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II. Tör vé nyek

2008. évi LXXVII.
törvény

az Európai Unió, az Európai Közösség, 
a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség 

között az Európai Közösség
és a Svájci Államszövetség közötti,

a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére

irányuló társulásról szóló megállapodáshoz való
csatlakozásról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség, a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség és a Li ech tens te i ni Her ceg ség kö zött az Eu ró pai
Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a Sváj ci
 Államszövetségnek a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá -
ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lás ról
 szóló meg ál la po dás hoz való csat la ko zás ról szó ló Jegy zõ -
könyv (a to váb bi ak ban: Jegy zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés a Jegy zõ köny vet e tör vénnyel
 kihirdeti.

3. § A Jegy zõ könyv hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Jegyzõkönyv az Európai Unió, az Európai Közösség, 
a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség 

között az Európai Közösség és a Svájci
Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek

a schengeni vívmányok végrehajtására,
alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásról

szóló megállapodáshoz való csatlakozásról

Az Eu ró pai Unió
és
az Eu ró pai Kö zös ség
és
a Sváj ci Ál lam szö vet ség
és
a Li ech tens te i ni Her ceg ség,

a to váb bi ak ban: a Szer zõ dõ Fe lek,

te kin tet tel az eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és
a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a Sváj ci Ál lam szö vet ség -
nek a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra 
és fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá sá ról szó ló, 2004. ok tó ber
26-án alá írt meg ál la po dás ra (a to váb bi ak ban: a tár sulási
meg ál la po dás),

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

em lé kez tet ve arra, hogy an nak 16. cik ke le he tõ vé te szi,
hogy a Li ech tens te i ni Her ceg ség a tár su lá si meg ál la po dás -
hoz jegy zõ könyv út ján csat la koz zon,

fi gye lem be véve a Li ech tens te i ni Her ceg ség föld raj zi
hely ze tét,

fi gye lem be véve a Li ech tens te i ni Her ceg ség és a Sváj ci
Ál lam szö vet ség kö zött fenn ál ló szo ros kap cso la to kat,
ame lyek a Li ech tens te i ni Her ceg ség és a Sváj ci
 Államszövetség kö zöt ti bel sõ ha tár el len õr zé sek nél kü li
tér ség ben jut nak ki fe je zés re, 

fi gye lem be véve a Li ech tens te i ni Her ceg ség óha ját,
hogy va la mennyi schen ge ni or szág gal ha tár el len õr zé sek
nél kü li tér sé get ala kít son ki, il let ve tart son fenn, és ezért a
schen ge ni vív má nyok hoz tár sul jon,

mi vel az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak az Iz lan di Köztár -
sasággal és a Nor vég Ki rály ság gal 1999. má jus 18-án
 kötött meg ál la po dá sa ré vén ez utób bi két ál lam tár sult a
schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá hoz, al kal ma zá sá hoz és 
fej lesz té sé hez,

mi vel kí vá na tos, hogy a Li ech tens te i ni Her ceg ség
 Izlanddal, Nor vé gi á val és Svájc cal egyen lõ fel té te lek kel
tár sul jon a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá hoz, al kal -
ma zá sá hoz és fej lesz té sé hez,

mi vel az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség, a Sváj ci
Ál lam szö vet ség és a Li ech tens te i ni Her ceg ség kö zött
olyan jegy zõ köny vet kell köt ni, amely egy rész rõl az Eu ró -
pai Unió Ta ná csa, más rész rõl Iz land és Nor vé gia, va la -
mint Svájc kö zött lét re jött meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott jo gok hoz és kö te le zett sé gek hez ha son ló jo gok ról és
kö te le zett sé gek rõl ren del ke zik Li ech tens te in szá má ra,

mi vel az Eu ró pai Uni ó ról szó ló szer zõ dés hez, va la mint
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt,
 Dánia hely ze té rõl szó ló jegy zõ könyv ér tel mé ben az Eu ró -
pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés IV. cí mé nek ren del ke -
zé sei, va la mint az e cím alap ján el fo ga dott jogi ak tu sok
nem al kal maz ha tók a Dán Ki rály ság ra, to váb bá mi vel az
em lí tett cím al kal ma zá sá ban a schen ge ni vív má nyok fej -
lesz té sé re irá nyu ló azon ha tá ro za tok, ame lye ket Dá nia át -
ül te tett nem ze ti jo gá ba, csak nem zet kö zi jogi kö te le zett sé -
ge ket ke let kez tet het nek Dá nia és a töb bi tag ál lam  között,

mi vel az Eu ró pai Uni ó ról szó ló szer zõ dés hez, va la mint
az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt, a
schen ge ni vív má nyok nak az Eu ró pai Unió ke re té be tör té -
nõ be il lesz té sé rõl szó ló jegy zõ könyv alap ján meg hozott
ha tá ro za tok kal össz hang ban Ír or szág, va la mint Nagy-
 Britannia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga részt
vesz a schen ge ni vív má nyok egyes ren del ke zé se i ben,

mi vel biz to sí ta ni kell, hogy azok az ál la mok, ame lyek -
kel az Eu ró pai Unió tár su lást ho zott lét re a schen ge ni vív -
má nyok vég re haj tá sa, al kal ma zá sa és fej lesz té se ér de ké -
ben, e vív má nyo kat egy más kö zöt ti kap cso la ta ik ban is
 alkalmazzák,
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mi vel a schen ge ni vív má nyok meg fe le lõ érvénye sülése
meg kí ván ja e jegy zõ könyv egy ide jû al kal ma zá sát azon
meg ál la po dá sok kal, ame lyek a schen ge ni vív má nyok vég -
re haj tá sá hoz, al kal ma zá sá hoz és fej lesz té sé hez tár sult
vagy ab ban részt vevõ kü lön bö zõ fe lek kö zött – egy más
kö zöt ti kap cso la ta ik sza bá lyo zá sa cél já ból – fenn áll nak,

te kin tet tel a Li ech tens te i ni Her ceg ség nek az  Európai
Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a tag ál lam -
ban vagy Svájc ban be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem
meg vizs gá lá sá ért fe le lõs ál lam meg ha tá ro zá sá ra vonat -
kozó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok megállapítá sáról
 szóló meg ál la po dás hoz való csat la ko zá sá ról szó ló jegy zõ -
könyv re,

szem elõtt tart va a schen ge ni vív má nyok és – a tag ál la -
mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti  kérelem
meg vizs gá lá sá ért fe le lõs ál lam meg ha tá ro zá sá ra vonat -
kozó fel té te le ket és el já rá si sza bá lyo kat meg ál la pí tó, va la -
mint az „Eu ro dac” rend szert lét re ho zó – kö zös sé gi vív má -
nyok kö zöt ti kap cso la tot,

mi vel a kap cso lat meg kö ve te li a schen ge ni vív má nyok -
nak a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti
ké re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs ál lam meg ha tá ro zá sá ra
vo nat ko zó fel té te le ket és el já rá si sza bá lyo kat meg ál la pí tó, 
va la mint az „Eu ro dac” rend szert lét re ho zó kö zös sé gi vív -
má nyok kal tör té nõ egy ide jû al kal ma zá sát,

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

1. cikk

Az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és a Sváj ci
 Államszövetség kö zöt ti, a Sváj ci Ál lam szö vet ség nek a
schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és
fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá sá ról szó ló meg ál la po dás
(a to váb bi ak ban: a tár su lá si meg ál la po dás) 16. cik ké vel
össz hang ban a Li ech tens te i ni Her ceg ség (a to váb bi ak ban:
Li ech tens te in) az e jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek kel csat la ko zik a tár su lá si meg ál la po dás hoz.

