancs, va la mint – NATO me net -
pa ranccsal tör té nõ ki kül de tés ide je alatt – az iga zol vány
meg ron gá ló dá sát, meg sem mi sü lé sét, el vesz té sét vagy
egyéb ok ból el tû né sét a me net pa rancs bir to ko sa ha la dék -
ta la nul, de leg ké sõbb a tu do más szer zést kö ve tõ há rom
mun ka na pon be lül írás ban je len te ni kö te les a prog ram fe le -
lõs szerv nek.

(2) A je len tés nek tar tal maz nia kell az (1) be kez dés ben
meg je lölt ese mény le írá sát, va la mint – fel vé te le ese tén –
csa tol ni kell a ha tó sá gi jegy zõ köny vet vagy az ese ménnyel 
kap cso la tos egyéb je len tést.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott je len tés alap ján a 
prog ram fe le lõs szerv ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a ki ad -
má nyo zó szer vet, va la mint – in do kolt eset ben – kez de mé -
nye zi a me net pa rancs pót lá sát vagy adat tar tal má nak mó -
do sí tá sát.

(4) Az (1) be kez dés ben meg je lölt, kül föl dön be kö vet ke -
zett ese mény  miatt NATO me net pa rancs nél kül ha tár át lé -
pés re je lent ke zett kül föl di sze mély(ek) ha tár át lé pé si igé -
nyé rõl az ille té kes ha tár õri ze ti szerv ha la dék ta la nul ér te sí -
te ni kö te les azt a – 2.  § 6. pont já ban meg je lölt – ki ad má -
nyo zó szer vet, amely ma gyar sze mély(ek) ese té ben ille té -
kes len ne. Eb ben az eset ben a ki ad má nyo zó szerv ve ze tõ je
ha la dék ta la nul in téz ke dik a NATO me net pa rancs ki ad má -
nyo zá sá ra és az érin tett sze mély hez tör té nõ el jut ta tá sá ra,
il let ve meg te szi a szük sé ges egyéb in téz ke dé se ket.

(5) A Ma gyar or szág ra NATO me net pa ranccsal ér ke zett
kül föl di sze mély(ek) me net pa ran csá nak – a ma gyar or szá -
gi tar tóz ko dás ide je alatt tör tént – meg ron gá ló dá sa, meg -
sem mi sü lé se, el ve szé se ese tén – a kül föl di fél írá sos ké rel -
me alap ján – a prog ram fe le lõs szerv NATO me net pa rancs
ki ad má nyo zá sát kér he ti at tól az ille té kes ki ad má nyo zó
szerv tõl, amely ma gyar sze mély(ek) ese té ben ille té kes
len ne. Eb ben az eset ben a ki ad má nyo zó szerv so ron kí vül
kö te les el jár ni.

(6) A (4)–(5) be kez dés sze rint kül föl di sze mély ré szé re
ma gyar ki ad má nyo zó szerv ál tal ki ad má nyo zott NATO
me net pa rancs ban meg je lölt sze mély(ek) ugyan olyan fel té -
te lek kel jo go sult(ak) a ma gyar ál lam ha tár át lé pé sé re,
mint ha a me net pa ran csot az ille té kes kül föl di ha tó ság adta
vol na ki.

(7) A ki ad má nyo zó szer vek kö te le sek a NATO me net -
pa rancs for ma nyom tat vá nyok el tû né sét ha la dék ta la nul a
HM be szer zé si fel ada to kért fe le lõs szer ve ze té nek, il let ve

bár me lyik sor szá mos kör bé lyeg zõ el tû né sét ha la dék ta la -
nul a HM in for ma ti kai és in for má ció vé del mi fel ada to kért
fe le lõs szer ve ze té nek és a HM bé lyeg zõ ké szí té sért fe le lõs
szer ve ze té nek je len te ni. A je len tés alap ján a HM ka to nai,
vám ügyi és ha tár for gal mi fel ada to kért fe le lõs szer ve ze te
az ok má nyok ra, a HM bé lyeg zõ ké szí té sért fe le lõs szer ve -
ze te pe dig a kör bé lyeg zõ re vo nat ko zó an meg te szi a szük -
sé ges in téz ke dé se ket az ok má nyok és a kör bé lyeg zõ pót lá -
sá ra.

12.  §

(1) A NATO me net pa rancs ki ad má nyo zá sát, nyil ván -
tar tá sát, tá ro lá sát, el szá mo lá sát a HM in for ma ti kai és in -
for má ció vé del mi fel ada to kért fe le lõs szer ve ze te és a HM
ka to nai, vám ügyi és ha tár for gal mi fel ada to kért fe le lõs
szer ve ze te elõ ze tesen egyez tet ve az el len õr zé si terv sze -
rint – de szük ség ese tén ter ven kí vül is – egy vagy több
meg ha tal ma zott kép vi se lõ je út ján el len õr zi.

(2) Az el len õr zést vég zõ sze mély az el len õr zés rõl, va la -
mint az el len õr zés so rán meg ál la pí tott hi bák ról, hi á nyos -
sá gok ról jegy zõ köny vet vesz fel, amely nek egy pél dá nyát
az el len õr zött ki ad má nyo zó szerv ré szé re át kell adni. Az
el len õr zött ki ad má nyo zó szerv a jegy zõ könyv át vé te lét
kö ve tõ 30 na pon be lül tá jé koz tat ja az el len õr zést vég zõ
szer vet a meg ál la pí tott hi á nyos sá gok kal kap cso lat ban tett
in téz ke dé se i rõl. Amennyi ben az el len õr zést vég zõ szerv a
meg tett in téz ke dé se ket nem tart ja meg fe le lõ nek, er rõl a tá -
jé koz ta tás kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül tá jé koz tat -
ja az el len õr zött ki ad má nyo zó szerv fe let tes szer vét.