E csat la ko zás – az itt meg ha tá ro zott sza bá lyok kal és
 eljárásokkal össz hang ban – a Szer zõ dõ Fe lek kö zött köl -
csö nös jo go kat és kö te le zett sé ge ket te remt.

2. cikk

(1) Li ech tens te in vég re hajt ja és al kal maz za a schen ge ni
vív má nyok nak az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ra vo nat ko zó,
a tár su lá si meg ál la po dás A és B mel lék le té ben fel so rolt
ren del ke zé se it, az em lí tett mel lék le tek ben fog lalt fel té te -
lek kel.

(2) Li ech tens te in vég re hajt ja és al kal maz za to váb bá az
Eu ró pai Unió és az Eu ró pai Kö zös ség e jegy zõ könyv mel -
lék le té ben fel so rolt jogi ak tu sa i nak azon ren del ke zé se it,
ame lyek a schen ge ni vív má nyok ren del ke zé se i nek he lyé -
be lép tek, vagy azo kat to vább fej lesz tet ték.

(3) Li ech tens te in – az 5. cikk sé rel me nél kül – el fo gad -
ja, vég re hajt ja és al kal maz za az Eu ró pai Unió és az Eu ró -
pai Kö zös ség ál tal ho zott, a schen ge ni vív má nyok ren del -
ke zé se it mó do sí tó vagy to vább fej lesz tõ azon jogi ak tu so -
kat és in téz ke dé se ket is, ame lyek re – e jegy zõ könyv vel
össze füg gés ben – a tár su lá si meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zott el já rá so kat al kal maz ták.

3. cikk

Li ech tens te in re al kal maz ni kell a tár su lá si meg ál la po -
dás 3. cik ké nek (1)–(4) be kez dé sé ben, a 4–6., 8–10. cikk -
ben, a 11. cikk (2), (3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint a
13. cikk ben fog lalt jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

4. cikk

A tár su lá si meg ál la po dás 3. cik ke ál tal lét re ho zott ve -
gyes bi zott ság el nö ki tisz tét szak ér tõi szin ten az Eu ró pai
Unió kép vi se lõ je töl ti be. Ma gas ran gú tiszt vi se lõi és
 miniszteri szin ten az el nö ki tisz tet fel vált va, hat hó na pos
idõ sza kon ként az Eu ró pai Unió kép vi se lõ je és Li ech tens -
te in vagy Svájc kor má nyá nak kép vi se lõ je töl ti be.

5. cikk

(1) A 2. cikk ben em lí tett ügyek kel kap cso la tos új jogi
ak tu sok vagy in téz ke dé sek el fo ga dá sát az Eu ró pai Unió
 illetékes in téz mé nye i nek tart ják fenn. E cikk (2) be kez dé -
sé re is fi gye lem mel az ilyen jogi ak tu sok vagy in téz ke dé -
sek az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és érin tett tag -
ál la ma ik, il let ve Li ech tens te in vo nat ko zá sá ban egy ide jû -
leg lép nek ha tály ba, ki vé ve, ha e jogi ak tu sok vagy in téz -
ke dé sek ki fe je zet ten et tõl el té rõ en ren del kez nek. Ez zel
össze füg gés ben meg fe le lõ en fi gye lem be kell ven ni a
 Liechtenstein ál tal a ve gyes bi zott ság ban meg je lölt azon
idõt, amely sa ját al kot má nyos kö ve tel mé nye i nek tel je sí té -
sé hez szük sé ges.

(2) a) Az (1) be kez dés ben em lí tett olyan jogi ak tu sok
vagy in téz ke dé sek el fo ga dá sá ról, ame lyek re az e jegy zõ -
könyv ben meg ha tá ro zott el já rá so kat al kal maz ták, az
 Európai Unió Ta ná csa (Ta nács) ha la dék ta la nul ér te sí ti
 Liechtensteint. Li ech tens te in ön ál ló an ha tá roz azok tar tal -
má nak el fo ga dá sá ról és bel sõ jog rend jé be tör té nõ át ül te té -
sük rõl. E ha tá ro za tok ról – az érin tett jogi ak tu sok vagy
 intézkedések el fo ga dá sát kö ve tõ har minc na pon be lül –
 értesíti a Ta ná csot és az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá gát
(Bi zott ság).

b) Amennyi ben egy ilyen jogi ak tus vagy in téz ke dés
tar tal ma Li ech tens te in szá má ra csak al kot má nyos kö ve tel -
mé nyek tel je sí té sét kö ve tõ en vál hat kö te le zõ vé, Li ech -
tens te in az ér te sí tés sel egy ide jû leg tá jé koz tat ja er rõl a
 Tanácsot és a Bi zott sá got. Li ech tens te in ha la dék ta la nul
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írás ban tá jé koz tat ja a Ta ná csot és a Bi zott sá got az al kot -
má nyos kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl. Amennyi ben nem
kö te le zõ nép sza va zást tar ta ni, az ér te sí tést leg ké sõbb a
nép sza va zás ra meg ál la pí tott ha tár idõ el tel tét kö ve tõ 30 na -
pon be lül meg kell ten ni. Nép sza va zás tar tá sa ese tén
 Liechtenstein 18 hó na pon be lül te he ti meg az ér te sí tést,
amely ha tár idõ a Ta nács ér te sí té sé nek idõ pont já ban kez -
dõ dik. A jogi ak tus vagy in téz ke dés Li ech tens te in szá má ra 
meg ál la pí tott ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól az al kot má -
nyos kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl szó ló ér te sí té sig Li ech -
tens te in – amennyi ben le het sé ges – ide ig le ne sen al kal -
maz za az ilyen jogi ak tust vagy in téz ke dést.