13.  §

(1) A NATO me net pa ranccsal tör té nõ za var ta lan ha tár -
át lé pés ér de ké ben a ki ad má nyo zó szer vek és a Ha tár õr ség
ille té kes szer vei kö te le sek egy más sal együtt mû köd ni és
köl csö nö sen meg fe le lõ tá jé koz ta tást nyúj ta ni.

(2) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont ja ese té ben a ki ad má -
nyo zó szerv a ter ve zett ha tár át lé pés elõtt leg alább 5 nap pal 
ér te sí ti a Ha tár õr ség köz pon ti szer vé nek ha tár for ga lom el -
len õr zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé gét a NATO me net pa -
ranccsal tör té nõ ha tár át lé pés rõl.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ér te sí tés nek tar tal maz nia
kell:

a) a ha tár át lé pés ter ve zett ide jét és he lyét, va la mint irá -
nyát (ki-be);

b) a NATO me net pa rancs ban fog lalt ada to kat;

c) a ha tár át lé pés hez igény be ven ni kí vánt gép jár -
mû(vek) ada ta it (szám, tí pus, for gal mi rend szám);

d) szük ség ese tén biz ton sá gi in téz ke dé sek igény lé sét a
Ha tár õr ség tõl.

2007/109. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8207



(4) Elõ ze tes ér te sí tés ese tén a Ha tár õr ség biz to sít ja az
ér te sí tés ben meg je lölt sze mé lyek és jár mû vek so ron kí vü li 
el len õr zés sel tör té nõ ha tár át lé pé sét.

14.  §

(1) A NATO me net pa rancs bir to ko sa a sze mé lyi
poggyá sza i val, me net pa rancs ban fel tün te tett szol gá la ti
fegy ver rel és a hoz zá tar to zó lõ szer-ja va dal ma zás sal, va la -
mint hi va ta los pe csét tel el lá tott kül de mé nyek kel jo go sult a 
ha tár át lé pés re. A szol gá la ti kézi lõ fegy ver rel és a hoz zá
tar to zó lõ szer-ja va dal ma zás sal, egyé ni vé dõ fel sze re lés sel
(vé dõ si sak, egyé ni vegy vé del mi fel sze re lés, go lyó ál ló
mel lény stb.) és más vám áruval tör té nõ ha tár át lé pés ese tén 
azon ban a me net pa rancs mel lett ren del kez ni kell a vám -
eljá rás so rán al kal ma zan dó NATO ok má nyok kö ré rõl, al -
kal ma zá sá ról, va la mint ki bo csá tá suk el já rá si sza bá lya i ról
 szóló kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ok mánnyal (HU 
Form 302) is.

(2) A NATO me net pa rancs bir to ko sa a me net pa ran csot
és iga zol vá nyát kö te les a ha tár for ga lom-el len õr zést vég zõ
ha tár õr ré szé re el len õr zés re át ad ni. A cso por tos menet -
parancs el len õr zé se so rán a Ha tár õr ség ille té kes szer vei
egyez te tik a me net pa rancs ban fel tün te tett lét szá mot a ha -
tár át lé pés re je lent ke zõk lét szá má val. A NATO menet -
parancsban sze rep lõ sze mély hi á nya ese tén ne vét a me net -
pa rancs ban át hú zás sal kell meg je löl ni, a hi ány zás té nyét
az át lép te tõ bé lyeg zõ mel lett hi ány bé lyeg zõ vel kell rög -
zíteni.

(3) NATO me net pa ranccsal ren del ke zõ fu tá rok ese té -
ben a 13–14.  §-ok ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell az zal, hogy biz to sí ta ni kell a hi va ta los pe csét tel el lá -
tott kül de mé nyek sér tet len sé gét is.

15.  §

(1) A NATO me net pa ranccsal tör té nõ ha tár át lé pés sza -
bá lya i nak meg sér té sé rõl, il let ve a sza bály sér tés  miatt tett
in téz ke dé se i rõl az ille té kes ha tár õri ze ti szerv ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni kö te les a me net pa ran csot ki ad má nyo zó szer -

vet. Amennyi ben az in téz ke dés so rán õri zet be vé tel re ke -
rült sor, az õri zet be vett sze mélyt a bi zo nyí té kok kal és az
el já rás so rán ké szült ira tok kal együtt át kell adni az ille té -
kes ka to nai ha tó ság nak.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés alap ján a ki ad má -
nyo zó szerv ve ze tõ je – in do kolt eset ben – fe le lõs ség re vo -
nást kez de mé nyez, il let ve meg te szi a szük sé ges in téz ke dé -
se ket a jö võ be ni sza bály sér té sek el ke rü lé se ér de ké ben.

16.  §

(1) A kül föl di fegy ve res erõk NATO me net pa ranccsal
ha tár át lé pés re je lent ke zõ tag jai ese té ben a 13–15.  §-ok ban
fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) A kül föl di fegy ve res erõk ala ku la ta i nak ha tár át lé pé -
sé re vo nat ko zó, dip lo má ci ai vagy egyéb úton meg kül dött
igé nye it a HM vé de lem po li ti ká já ért fe le lõs szer ve ze te,
 illetve az MH mû ve le ti irá nyí tá sá ért fe le lõs szer ve so ron
kí vül to váb bít ja a HM ka to nai, vám ügyi és ha tár for gal mi
fel ada to kért fe le lõs szer ve ze té hez, amely ezen igé nyek rõl
– a 13.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ér te sí té si idõ re is
te kin tet tel – tá jé koz tat ja a Ha tár õr ség köz pon ti szer vé nek
ha tár for ga lom el len õr zé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy sé gét.