Amennyi ben Li ech tens te in nem tud ja ide ig le ne sen
 alkalmazni a szó ban for gó jogi ak tust vagy in téz ke dést, és
ez za vart okoz a schen ge ni együtt mû kö dés ben, a ve gyes
bi zott ság meg vizs gál ja a ki ala kult hely ze tet. Az Eu ró pai
Unió és az Eu ró pai Kö zös ség Li ech tens te in re vonatko -
zóan ará nyos és szük sé ges in téz ke dé se ket hoz hat an nak
 érdekében, hogy biz to sít sa a schen ge ni együtt mû kö dés
zök ke nõ men tes mû kö dé sét.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett jogi ak tu sok és in téz ke -
dé sek Li ech tens te in ál ta li el fo ga dá sa jo go kat és köteles -
ségeket ke let kez tet egy rész rõl Li ech tens te in, más rész rõl
az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és a jogi ak tu sok kal 
és in téz ke dé sek kel kö te le zett tag ál la mok, va la mint Svájc
kö zött.

(4) Ab ban az eset ben, ha:
a) Li ech tens te in olyan ha tá ro zat ról ér te sít, hogy nem

fo gad ja el a (2) be kez dés ben em lí tett olyan jogi ak tus vagy 
in téz ke dés tar tal mát, amely re az e jegy zõ könyv ben meg -
állapított el já rást al kal maz ták; vagy

b) Li ech tens te in a (2) be kez dés a) pont já ban vagy az
5. cikk a) pont já ban em lí tett har minc na pos ha tár idõn be lül 
nem küld ér te sí tést; vagy

c) Li ech tens te in a nép sza va zás ra meg ál la pí tott ha tár -
idõ el tel tét kö ve tõ leg ké sõbb 30 na pon be lül vagy nép sza -
va zás ese tén a (2) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott
18 hó na pos ha tár idõn be lül nem küld ér te sí tést, vagy
ugyan ezen pont nak meg fe le lõ en az érin tett jogi ak tus vagy 
in téz ke dés ha tály ba lé pé sé re meg ha tá ro zott idõ pont tól
kez dõ dõ en nem ír elõ ide ig le nes al kal ma zást,
e jegy zõ köny vet meg szûnt nek kell te kin te ni, ki vé ve, ha a
ve gyes bi zott ság – a jegy zõ könyv fenn tar tá sa mód ja i nak
gon dos vizs gá la tát kö ve tõ en – ki lenc ven na pon be lül más -
képp ha tá roz. E jegy zõ könyv meg szün te té se a ki lenc ven -
na pos idõ tar tam le jár tá tól szá mí tott há rom hó nap el tel té -
vel lép ha tály ba.

(5) a) Amennyi ben egy új jogi ak tus vagy in téz ke dés
ren del ke zé sei ér tel mé ben a tag ál la mok nem köt he tik
a Schen ge ni Meg ál la po dás vég re haj tá sá ról szó ló egyez -
mény 51. cik ké ben meg ha tá ro zott fel té te lek hez a bûn ügyi
jog se gély irán ti meg ke re sé se ket vagy a ház ku ta tás ra
és/vagy bi zo nyí tá si esz kö zök le fog la lá sá ra irá nyu ló ha tá -
ro za tok el is me ré sét, Li ech tens te in a (2) be kez dés a) pont -
já ban em lí tett har minc na pos ha tár idõn be lül ér te sít he ti a

Ta ná csot és a Bi zott sá got, hogy nem fo gad ja el és nem
 ülteti át eze ket a ren del ke zé se ket a sa ját bel sõ jog rend jé be, 
amennyi ben azok a köz vet len adó zás te rü le tén el kö ve tett
bûn cse lek mé nyek fel de rí té sé re irá nyu ló nyo mo zás sal és
bün te tõ el já rás sal kap cso la tos ház ku ta tás vagy le fog la lás
irán ti meg ke re sé sek re, il let ve ha tá ro za tok ra vo nat koz nak,
amennyi ben eze ket Li ech tens te in ben kö vet ték el, és ezek a 
cse lek mé nyek a li ech tens te i ni jog sze rint nem sújt ha tók
sza bad ság vesz tés sel. Eb ben az eset ben e jegy zõ könyv – a
(4) be kez dés ren del ke zé se i vel el len tét ben – nem szû nik
meg.

b) Va la mely tag ja ké ré sé re a ve gyes bi zott ság leg ké -
sõbb a ké rést kö ve tõ két hó na pon be lül össze ül és – fi gye -
lem be véve a nem zet kö zi szin ten be kö vet ke zett fej le mé -
nye ket – meg vi tat ja az a) pont sze rin ti ér te sí tés után elõ állt 
hely ze tet. 

Amint a ve gyes bi zott ság egy han gú lag meg ál la po dott,
hogy az új jogi ak tus vagy in téz ke dés érin tett ren del ke zé -
se it Li ech tens te in tel jes kö rû en el fo gad ja és át ül te ti, a
(2) be kez dés b) pont ját, va la mint a (3) és (4) be kez dést al -
kal maz ni kell. A (2) be kez dés b) pont já nak elsõ mon da tá -
ban em lí tett tá jé koz ta tást a ve gyes bi zott ság ban lét re jött
meg ál la po dást kö ve tõ har minc na pon be lül kell meg ten ni.

6. cikk

A Schen ge ni In for má ci ós Rend szer rel és a Ví zum in for -
má ci ós Rend szer rel kap cso la tos kö te le zett sé ge tel je sí té se
so rán Li ech tens te in hasz nál hat ja Svájc tech ni kai inf ra -
struk tú rá ját az ezek hez a rend sze rek hez való hoz zá fé rés
ér de ké ben. 

7. cikk

Az e jegy zõ könyv vég re haj tá sa so rán fel me rü lõ igaz ga -
tá si költ sé gek te kin te té ben Li ech tens te in az Eu ró pai
 Unión be lü li inf lá ci ós rá tá ra te kin tet tel éven te ki iga zí tott,
a 8 100 000 EUR 0,071%-ának meg fe le lõ összeg gel já rul
hoz zá éven te az Eu ró pai Unió ál ta lá nos költ ség ve té sé hez.

8. cikk

(1) E jegy zõ könyv nem érin ti az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl szó ló meg ál la po dást vagy az Eu ró pai Kö zös ség
és Li ech tens te in kö zött lét re jött bár mely más meg ál la po -
dást.