17.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a NATO menet -
parancs al kal ma zá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló
29/2000. (X. 13.) HM–BM együt tes ren de let, a NATO me -
net pa rancs al kal ma zá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 
29/2000. (X. 13.) HM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 18/2001. (VII. 25.) HM–BM együt tes ren de let,
va la mint a NATO me net pa rancs al kal ma zá sá ról  szóló
29/2000. (X. 13.) HM–BM együt tes ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 8/2004. (IV. 13.) HM–BM együt tes ren de let.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelethez

NATO MENETPARANCS
NATO TRAVEL ORDER

ORDRE DE MISSION OTAN
(NATO nem minõsített, NATO unclassified, OTAN non classifié)

Kül dõ or szág
Co unt ry of ori gin
Pays de pro ve nan ce

Sor szám
Se ri al num ber
Nu mé ro de sé rie

1. Bir to kos (és a cso port név so ra itt, il let ve a csa tolt ira ton fel tün tet ve)
  The be a rer (and gro up as shown he re on or on at ta ched list)
  Le por te ur (et per son nel por té ci-des sus ou sur la lis te jo in te)

  Név                         Rend fo ko zat
  Na me                         Rank
  Nom                           Gra de
  Ka to nai iga zol vány/kár tya szá ma (ha van)
  Per so nal/Iden tity Card No. (if any)
  No Mle./de la car te d’i den ti té (s’il y a lieu)

2. Út vo nal -ból -ba
  Will tra vel from to via
  Fera mo u ve ment de a via
  és vissza*
  and ret urn
  et re to ur
  In du lás nap ja*
  Date of De part ure
  Date du dé part
  Ér vé nyes -tól -ig
  Pe ri od of va li dity from to
  Du rée de va li di té de a

-n ke resz tül

Vissza ér ke zés ter ve zett nap ja
Ex pec ted date of ret urn
Date pro bab le de re to ur

3. Ki ad má nyo zó szerv
  Aut ho rity for tra vel
  Au to ri té qui a étab li l’ord re

4. Fegy ver vi se lés re jo go sult Igen/Nem
  Aut ho rity (is) (is not) gran ted to pos sess
  and car ry arms
  Au to ri sa ti on de port d’ar mes (ac cor dée)
  (non ac cor dée)

5. Az 1. pont ban meg je lölt sze mély(ek) jo go sult(ak)* szál lí ta ni
  The per son na med in pa rag raph 1 is aut ho ri sed (to car ry)
  La per son ne in di qu ée au pa rag rap he 1 est aut ho ri sée (á por ter)

  (Le pe csé telt, meg szá mo zott kül de mé nyek) (Csak hi va ta los do ku men tu mo kat tar tal maz hat)
  (Se a led des pat ches num be red) (The se des pat ches con ta in only of fi ci al do cu ments)
  (Plis scel lés nu mé ro tés) (Ces plis ne con ti en nent que de do cu ments of fi ci els)
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6. Ezú ton iga zo lom, hogy a meg ne ve zett sze mély/cso port* az Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la mai kö zöt ti, fegy ve res
  erõ ik jog ál lá sá ról  szóló Egyez mény sze rin ti fegy ve res erõk tag ja(i), és ezen uta zás az Egyez mény sze rin ti szol gá-
  la ti uta zás nak mi nõ sül.
  I he re by cer ti fy that this in di vi du al/gro up* is/are* mem ber(s) of a For ce as de fi ned in the NATO Sta tus of For ces
  Ag re e ment, and that this is an aut ho ri zed move un der the therms of this ag re e ment.
  Je so us sig né cer ti fie que le per son nel visé ap par ti ent á une ar mée tel le que dé fi nie dans l’Ac cord OTAN sur le
  sta tut des For ces ar mé es et que ce dép la ce ment est of fi ci el se lon les ter mes de cet Ac cord.

  A ki ad má nyo zó szerv bé lyeg zõ je
  Stamp of is su ing aut ho rity
  Timb re de l’a u to ri té d’o ri gi ne

  Bé lyeg zõ he lye (Ki ad má nyo zó sze mély neve, rend fo ko za ta, be osz tá sa, a ki ad má nyo zás nap ja)
  Stamp here (Of fi ci er aut ho ri zing the mo ve ment and date of is sue)
  Lieu de timb re (Of fi ci er au to ri sant le mo u ve ment et date de l’a u to ri sa ti on)

* A nem hasz nált rész tör len dõ.
 De le te if not app li cab le.
 Ra y ez les ment ions inu ti le.

Ál lo mány jegy zék a ... sor szá mú NATO me net pa rancs hoz
List of mi li ta ry per so nel to the NATO Tra vel Or der N ...........
La Lis te des per son nel mi li ta ri es ap par te nir á Ord re du mis si on OTAN N .........

No.
Név

Name
Nom

Rend fo ko zat
Rank
Gra de

Iga zol vány szám
ID Num ber

No Mle/de la car te
d’i den ti té

Lõ fegy ver tí pu sa 
és szá ma

Type and num ber of
we a pons

Le type et No d’a mes

Lõ szer tí pu sa 
és mennyi sé ge

Type an qu a lity of
am mu ni ti on

Le type et la qu an ti té
de la mu ni ti ons
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Tájékoztató információk

Suggested instructions which may be put on back
of the form

Propositions d’instructions pouvant figurer au dos
du formulaire

1. A je len Me net pa rancs egyé ni és cso por tos uta zás ra
egy aránt hasz nál ha tó. Tíz nél több fõ együt tes ha tár át lé pé -
se ese tén cso por tos me net pa rancs hasz ná lan dó.

2. A je len Me net pa rancs ci vil vagy ka to nai ha tó ság ké -
ré sé re fel mu ta tan dó.

3. A Me net pa ran csot ci vil sze mély nem hasz nál hat ja.

4. Az uta zás en ge dé lye zett kez dõ, cél- és köz bül sõ or -
szá ga(i) a 2. pont ban fel tün te ten dõ(k). Az en ge dé lye zett
in du lá si és meg ér ke zé si hely (vá ros, hely ség) fel tün te té se
nem kö te le zõ.

5. A 3. pont a Nem ze ti Ka to nai Ha tó ság ra vo nat ko zik
és csak szük ség ese tén hasz ná lan dó.

6. A Me net pa rancs hasz ná la tá hoz ka to nai iga zol -
vány/kár tya szük sé ges.

7. Az 5. pont tör len dõ, ha nem hasz ná la tos.

8. Ha több sze mély uta zik, ak kor az ûr lap 1. pont já ban
hi vat ko zott lis tá nak tar tal maz nia kell a ka to nai iga zol -
vány/kár tya szá mát (bár me lyi ket, ha van), rend fo ko za tot,
ne vet és egy sé get. Ez a lis ta le het elõl, há tul vagy kü lön
do ku men tum ban is.

9. Bár mely já ru lé kos in for má ci ót, ame lyet a Me net pa -
ran csot ki bo csá tó or szá gok fel kí ván nak tün tet ni, kü lön
do ku men tum ban kell mel lé kel ni, vagy az ûr lap hát ol da lán
kell sze re pel tet ni.

1. This Tra vel Or der is to be used for both in di vi du al
and col lec ti ve mo ve ment. When the Tra vel Or der is is su ed 
to par ti es of 10 or over, de ta i led ar ran ge ments are to be
made as ne ces sa ry for mo ve ment, re cept ion, sta ging, etc.

2. This Tra vel Or der is to be in pro du ced to ci vil and
mi li ta ry Aut ho ri ti es on re qu est.

3. It is not to be used for ci vi li an per son.

4. The co unt ry from which tra vel is aut ho ri sed and the
co unt ry (co unt ri es) to and thro ugh which tra vel is
aut ho ri sed must be inc lu ded in pa nel 2. The inc lu si on of
the lo ca ti on (i.e. town, city) from and to which tra vel is
aut ho ri sed is op ti o nal.

5. Pa nel 3 re fers to Na ti o nal Mi li ta ry Aut ho rity and
may be used if re qu i red.

6. Per son is to be in pos ses si on of Ser vi ce Iden tity
Do cu ments.

7. Pa nel 5 sho uld be de le ted if not app li cab le.

8. If more than one per son is tra vel ling, the list as
re fer red to in pa nel 1 of the form sho uld show
Per so nal/Iden tity Card Num ber (if any), Rank, name and
Unit. This list may be shown on the face, on re ver se, or on
a se pa ra te do cu ment as app rop ri a te.

9. Any ad di ti o nal de ta ils or inst ruc ti ons which is su ing
na ti ons wish to inc lu de sho uld be at ta ched on a se pa ra te
pa per, or on the re ver se of the form.

1. Cet Ord re de mis si on peut Ltre uti li sé B la fois pour
les mo u ve ment in di vi du els ou col lec tifs. To u te fo is,
lors qu ’il sera uti li sé pour de dé ta che ments éga ux ou
su pé ri e urs B 10 hom mes, des me su res de dé ta il dev ront Ltre 
pri ses si né ces sa i re par tous les or ga nis mes char gés de leur
trans port, de leur re cept ion et de leur sé jo ur, etc.

2. Cet Ord re de mis si on dev ra Ltre pré sen té sur
de man de des Au to ri tés ci vi les et mi li ta i res.

3. Cet Ord re de mis si on ne sera pas uti li sé pour les
per son nels ci vils.

4. Au pa rag rap he 2, se u le la ment ion de pays est
ob li ga to i re. L’in di ca ti on de l’end ro it exact (vil le, lieu...)
est fa cul ta ti ve.

5. Le pa rag rap he 3 se re fP re B une Au to ri té mi li ta i re
na ti o na le et peut Ltre uti li sé si be so in est.

6. Cha que in di vi du sera por te ur d’u ne pi P ce d’i den ti té
mi li ta i re.

7. Le pa rag rap he 5 sera sup ri mé cas éché ant.

8. S’il s’a git dép la ce ment de plu si e urs in di vi dus, la
lis te in di qu éé au pa rag rap he 1 du for mu la i re dev ra
com por ter le nu mé ro mat ri cu le ou de la car te d’i den ti té, le
gra de, le nom et l’u ni té de cha cun déux. Cet te list po u ra
fi gu rer soit sur le rec to ou le ver so de l’Ord re de mis si on,
soit sur un do cu ment dis tinct, se lon le cas.

9. Tous de ta ils ou inst ruc ti ons supp lé men ta i res que la
na ti on d’o ri gi ne dé si re inc lu re dev ront fi gu rer soit au dos
du for mu la i re, soir sur une fe u il le sé pa rée.

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1063/2007. (VIII. 15.) Korm.

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés
Operatív Programja 2007–2008. évekre vonatkozó
Akcióterveinek, valamint a Közép-magyarországi

Operatív Program kiemelt projekt listája
kiegészítésének jóváhagyásáról

A Kor mány

1. a ma gyar tár sa da lom és gaz da ság hosszú távú fej -
lesz té sé nek meg ala po zá sa, to váb bá az or szág elõtt meg -
nyí ló uni ós tá mo ga tá sok ered mé nyes és ha té kony fel hasz -
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ná lá sa ér de ké ben jó vá hagy ja a Köz le ke dés Ope ra tív Prog -
ram 2007–2008. évek re vo nat ko zó Ak ció ter ve it;

2. egyet ért az zal, hogy a Köz le ke dé si Prog ra mok Irá -
nyí tó Ha tó sá ga a ha tá ro zat 1. szá mú mel lék le té ben fel so -
rolt ki emelt pro jek tek re, va la mint a Re gi o ná lis Fej lesz té si
Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá ga az 1. szá mú mel lék let ben
fel so rolt ki emelt pro jekt re vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ -
dé se ket, 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 fel -
hasz ná lá sá nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé -
nye i rõl  szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let sze rin ti
ér té ke lést köve tõen, a ha tá ro zat hatályba lépésétõl szá mí -
tott 6 hó na pon be lül meg köt he ti a min den ko ri költségve -
tési tör vény ben meg sza bott kö te le zett ség vál la lá si ke re ten
be lül;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