(2) E jegy zõ könyv nem érin ti az egy rész rõl Liechten -
stein, más rész rõl egy vagy több tag ál lam kö zöt ti meg ál la -
po dá so kat, amennyi ben azok e jegy zõ könyv vel össz hang -
ban van nak. Amennyi ben a meg ál la po dá sok nin cse nek
e jegy zõ könyv vel össz hang ban, az utób bit kell irány adó -
nak te kin te ni.
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(3) E jegy zõ könyv sem mi lyen te kin tet ben nem érin ti az
Eu ró pai Kö zös ség ál tal Li ech tens te in nel a jö võ ben kö ten -
dõ meg ál la po dá so kat, az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség
és tag ál la mai, más rész rõl Li ech tens te in kö zött a jö võ ben
kö ten dõ meg ál la po dá so kat, va la mint az Eu ró pai Uni ó ról
szó ló szer zõ dés 24. és 38. cik ke alap ján kö ten dõ meg ál la -
po dá so kat.

(4) E jegy zõ könyv nem érin ti a Li ech tens te in és Svájc
kö zöt ti meg ál la po dá so kat, amennyi ben azok e jegy zõ -
könyv vel össz hang ban van nak. Amennyi ben a meg ál la po -
dá sok nin cse nek e jegy zõ könyv vel össz hang ban, az utób -
bit kell irány adó nak te kin te ni.

9. cikk

(1) E jegy zõ könyv egy hó nap pal az után lép ha tály ba,
hogy a Ta nács fõ tit ká ra le té te mé nye si mi nõ ség ben meg ál -
la pí tot ta, hogy a jegy zõ könyv kö te le zõ jel le gé re vonat -
kozóan a fe lek ál tal vagy ne vé ben adott be le egye zés ki fe -
je zé sét érin tõ min den for má lis kö ve tel mény tel je sült.

(2) E jegy zõ könyv 1. és 4. cik két, va la mint 5. cik ke
(2) be kez dé se a) pont já nak elsõ mon da tát, to váb bá a tár su -
lá si meg ál la po dás 3. cik ké nek (1)–(4) be kez dé sé ben, va la -
mint 4–6. cik ké ben fog lalt jo go kat és kö te le zett sé ge ket
 Liechtensteinre e jegy zõ könyv alá írá sá nak idõ pont já tól
ide ig le ne sen al kal maz ni kell.

(3) Az e jegy zõ könyv alá írá sa után, de an nak ha tály ba -
lé pé se elõtt el fo ga dott jogi ak tu sok vagy in téz ke dé sek vo -
nat ko zá sá ban az 5. cikk (2) be kez dé se a) pont já nak utol só
mon da tá ban em lí tett har minc na pos idõ tar tam e jegy zõ -
könyv ha tály ba lé pé sé nek nap ján kez dõ dik.

10. cikk

(1) A 2. cikk ben em lí tett ren del ke zé se ket Li ech tens te in -
re vo nat ko zó an a Ta nács ál tal – a 2. cikk ben em lí tett va la -
mennyi ren del ke zést tel jes kö rû en al kal ma zó tag ál la mok
kor má nya it kép vi se lõ tag jai ál tal a ve gyes bi zott ság gal
foly ta tott kon zul tá ci ót kö ve tõ en ho zott egy han gú ha tá ro -
za tá val – meg ha tá ro zott idõ pont tól kell al kal maz ni, mi -
után a Ta nács meg gyõ zõ dött ar ról, hogy Li ech tens te in ele -
get tett a vo nat ko zó ren del ke zé sek vég re haj tá sá val kap -
cso la tos elõ fel té te lek nek.

A Ta nács nak Ír or szág, va la mint Nagy-Bri tan nia és
Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga kor má nyát kép vi se lõ
tag jai részt vesz nek e ha tá ro zat meg ho za ta lá ban, amennyi -
ben az a schen ge ni vív má nyok olyan ren del ke zé se i re és
azo kon ala pu ló vagy azok kal kap cso la tos olyan jogi ak tu -
sok ra vo nat ko zik, ame lyek ben e tag ál la mok részt vesz nek.

A Ta nács nak azon tag ál la mok kor má nya it kép vi se lõ
tag jai, akik csat la ko zá si szer zõ dé sük kel össz hang ban a
2. cikk ben em lí tett ren del ke zé sek nek csak egy ré szét
 alkalmazzák, részt vesz nek e ha tá ro zat meg ho za ta lá ban,

amennyi ben az a schen ge ni vív má nyok tag ál la muk ban
már al kal ma zan dó ren del ke zé se i vel kap cso la tos.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ren del ke zé sek vég re -
haj tá sa jo go kat és kö te le zett sé ge ket ke let kez tet egy rész rõl
Svájc és Li ech tens te in, más rész rõl Li ech tens te in és – az
eset tõl füg gõ en – az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és 
a tag ál la mok kö zött, amennyi ben e ren del ke zé sek rá juk
néz ve kö te le zõ ek.

(3) E jegy zõ könyv csak ak kor al kal maz ha tó, ha a tár su -
lá si meg ál la po dás 13. cik ké ben em lí tett, Li ech tens te in ál -
tal meg kö ten dõ meg ál la po dá so kat egy aránt vég re hajt ják.

(4) To váb bá e jegy zõ könyv csak ak kor al kal ma zan dó,
ha a Li ech tens te i ni Her ceg ség nek az Eu ró pai Kö zös ség
és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a tag ál lam ban vagy
Svájc ban be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem meg vizs -
gá lá sá ért fe le lõs ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó fel té te -
lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló meg ál la -
po dás hoz való csat la ko zá sá ról szó ló, az Eu ró pai Kö zös -
ség, a Sváj ci Ál lam szö vet ség és a Li ech tens te i ni Her ceg -
ség kö zöt ti jegy zõ köny vet egy aránt vég re hajt ják.

11. cikk

(1) E jegy zõ köny vet fel mond hat ja Li ech tens te in vagy
Svájc, to váb bá fel le het mon da ni a Ta nács tag ja i nak egy -
han gú ha tá ro za tá val is. A fel mon dás ról ér te sí te ni kell a
 letéteményest, amely hat hó nap pal az ér te sí tést kö ve tõ en
vá lik ha tá lyos sá.

(2) E jegy zõ könyv vagy a tár su lá si meg ál la po dás Svájc
ál ta li fel mon dá sa vagy a tár su lá si meg ál la po dás Svájc
 tekintetében tör té nõ meg szû né se ese tén a tár su lá si meg ál -
la po dás és e jegy zõ könyv az egy rész rõl az Eu ró pai Unió
és az Eu ró pai Kö zös ség, más rész rõl Li ech tens te in kö zött
fenn ál ló kap cso la tok te kin te té ben ha tály ban ma rad. Ilyen
eset ben a Ta nács a Li ech tens te in nel foly ta tott kon zul tá ci ót 
kö ve tõ en dönt a szük sé ges in téz ke dé sek rõl. Az in téz ke dé -
sek azon ban csak ak kor kö te le zõ ek Li ech tens te in re, ha
 Liechtenstein azo kat el fo gad ja.