3. egyet ért az zal, hogy a pro jekt gaz dák a ha tá ro zat
2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt pro jekt ja vas la to kat
 továbbfejlesszék an nak ér de ké ben, hogy azok ki emelt pro -
jekt ként az ak ció ter vek ben ne ve sí tés re ke rül hes se nek;

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
 az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: fo lya ma tos, a min den ko ri ak ció ter vek
 üte me zé sé hez iga zod va

4. el ren de li, hogy ké szül jön elõ ter jesz tés a Kor mány
ré szé re a 2. és 3. pont ban meg ha tá ro zott fel adat vég re haj -
tá sá ról.

Fe le lõs: fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal: 2007. ok tó ber 31.,

 majd az ak ció ter vek üte me zé sé hez iga zod va.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet az 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

A tá mo ga tá si szer zõ dés vég le ges, rész le tes fel té te le i rõl az Irá nyí tó Ha tó ság dönt. Va la mennyi ki emelt pro jekt ese té -
ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek ál ta lá nos fel té te le a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal elõ írt tar tal mú rész -
le tes pro jekt ja vas lat el ké szí té se, mely tar tal maz za a pénz ügyi fenn tart ha tó sá got és a be vé tel-ter me lé si ké pes sé get is
 bemutató meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mányt a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együt tes ren de let ben elõ írt ese tek ben,
a költ ség-ha szon elem zést, va la mint az ÚMFT in di ká tor rend sze ré be való il lesz ke dést.

Kö zOP pro jek tek

Or szá gos/ré gi ós/me gyei* Pro jekt címe

 1. Kö zép-Ma gyar or szág/Pest M0 déli szek tor

 2. Dél-Al föld/Csong rád M43 gyors for gal mi út Sze ged (5. sz. fõút)–Makó (4416 j. út) kö zöt ti
sza kasz ki vi te le zé se

 3. Nyu gat-Du nán túl/Zala M7 Ba la ton ke reszt úr Nagy ka ni zsa kö zött

 4. Dél-Al föld/Bé kés Bp.–Lö kös há za vas út vo nal kor sze rû sí té se

 5. Nyu gat-Du nán túl/Zala, Vas ETCS2 ki épí té se Ba ján se nye–oh–Bo ba kö zött

 6. Ma gyar or szág egész te rü le te GSM-R rend szer be szer zé se és te le pí té se

 7. Nyu gat-Du nán túl/Gyõr, Vas Sop ron–Szom bat hely–Szent gott hárd vas út vo na lak kor sze rû sí té se

 8. Észak-Al föld/Haj dú-Bi har Szol nok–Deb re cen vas út vo na lak kor sze rû sí té se

 9. Észak-Al föld/Jász-Nagykun-
 Szolnok

M4 Szol no kot észak ról el ke rü lõ meg épí té se, Ti sza püs pö ki híd – ter -
vezés

10. Észak-Ma gyar or szág/He ves,
 Nógrád

21. sz. fõút elõ zé si sza ka szok VI., VII. ütem 7+850–9+750,
15+050–17+050

11. Észak-Ma gyar or szág/Borsod-
 Abaúj-Zemplén

26. sz. fõút Sa jó szent pé ter el ke rü lõ

12. Észak-Ma gyar or szág/Borsod-
 Abaúj-Zemplén

26. sz. fõút Sa jó szent pé ter és Ka zinc bar ci ka kö zös el ke rü lõ II. ütem

13. Észak-Al föld/Jász-Nagykun-
 Szolnok

31. sz. fõút 69+003–106+103 km



Or szá gos/ré gi ós/me gyei* Pro jekt címe

14. Észak-Al föld/Jász-Nagykun-
 Szolnok

31. sz. fõút Jász be rény el ke rü lés II. ütem épí té se a 0+000–2+695 km
kö zött

15. Észak-Ma gyar or szág/He ves 31. sz. fõút bur ko lat meg erõ sí tés 106+103–129+159 km (Tenk,
 Dormánd tér sé ge)

16. Észak-Al föld/Haj dú-Bi har 33. sz. fõút Hor to bágy át ke lé si sza kasz meg erõ sí tés
a 71+170–74+513 km

17. Észak-Al föld/Jász-Nagykun-
 Szolnok

33. sz. fõút Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei sza ka szai 33+028–59+362

18. Észak-Al föld/Haj dú-Bi har 4. sz. fõút Deb re cen el ke rü lõ 35–4 vissza té rõ

19. Észak-Al föld/Jász-Nagykun-
 Szolnok

4. sz. fõút Kis új szál lás el ke rü lõ 140+500–151+580

20. Észak-Al föld/Sza bolcs-Szat már-
Be reg

4. sz. fõút Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei sza ka szai 11,5 t-s erõ sí té se 
(248+480–341+202 km sz. kö zött)

21. Észak-Al föld/Sza bolcs-Szat már-
Be reg

4. sz. fõút Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei sza ka szai 11,5 t-s erõ sí té se 
(Új fe hér tó–Zá hony tér sé ge)

22. Észak-Al föld/Haj dú-Bi har 4. sz. fõút Haj dú-Bi har me gyei sza kasz 11,5 t bur ko lat meg erõ sí tés,
fej lesz tés (180+400–199+950 km)

23. Észak-Al föld/Haj dú-Bi har 4. sz. fõút Haj dú-Bi har me gyei sza kasz 11,5 t bur ko lat meg erõ sí tés,
fej lesz tés (241+650–248+480 km)