(3) E jegy zõ könyv ak kor te kin ten dõ meg szûnt nek,
ha Li ech tens te in meg szün te ti a tár su lá si meg ál la po dás
13. cik ké ben em lí tett, Li ech tens te in ál tal kö tött meg ál la -
po dá sok egyi két vagy meg szün te ti a 10. cikk (4) be kez dé -
sé ben em lí tett jegy zõ köny vet.

12. cikk

E jegy zõ könyv há rom-há rom ere de ti pél dány ban ké -
szült an gol, bol gár, cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög,
hol land, len gyel, lett, lit ván, ma gyar, mál tai, né met, olasz,
por tu gál, ro mán, spa nyol, svéd, szlo vák és szlo vén nyel -
ven, amely szö ve gek mind egyi ke egy aránt hi te les.
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A fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak e jegy -
zõ köny vet alább kéz je gyük kel lát ták el.

Kelt Brüsszel ben, 2008. feb ru ár 28. 

Melléklet
a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió,

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti,
a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok

végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére
irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való

csatlakozásáról szóló jegyzõkönyvhöz

A 2. cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett, Li ech tens te in ál tal
a 10. cik kel össz hang ban a Ta nács ál tal meg ál la pí tott idõ -
pont tól kez dõ dõ en al kal ma zan dó jogi ak tu sok:

– a Ta nács 2004. ok tó ber 26-i 2007/2004/EK ren de le te
az Eu ró pai Unió Tag ál la mai Kül sõ Ha tá ra in Való Ope ra tív 
Együtt mû kö dé si Igaz ga tá sért Fe le lõs Eu ró pai Ügy nök ség
fel ál lí tá sá ról (HL L 349., 2004.11.25., 1. o.);

– a Ta nács 2004. de cem ber 13-i 2252/2004/EK ren de -
le te a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott út le ve lek és úti ok má nyok
biz ton sá gi jel lem zõ i re és bio met ri kus ele me i re vo nat ko zó
elõ írá sok ról (HL L 385., 2004.12.29., 1. o.), a Bi zott ság
2005. feb ru ár 28-i ha tá ro za ta a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott
út le ve lek és úti ok má nyok biz ton sá gi jel lem zõ i re és bio -
met ri kus ele me i re vo nat ko zó elõ írá sok mû sza ki le írá sa i -
nak meg ál la pí tá sá ról (C(2005) 409 vég le ges), a Bi zott ság
2006. jú ni us 28-i ha tá ro za ta a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott
 útlevelek és úti ok má nyok biz ton sá gi jel lem zõ i re és bio -
met ri kus ele me i re vo nat ko zó elõ írá sok mû sza ki le írá sa i -
nak meg ál la pí tá sá ról (C(2006) 2909 vég le ges);

– a Ta nács 2005. feb ru ár 24-i 2005/211/IB ha tá ro za ta
né hány új funk ci ó nak – töb bek kö zött a ter ro riz mus el le ni
küz de lem nek – a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer be tör -
té nõ be ve ze té sé rõl (HL L 68., 2005.3.15., 44. o.);

– a Ta nács 2005. ok tó ber 12-i 2005/719/IB ha tá ro za ta
a ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni
 Információs Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
szó ló 2005/211/IB ha tá ro zat egyes ren del ke zé sei al kal ma -
zá si idõ pont já nak meg ha tá ro zá sá ról (HL L 271.,
2005.10.15., 54. o.);

– a Ta nács 2005. ok tó ber 12-i 2005/727/IB ha tá ro za ta
a ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni
 Információs Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
szó ló 2005/211/IB ha tá ro zat egyes ren del ke zé sei alkal -
mazási idõ pont já nak meg ha tá ro zá sá ról (HL L 273.,
2005.10.19., 25. o.);

– a Ta nács 2006. már ci us 9-i 2006/228/IB ha tá ro za ta
a ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni
 Információs Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
szó ló 2005/211/IB ha tá ro zat egyes ren del ke zé sei al kal ma -
zá si idõ pont já nak meg ha tá ro zá sá ról (HL L 81.,
2006.3.18., 45. o.);

– a Ta nács 2006. már ci us 9-i 2006/229/IB ha tá ro za ta
a ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni
 Információs Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
szó ló 2005/211/IB ha tá ro zat egyes ren del ke zé sei alkal -
mazási idõ pont já nak meg ha tá ro zá sá ról (HL L 81.,
2006.3.18., 46. o.);

– a Ta nács 2006. jú li us 24-i 2006/631/IB ha tá ro za ta a
ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni In for -
má ci ós Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl szó ló 
2005/211/IB ha tá ro zat egyes ren del ke zé sei al kal ma zá si
idõ pont já nak meg ha tá ro zá sá ról (HL L 256., 2006.9.20.,
18. o.);

– a Ta nács 2005. már ci us 16-i 2005/267/EK ha tá ro za ta
a tag ál la mok mig rá ció igaz ga tá si szol gá la tai ré szé re egy
biz ton sá gos, we ba la pú in for má ci ós és ko or di ná ci ós há ló -
zat lét re ho zá sá ról (HL L 83., 2005.4.1., 48. o.);

– a Bi zott ság 2005. de cem ber 15-i ha tá ro za ta a tag ál la -
mok mig rá ció igaz ga tá si szol gá la tai ré szé re egy biz ton sá -
gos, web la pú in for má ci ós és ko or di ná ci ós há ló zat lét re ho -
zá sá ról szó ló, 2005/267/EK ta ná csi ha tá ro zat végrehaj -
tására vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
(C(2005) 5159 fi nal);

– a Ta nács 2005. jú ni us 2-i 851/2005/EK ren de le te
a kül sõ ha tá rok át lé pé se kor ví zum kö te le zett ség alá esõ,
 illetve az e kö te le zett ség alól men tes har ma dik or szág be li
ál lam pol gá rok or szá ga i nak fel so ro lá sá ról szó ló
539/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról (HL L 141.,
2005.6.4., 3. o.);

– a Ta nács 2005. jú ni us 13-i 2005/451/IB ha tá ro za ta
a ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni
 Információs Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
szó ló 871/2004/EK ren de let egyes ren del ke zé sei alkal -
mazási idõ pont já nak meg ha tá ro zá sá ról (HL L 158.,
2005.6.21., 26. o.);

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005. jú li us 6-i
1160/2005/EK ren de le te a kö zös ha tá ro kon tör té nõ el len -
õr zé sek fo ko za tos meg szün te té sé rõl szó ló, 1985. jú ni us
14-i Schen ge ni Meg ál la po dás vég re haj tá sá ról szó ló
egyez mény nek a jár mû vek for gal mi en ge dé lyé nek ki adá -
sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ tag ál la mi szol gá la tok Schen -
ge ni In for má ci ós Rend szer hez való hoz zá fé ré sé vel kap -
cso la tos mó do sí tá sá ról (HL L 191., 2005.7.22., 18. o.);