24. Dél-Al föld/Csong rád 451. sz. fõút Csong rád el ke rü lõ sza kasz

25. Dél-Al föld/Csong rád 47. sz. fõút Al gyõ–Hód me zõ vá sár hely négy sáv ra bõ ví tés III. ütem
a 202+450–207–000 km kö zött

26. Dél-Al föld/Csong rád 47. sz. fõút Csong rád me gyei sza ka szá nak bur ko lat meg erõ sí té se

27. Dél-Al föld/Bé kés 47. sz. fõút Bé kés me gyei sza kasz, Bé kés csa ba el ke rü lõ–Oros há za
 elkerülõ III. üte mig

28. Dél-Al föld/Csong rád 5. sz. fõút Sze ged el ke rü lõ III. ütem vas úti fe lül já ró val

29. Dél-Al föld/Bács-Kis kun 51. sz. fõút Du na pa taj bel te rü let és Du na pa taj–Ka lo csa ipar te le pi út
cso mó pont kö zöt ti sza kasz

30. Dél-Al föld/Bács-Kis kun 511. sz. fõút 155+488–158+217 km sz. kö zöt ti Baja ÉK-i el ke rü lõ
sza kasz III. ütem

31. Dél-Al föld/Bács-Kis kun 53. sz. fõút bur ko lat meg erõ sí tés, fej lesz tés 55. sz. fõút és az ország -
határ kö zött

32. Dél-Du nán túl/Ba ra nya 58. sz. fõút Pécs–Po gány re pü lõ tér kö zöt ti négy sá vo sí tás
a 3+315–9+020 km kö zött

33. Dél-Du nán túl/So mogy 61. sz. fõút So mogy me gyei sza ka sza 11,5 t-s bur ko lat erõ sí tés

34. Nyu gat-Du nán túl/Zala 61. sz. fõút Zala me gyei sza ka szá nak 11,5 t-s meg erõ sí té se
a 186+694–189+925 km kö zött

35. Nyu gat-Du nán túl/Zala 61. sz. fõút Nagy ka ni zsa el ke rü lõ sza kasz 189+925–193+216 km

36. Kö zép-Du nán túl/Fej ér 62. sz. fõút Bp.–Nagy ka ni zsa vas úti kor rek ci ó ja kö zött kü lön szin tû
ke resz te zõ dés

37. Kö zép-Du nán túl/Fej ér 62. sz. fõút Per ká ta el ke rü lõ

38. Dél-Du nán túl/So mogy 67. sz. fõút bur ko lat meg erõ sí té se, ke rék pá rút, el ke rü lõ út – I. sza kasz: 
Ka pos fü re di el ke rü lõ út

39. Nyu gat-Du nán túl/Zala 71. sz. fõút Keszt hely el ke rü lõ sza kasz 102+435–106–417 km

40. Kö zép-Du nán túl/Veszp rém 72. sz. fõút 0+700–6+500 11,5 t bur ko lat meg erõ sí tés

41. Nyu gat-Du nán túl/Zala 74. sz. fõút Nagy ka ni zsa-Pa lin el ke rü lõ sza kasz épí té se
az 1+437–5+800 km kö zött

42. Nyu gat-Du nán túl/Zala 76. sz. fõút Hé víz el ke rü lõ

43. Nyu gat-Du nán túl/Zala 76. sz. fõút Zala me gyei sza ka szai 11,5 t-s bur ko lat erõ sí tés
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Or szá gos/ré gi ós/me gyei* Pro jekt címe

44. Kö zép-Du nán túl/Veszp rém 8. sz. fõút Már kó–Ajka kö zött (3 sza kasz)

45. Kö zép-Du nán túl/Fej ér 8. sz. fõút 11,5 t meg erõ sí tés Szé kes fe hér vár–Veszp rém kö zött
9+020–11+766 km

46. Kö zép-Du nán túl/Veszp rém 8. sz. fõút Ajka–Veszp rém me gye ha tár

47. Kö zép-Du nán túl/Veszp rém 8. sz. fõút Veszp rém–Vár pa lo ta bur ko lat meg erõ sí tés
32+000–57+100 km kö zött

48. Kö zép-Du nán túl/Veszp rém 82. sz. fõút át kö té se a 8. sz. fõ út ra (Gyu la fi rá tót tér sé ge)

49. Nyu gat-Du nán túl/Gyõr-Mo son-
Sop ron

85. sz. fõút Csor na el ke rü lõ sza kasz I. ütem

50. Nyu gat-Du nán túl/Gyõr-Mo son-
Sop ron

85. sz. fõút Ene se el ke rü lõ sza kasz 0+000–12+160 km kö zött

51. Nyu gat-Du nán túl/Zala 86. sz. fõút 11,5 ton nás bur ko lat meg erõ sí tés Kör mend–Ré dics (oh)
 között

52. Nyu gat-Du nán túl/Vas 86. sz. fõút bur ko lat meg erõ sí té se és négy nyo mú sí tá sa
a 77+800–79+000 km kö zött (Szom bat hely tér sé ge)

53. Nyu gat-Du nán túl/Vas 86. sz. fõút Szom bat hely–Vát sza kasz (80+775–89+980 km kö zött)

54. Nyu gat-Du nán túl/Vas 86. sz. fõút Sze les te el ke rü lõ sza kasz

55. Nyu gat-Du nán túl/Gyõr-Mo son-
Sop ron

86. sz. fõút Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei sza kasz 11,5 t bur ko lat erõ sí -
té se, fej lesz té se