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005. szep tem ber
28-i 2005/761/EK aján lá sa a rö vid távú tar tóz ko dás ra
 jogosító egy sé ges ví zu mok ki adá sá nak a Kö zös ség be
 tudományos ku ta tás cél já val har ma dik or szá gok ból ér ke zõ 
ku ta tók ese té ben tör té nõ meg könnyí té sé rõl (HL L 289.,
2005.11.3., 23. o.);

– a Bi zott ság 2005. szep tem ber 29-i ha tá ro za ta a be -
ván dor lá si össze kö tõ tiszt vi se lõk há ló za tá nak tevékeny -
ségérõl és az il le gá lis be ván dor lás sal össze füg gõ ügyek te -
kin te té ben a fo ga dó or szág ban fenn ál ló hely zet rõl szó ló
je len tés for má tu má ról (HL L 264., 2005.10.8., 8. o.);

– a Ta nács 2005. ok tó ber 12-i 2005/728/IB ha tá ro za ta
a ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni
 Információs Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
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szó ló 871/2004/EK ren de let egyes ren del ke zé sei alkal -
mazási idõ pont já nak meg ha tá ro zá sá ról (HL L 273.,
2005.10.19., 26. o.);

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005. de cem ber
14-i 2046/2005/EK ren de le te a 2006. évi to ri nói téli olim -
pi ai és/vagy pa ra lim pi ai já té kok ban részt vevõ olim pi ai
csa lád tag ja i nak szó ló ví zu mok ké rel me zé sé re és ki adá sá -
ra vo nat ko zó el já rá sok meg könnyí té sét szol gá ló intéz -
kedésekrõl (HL L 334., 2005.12.20., 1. o.);

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. már ci us 15-i
562/2006/EK ren de le te a sze mé lyek ha tár át lé pé sé re irány -
adó sza bá lyok kö zös sé gi kó de xé nek (Schen ge ni határ-
 ellenõrzési kó dex) lét re ho zá sá ról (HL L 105., 2006.4.13.,
1. o.);

– a Ta nács 2006. jú ni us 1-jei 2006/440/EK ha tá ro za ta a 
kö zös kon zu li uta sí tás 12. mel lék le té nek, va la mint a kö zös 
ké zi könyv 14a. mel lék le té nek a ví zum ké rel mek fel dol go -
zá sa el já rá si költ sé ge i nek meg fe le lõ en fel szá mí tan dó
 díjak te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról (HL L 175.,
2006.6.29., 77. o.);

– a Ta nács 2006. jú li us 24-i 2006/628/EK ha tá ro za ta a
ter ro riz mus el le ni küz de lem ke re té ben a Schen ge ni In for -
má ci ós Rend szer egyes új funk ci ó i nak be ve ze té sé rõl
 szóló, 871/2004/EK ren de let 1. cik ke (4) és (5) be kez dé se
al kal ma zá si idõ pont já nak meg ha tá ro zá sá ról (HL L 256.,
2006.9.20., 15. o.);

– a Bi zott ság 2006. szep tem ber 22-i 2006/648/EK ha -
tá ro za ta a Ví zum in for má ci ós Rend szer ki fej lesz té sé vel
kap cso la tos bio met ri kus jel lem zõk re vo nat ko zó szab -
ványokról szó ló mû sza ki elõ írá sok meg ál la pí tá sá ról
(HL L 267., 2006.9.27., 41. o.);

– he lyes bí tés a Ví zum in for má ci ós Rend szer lét re ho zá -
sá ról (VIS) szó ló, 2004. jú ni us 8-i 2004/512/EK ta ná csi
ha tá ro zat hoz (HL L 271., 2006.9.30., 85. o.);

– a Bi zott ság 2006. szep tem ber 22-i 2006/757/EK ha -
tá ro za ta a Si re ne-ké zi könyv mó do sí tá sá ról (HL L 317.,
2006.11.16., 1. o.);

– a Bi zott ság 2006. szep tem ber 22-i 2006/758/EK ha -
tá ro za ta a Si re ne-ké zi könyv mó do sí tá sá ról (HL L 317.,
2006.11.16., 41. o.);

– a Ta nács 2006. ok tó ber 5-i 2006/684/EK ha tá ro za ta a 
Kö zös Kon zu li Uta sí tás 2. mel lék le te A. lis tá já nak az
 indonéz dip lo ma ta- és szol gá la ti út le ve lek bir to ko sa i ra
 vonatkozó ví zum kö te le zett ség te kin te té ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ról (HL L 208., 2006.10.12., 29.);

– a Bi zott ság 2006. no vem ber 3-i 2006/752/EK ha tá ro -
za ta a Ví zum in for má ci ós Rend szer nek a ki fej lesz té si sza -
kasz ban lét re ho zan dó hely szí ne i nek meg ál la pí tá sá ról
(HL L 305., 2006.11.4., 13. o.);

– a Bi zott ság 2006. no vem ber 6-i aján lá sa a Ha tár õrök -
nek szó ló kö zös gya kor la ti ké zi könyv (schen ge ni ké zi -
könyv) lét re ho zá sá ról, a sze mé lyek ha tár el len õr zé se kor
a tag ál la mok il le té kes ha tó sá gai ál ta li al kal ma zás ra
(C (2006) 5186 fi nal);

– a Ta nács 2006. de cem ber 18-i 2006/960/IB ke ret ha -
tá ro za ta az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak bûn ül dö zõ ha tó sá -

gai kö zöt ti, in for má ció és bûn ül dö zé si ope ra tív in for má ció 
cse ré jé nek le egy sze rû sí té sé rõl (HL L 386., 2006.12.29.,
89. o., he lyes bít ve: HL L 75., 2007.3.15., 26. o.);

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. de cem ber
20-i 1986/2006/EK ren de le te a jár mû vek for gal mi en ge dé -
lyé nek ki adá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ tag ál la mi szol gá -
la tok nak a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so dik ge -
ne rá ci ó já hoz (SIS II) való hoz zá fé ré sé rõl (HL L 381.,
2006.12.28., 1. o.);

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. de cem ber
20-i 1987/2006/EK ren de le te a Schen ge ni In for má ci ós
Rend szer má so dik ge ne rá ci ó já nak (SIS II) lét re ho zá sá ról,
mû köd te té sé rõl és hasz ná la tá ról (HL L 381., 2006.12.28.,
4. o.);