56. Kö zép-Du nán túl/Veszp rém 8–72. sz. fõút kü lön szin tû cso mó pont ki ala kí tá sa

57. Nyu gat-Du nán túl/Vas 88. sz. fõút Sár vár el ke rü lõ sza kasz épí té se a 0+000–3+600 km sz.
 között

58. Kö zép-Du nán túl/Ko má rom Ko má rom el ke rü lõ sza kasz az 1-es és 13-as sz. köz utak kö zött

59. Észak-Ma gyar or szág/Borsod-
 Abaúj-Zemplén

M30–26. sz. fõút Mis kolc észa ki el ke rü lõ

60. Dél-Al föld/Bács-Kis kun M9 gyors for gal mi út 51. sz. fõút és 54. sz. fõút köz ti sza ka szá nak
 kivitelezése

61. Kö zép-Ma gyar or szág/Bu da pest 4-es met ró

62. Kö zép-Ma gyar or szág/Bu da pest Bp. 1–3 vil la mos

63. Észak-Al föld/Haj dú-Bi har Deb re cen vil la mos

64. Észak-Ma gyar or szág/Borsod-
 Abaúj-Zemplén

Mis kolc vil la mos

65. Dél-Al föld/Csong rád Sze ged vil la mos

Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram pro jekt

Or szá gos/ré gi ós/me gyei* Pro jekt címe

1. Kö zép-Ma gyar or szág/Pest M4 au tó út hi ány zó Pest me gyei sza ka szá nak ki épí té se

* Ré gió, me gye meg je lö lé sé vel.

2. számú melléklet az 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

Or szá gos/ré gi ós/me gyei* Pro jekt címe

1. Észak-Al föld/Sza bolcs-Szat már-
Be reg

Zá hony és tér sé ge bel sõ köz úti inf ra struk tú rá já nak az ipar i és logisz -
tikai be fek te té sek kel össze han golt fej lesz tés elõ ké szí té se

2. Észak-Al föld/Sza bolcs-Szat már-
Be reg

Zá hony tér sé gé ben a vas úti inf ra struk tú ra fej lesz té se (100-as fõ vo na -
lon kí vül), az áru fu va ro zá si ha tár át me ne tet biz to sí tó szé les és nor mál
nyom tá vú ge rinc há ló zat üte mes fel újí tás elõ ké szí té se
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Or szá gos/ré gi ós/me gyei* Pro jekt címe

3. Észak-Al föld/Sza bolcs-Szat már-
Be reg

Zá hony és tér sé ge bel sõ köz úti inf ra struk tú rá já nak az ipar i és logisz -
tikai be fek te té sek kel össze han golt fej lesz té se

4. Észak-Al föld/Sza bolcs-Szat már-
Be reg

Zá hony tér sé gé ben a vas úti inf ra struk tú ra fej lesz té se (100-as fõ vo na -
lon kí vül), az áru fu va ro zá si ha tár át me ne tet biz to sí tó szé les és nor mál
nyom tá vú ge rinc há ló zat üte mes fel újí tá sa

* Ré gió, me gye meg je lö lé sé vel.
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A Mi nisz ter el nök
ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
57/2007. (VIII. 15.) ME

határozata

az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
fõigazgatójának felmentésérõl

Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ról szó ló
317/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1. § (4) be kez dé sé ben
fog lalt jog kö röm ben, az egész ség ügyi mi nisz ter ja vas la tá ra

Ma jor Zol tánt,

az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár fõ igaz ga tó ját
e tiszt sé gé bõl

2007. au gusz tus 15-ei ha tállyal

fel men tem.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
27/2007. (VIII. 15.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság
között az egymás nevében a vízumok és tartózkodási

engedélyek kiadásában diplomáciai és konzuli
képviseleteik útján történõ kölcsönös eljárásról  szóló,
Ljubljanában, 2007. április 4-én aláírt Megállapodás
kihirdetésérõl  szóló 2007. évi XXXV. tör vény 2–3.  §-a

hatályba lépésérõl

A 2007. évi XXXV. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2007. 
má jus 18-i, 62. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa -
ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zött az egy más ne vé ben
a ví zu mok és tar tóz ko dá si en ge dé lyek ki adá sá ban dip lo -
má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör té nõ köl csö nös
 eljárásról  szóló, Ljubl ja ná ban, 2007. áp ri lis 4-én alá írt
Meg ál la po dás 6. cik ke sze rint a Meg ál la po dás az azt kö ve -
tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, amely ben a Fe lek dip lo -
má ci ai úton ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy a Meg ál la po -
dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges al kot má nyos fel té te le ket
tel je sí tet ték.

A Meg ál la po dás 6. cik ke sze rin ti jegy zék vál tás ra 2007.
jú li us 23-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2007. évi XXXV.
tör vény 5.  § (5) be kez dé sé vel, meg ál la pí tom, hogy a
 Magyar Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár sa ság kö zött az
egy más ne vé ben a ví zu mok és tar tóz ko dá si en ge dé lyek
 kiadásában dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le te ik út ján tör -
té nõ köl csö nös el já rás ról  szóló, Ljubl ja ná ban, 2007. áp ri lis 
4-én alá írt Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2007. évi
XXXV. tör vény 2–3.  §-a hatályba lépésének idõ pont ja
2007. au gusz tus 1., azaz ket tõ ezer-hét au gusz tus el se je.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter



 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
(8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

h i r d e t m é n y e

A Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó sá ga a „Ba la ton fel vi dé ki”
Ipar i és Va gyon ke ze lõ Szö vet ke zet (8271 Mencs hely, Kos suth u. 20.) ma ra dék rész arány arany ko ro nák ne ve sí té sé re

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart.

A sor so lás he lye: Veszp rém, Me gye ház tér 1., III. eme let, 317. szo ba, az MgSzH Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó ság hi va ta los
        he lyi sé ge.

A sor so lás idõ pont ja: 2007. szep tem ber 25., 9 óra.

A rész vé tel re jo go sul tak köre: a Veszp ré mi Föld hi va tal nyil ván tar tá sa sze rint ma ra dék, ne ve sí tet len rész arány arany -
             ko ro ná val ren del ke zõ rész arány-tu laj do no sok.