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006. de cem ber
20-i 1931/2006/EK ren de le te a tag ál la mok kül sõ szá raz -
föl di ha tá ra in való kis ha tár for ga lom sza bá lya i nak meg ha -
tá ro zá sá ról, va la mint a Schen ge ni Egyez mény ren del ke zé -
se i nek mó do sí tá sá ról (HL L 405., 2006.12.30., 1. o., he -
lyes bít ve: HL L 29., 2007.2.3., 3. o.);

– a Ta nács 2006. de cem ber 21-i 1932/2006/EK ren de -
le te a kül sõ ha tá rok át lé pé se kor ví zum kö te le zett ség alá
esõ, il let ve az e kö te le zett ség alól men tes har ma dik
 országbeli ál lam pol gá rok or szá ga i nak fel so ro lá sá ról szó ló 
539/2001/EK ren de let mó do sí tá sá ról (HL L 405.,
2006.12.30., 23. o., he lyes bít ve: HL L 29., 2007.2.3.,
10. o.);

– a Ta nács 2006. de cem ber 21-i 1988/2006/EK ren de -
le te a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so dik generá -
ciójának (SIS II) ki fej lesz té sé rõl szó ló 2424/2001/EK ren -
de let mó do sí tá sá ról (HL L 411., 2006.12.30., 1. o., he lyes -
bít ve: HL L 27., 2007.2.2., 3. o.);

– a Ta nács 2006. de cem ber 21-i 2006/1007/IB ha tá ro -
za ta a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so dik generá -
ciójának (SIS II) ki fej lesz té sé rõl szó ló 2001/886/IB ha tá -
ro zat mó do sí tá sá ról (HL L 411., 2006.12.30., 78. o., he -
lyes bít ve: HL L 27., 2007.2.2., 43. o.);

– a Bi zott ság ha tá ro za ta 2007. már ci us 16-i
2007/170/EK ha tá ro za ta a Schen ge ni In for má ci ós Rend -
szer má so dik ge ne rá ci ó já ra vo nat ko zó há ló za ti kö ve tel -
mé nyek (1. pil lér) meg ál la pí tá sá ról (HL L 79., 2007.3.20.,
20. o.);

– a Bi zott ság 2007. már ci us 16-i 2007/171/EK ha tá ro -
za ta a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so dik generá -
ciójára vo nat ko zó há ló za ti kö ve tel mé nyek (har ma dik pil -
lér) meg ál la pí tá sá ról (HL L 79., 2007.3.20., 29. o.);

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. má jus 23-i
2007/574/EK ha tá ro za ta a „Szo li da ri tás és a mig rá ci ós
áram lá sok igaz ga tá sa” ál ta lá nos prog ram ke re té ben a
2007–2013-as idõ szak ra a Kül sõ Ha tá rok Alap lét re ho zá -
sá ról (HL L 144., 2007.6.6., 22. o.);

– a Ta nács 2007. jú ni us 12-i 2007/533/IB ha tá ro za ta a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so dik ge ne rá ci ó já nak
(SIS II) lét re ho zá sá ról, mû köd te té sé rõl és hasz ná la tá ról
(HL L 205., 2007.8.7., 63. o.);
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– a Ta nács 2007. jú ni us 25-i 2007/472/EK ha tá ro za ta a
Schen ge ni In for má ci ós Rend szer tech ni kai tá mo ga tó egy -
sé ge (SIS köz pon ti rész) lé te sí té sé nek és mû kö dé sé nek
költ sé ge i re vo nat ko zó pénz ügyi sza bály zat mó do sí tá sá ról
szó ló, az 1990. évi Schen ge ni Egyez mény ál tal fel ál lí tott
Vég re haj tó Bi zott ság ha tá ro za tá nak mó do sí tá sá ról
(HL L 179., 2007.7.7., 50. o.);

– az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007. jú li us 11-i
863/2007/EK ren de le te a gyors re a gá lá sú ha tár vé del mi
csa pa tok fel ál lí tá sá ra szol gá ló el já rás be ve ze té sé rõl, va la -
mint a 2007/2004/EK ta ná csi ren de let nek ezen el já rás
 tekintetében tör té nõ mó do sí tá sá ról és a ki kül dött ha tár -
õrök fel ada tai és ha tás kö rei sza bá lyo zá sá ról (HL L 199.,
2007.7.31., 30. o.);

– a Ta nács 2007. jú li us 16-i 2007/519/EK ha tá ro za ta a
schen ge ni kon zul tá ci ós há ló zat 2. ré szé nek mó do sí tá sá ról
(tech ni kai elõ írá sok) (HL L 192., 2007.7.24., 26. o.);

– a Bi zott ság 2007. au gusz tus 27-i 2007/599/EK ha tá -
ro za ta az 574/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ha tá -
ro zat nak a 2007-tõl 2013-ig ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó
stra té gi ai irány mu ta tá sok el fo ga dá sa te kin te té ben tör té nõ
vég re haj tá sá ról (HL L 233., 2007.9.5., 3. o.);

– a Ta nács 2007. de cem ber 6-i 2007/866/EK ha tá ro za -
ta a schen ge ni kon zul tá ci ós há ló zat I. ré szé nek mó do sí tá -
sá ról (tech ni kai elõ írá sok) (HL L 340., 2007.12.22.,
92. o.). 

ZÁRÓOKMÁNY

Az Eu ró pai Unió
és
az Eu ró pai Kö zös ség
és
a Sváj ci Ál lam szö vet ség
és
a Li ech tens te i ni Her ceg ség,
a to váb bi ak ban: a Szer zõ dõ Fe lek
meg ha tal ma zot tai

az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös ség, a Sváj ci Ál lam -
szö vet ség és a Li ech tens te i ni Her ceg ség kö zött a Li ech -
tens te i ni Her ceg ség nek az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö -
zös ség és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, a Sváj ci Ál lam -
szö vet ség nek a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra,
 alkalmazására és fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá sá ról szó ló
meg ál la po dás hoz való csat la ko zá sá ról szó ló jegy zõ könyv
alá írá sa cél já ból 2008-ban, 2008. év feb ru ár hó nap 28-án
tar tott ta lál ko zó ju kon el fo gad ták a jegy zõ köny vet.