A sor so lás ra ke rü lõ in gat la nok:

Te le pü lés: Ba la ton csi csó

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

0229/11 gyep 1,8834 2,64 2,64

Te le pü lés: Bar nag

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

07/4 szán tó 0,2745 6,45 1,92

048/1 gyep 141,7298 249,43 1,14 Ve ze ték jog, ÉDÁSZ Rt.
Gáz ve ze té si jog, Gáz szol gál ta tó.

058 erdõ 95,9126 220,60 1,78 Föld mé ré si jel el he lye zés.
Víz mû véd te rü let.
Hid ro ge o ló gi ai vé dõ öve zet.

Te le pü lés: Dör gi cse

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

05/30 szõ lõ 0,5551 28,92 3,10

0208/1 szán tó 3,5844 43,73 5,99 Táv köz lé si ve ze ték jog, Sop ron.
Víz ve ze té si jog, Ön kor mány zat
Dör gi cse.

0279 erdõ 44,8873 139,15 2,36 Ter mé szet vé dett te rü let men -
tesítve.
Víz ve ze té si jog, Ön kor mány zat.

0283/33 szõ lõ 0,0442 2,00 2,00 Ter mé szet vé dett te rü let men -
tesítve.

1494/3 gyep 0,0013 0,00 0,00
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

1494/4 gyep 0,0166 0,03 0,03

Te le pü lés: Mencs hely

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

044/1 szán tó 0,0347 0,73 0,73

044/2 szán tó 0,0220 0,46 0,46

044/3 szán tó 0,0376 0,79 0,79

044/4 szán tó 0,0392 0,82 0,82

044/5 szán tó 0,0370 0,77 0,77

044/6 szán tó 0,0420 0,88 0,88

044/7 szán tó 0,0348 0,73 0,73

044/8 szán tó 0,0327 0,68 0,68

044/9 szán tó 0,0274 0,57 0,57

044/10 szán tó 0,0331 0,69 0,69

044/11 szán tó 0,0255 0,53 0,53

044/12 szán tó 0,0184 0,38 0,38

044/13 szán tó 0,0212 0,44 0,44

044/14 szán tó 0,0202 0,42 0,42

044/15 szán tó 0,0134 0,28 0,28

044/16 szán tó 0,0152 0,32 0,32

044/17 szán tó 0,0078 0,16 0,16

044/18 szán tó 0,0139 0,29 0,29

044/19 szán tó 0,0099 0,21 0,21

044/20 szán tó 0,0124 0,26 0,26

044/21 szán tó 0,0173 0,36 0,36

044/22 szán tó 0,0125 0,26 0,26

044/23 gyep 0,0484 0,80 0,80

076/14 szõ lõ 0,7679 28,07 0,27 Ter mé szet vé dett te rü let men -
tesítve.

2120 erdõ 0,3521 0,81 0,14 Ter mé szet vé dett te rü let men -
tesítve.

Te le pü lés: Öskü

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

2289 kert, épü let 0,1492 2,33 1,16

2290 szán tó 0,1623 1,64 0,82

Te le pü lés: Pé csely

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

590/5 szõ lõ 0,2921 8,62 8,62 Ter mé szet vé dett te rü let men te -
sít ve.
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

867/1 gyep 0,2090 2,61 2,61 Ter mé szet vé dett te rü let men te -
sít ve.
Víz mû hid ro ge o ló gi ai védõ -
övezet, Ba kony karszt Rt.

1033 gyep, szõ lõ 0,5652 25,57 4,76 Ter mé szet vé dett te rü let men te -
sít ve.

1330 fá sí tott te rü let 0,0428 0,19 0,19 Ter mé szet vé dett te rü let men te -
sít ve.

Te le pü lés: Vá szoly

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

1301 gyep, szán tó 0,3795 7,25 1,18 Ter mé szet vé dett te rü let men te -
sít ve.

Te le pü lés: Vö rös tó

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág Te rü let (ha, m2) Arany ko ro na
Sor so lás ra ke rü lõ

AK
Te her

03/18 gyep 0,2003 0,34 0,34 Te le fon ve ze té si jog, Sop ron.

03/23 gyep 12,4545 213,85 63,53 Ve ze ték jog,
E.On Áram szol gál ta tó Rt.

03/24 gyep 0,1482 0,25 0,25 Ve ze ték jog, Sop ron.
Föld mé ré si jel el he lye zés.

06/5 szán tó 2,1993 39,66 2,10 Víz ve ze té si jog,
Ön kor mány zat Nagy vá zsony.
Ve ze ték jog, Sop ron.

06/8 szán tó 2,6306 32,88 2,33 Víz ve ze té si jog,
Ön kor mány zat Nagy vá zsony.
Ve ze ték jog, Sop ron.
Gáz ve ze té si jog, KÖGÁZ Rt.

06/9 szán tó 2,0882 22,55 22,55 Víz ve ze té si jog,
Ön kor mány zat Nagy vá zsony.
Ve ze ték jog, Sop ron.
Gáz ve ze té si jog, KÖGÁZ Rt.

045/1 gyep 0,5627 1,86 1,86 Víz ve ze té si jog,
Ön kor mány zat Nagy vá zsony.
Ve ze ték jog, Sop ron.

059 szán tó, gyep 18,3454 346,86 7,10

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

A meg je le né sé ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal kép vi sel tet -
he ti ma gát.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán
 belül a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal hoz cím zett, de a Veszp rém Me gyei MgSzH Föld mû ve lés ügyi Igaz ga tó -
ság hoz ki fo gást nyújt hat be.

Dr. Ra do vits Ti bor s. k.,
fõ igaz ga tó
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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,
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Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
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Utca, házszám: ........................................................................................................
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……………………………………………………
cégszerû aláírás
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