A Szer zõ dõ Fe lek meg ha tal ma zot tai tu do má sul vet ték
az aláb bi ak ban fel so rolt, a Zá ró ok mány mel lék le tét ké pe -
zõ nyi lat ko za to kat:

– A Szer zõ dõ Fe lek kö zös nyi lat ko za ta az Eu ró pai
Unió Tag ál la mai Kül sõ Ha tá ra in Való Ope ra tív Együtt mû -
kö dé si Igaz ga tá sért Fe le lõs Eu ró pai Ügy nök ség rõl;

– A Szer zõ dõ Fe lek kö zös nyi lat ko za ta az Eu ró pai
Unió tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl
szó ló, 2000. má jus 29-i egyez mény 23. cik ké nek (7) be -
kez dé sé rõl;

– Az Eu ró pai Kö zös ség és Li ech tens te in nyi lat ko za ta
a kül kap cso la tok ról;

– Li ech tens te in nyi lat ko za ta a bûn ügyi jog se gély rõl;
– Li ech tens te in nyi lat ko za ta az 5. cikk (2) bekezdé -

sének b) pont ja te kin te té ben;
– Li ech tens te in nyi lat ko za ta a bûn ügyi jog se gély rõl

szó ló eu ró pai egyez mény és a ki ada tás ról szó ló eu ró pai
egyez mény al kal ma zá sá ról;

– Az Eu ró pai Kö zös ség nyi lat ko za ta a 2007–2013-as
idõ szak ra vo nat ko zó Kül sõ Ha tá rok Alap ról;

– Az Eu ró pai Bi zott ság nyi lat ko za ta a ja vas la tok to -
váb bí tá sá ról;

– Kö zös nyi lat ko zat az együt tes ülé sek rõl.

(Alá írá sok)

A SZERZÕDÕ FELEK KÖZÖS NYILATKOZATAI

A Szer zõ dõ Fe lek kö zös nyi lat ko za ta az Eu ró pai Unió
Tag ál la mai Kül sõ Ha tá ra in Való Ope ra tív Együttmûkö -
dési Igaz ga tá sért Fe le lõs Eu ró pai Ügy nök ség rõl

A Szer zõ dõ Fe lek tu do má sul ve szik, hogy Svájc nak és
Li ech tens te in nek az Eu ró pai Unió Tag ál la mai Kül sõ Ha tá -
ra in Való Ope ra tív Együtt mû kö dé si Igaz ga tá sért Fe le lõs
Eu ró pai Ügy nök ség hez való csat la ko zá sa cél já ból – a Nor -
vé gi á val és Iz land dal kö tött meg ál la po dá sok min tá já ra –
to váb bi meg ál la po dá so kat köt nek.

A Szer zõ dõ Fe lek kö zös nyi lat ko za ta az Eu ró pai Unió
tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl szó ló,
2000. má jus 29-i egyez mény 23. cik ké nek (7) bekezdé -
sérõl

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy Li ech -
tens te in az Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti köl csö nös
bûn ügyi jog se gély rõl szó ló egyez mény 23. cik ke (1) be -
kez dé se c) pont já nak ren del ke zé se i re is fi gye lem mel az
egyes egye di ese tek kö rül mé nye i re való te kin tet tel meg -
kö ve tel he ti, hogy sze mé lyes ada to kat – amennyi ben az
érin tett tag ál lam nem sze rez te meg az érin tett sze mély hoz -
zá já ru lá sát – a 23. cikk (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já -
ban em lí tett cé lok ra csak Li ech tens te in elõ ze tes hoz zá já -
ru lá sá val le het fel hasz nál ni olyan el já rá sok ban, ame lyek
te kin te té ben Li ech tens te in a sze mé lyes ada tok to váb bí tá -
sát vagy fel hasz ná lá sát az egyez mény ren del ke zé sei sze -
rint, il let ve az an nak 1. cik ké ben em lí tett jogi ak tu sok sze -
rint meg ta gad hat ta vagy kor lá toz hat ta vol na.

Amennyi ben egye di eset ben Li ech tens te in meg ta gad ja
a fen ti ren del ke zé sek sze rin ti, va la mely tag ál lam ál ta li
meg ke re sés hez való hoz zá já ru lá sát, ha tá ro za tát írás ban
kö te les meg in do kol ni.
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EGYÉB NYILATKOZATOK

Az Eu ró pai Kö zös ség és Li ech tens te in nyi lat ko za ta a
kül kap cso la tok ról

Az Eu ró pai Kö zös ség és Li ech tens te in meg ál la pod nak
ab ban, hogy az Eu ró pai Kö zös ség vál lal ja a Schen ge ni
együtt mû kö dés sel össze füg gõ te rü le te ken – ide ért ve a
 vízumpolitikát is – vele meg ál la po dást kö tött har ma dik
 országok és nem zet kö zi szer ve ze tek arra való ösz tön zé sét, 
hogy azok – Li ech tens te in ilyen meg ál la po dá sok meg kö -
té sé re való jog kö ré nek sé rel me nél kül – ha son ló meg ál la -
po dá so kat kös se nek a Li ech tens te i ni Her ceg ség gel.

Li ech tens te in nyi lat ko za ta a bûn ügyi jog se gély rõl
Li ech tens te in ki nyil vá nít ja, hogy a li ech tens te i ni ha tó -

sá gok ál tal vizs gált adó zá si bûn cse lek mé nyek ese tén nem
le het töb bek kö zött bün te tõ ügyek ben ha tás kör rel ren del -
ke zõ bí ró ság hoz jog or vos la tért for dul ni.

Li ech tens te in nyi lat ko za ta az 5. cikk (2) be kez dé sé nek
b) pont ja te kin te té ben (a schen ge ni vív má nyok to vább fej -
lesz té sé nek el fo ga dá sá ra vo nat ko zó idõ tar tam)

Az 5. cikk (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott, 
leg fel jebb 18 hó na pos idõ tar tam egy aránt ki ter jed a jogi
ak tus vagy in téz ke dés el fo ga dá sá ra és vég re haj tá sá ra. Az
idõ tar tam a kö vet ke zõ sza ka szo kat fog lal ja ma gá ban:

– elõ ké szí tõ sza kasz,
– par la men ti el já rás,
– a nép sza va zás 30 na pos ha tár ide je,
– adott eset ben a nép sza va zás (szer ve zés és sza va zás),
– az ural ko dó her ceg ál ta li meg erõ sí tés.
Li ech tens te in kor má nya ha la dék ta la nul ér te sí ti a Ta ná -

csot és a Bi zott sá got az egyes sza ka szok le zá ru lá sá ról.
Li ech tens te in kor má nya kö te le zett sé get vál lal a ren del -

ke zé sé re álló összes esz köz al kal ma zá sá ra an nak ér de ké -
ben, hogy a fent em lí tett sza ka szok a le he tõ leg ko ráb ban
be fe je zõd je nek.

Li ech tens te in nyi lat ko za ta a bûn ügyi jog se gély rõl szó ló 
eu ró pai egyez mény és a ki ada tás ról szó ló eu ró pai egyez -
mény al kal ma zá sá ról

Li ech tens te in kö te le zett sé get vál lal arra, hogy tartóz -
kodik a ki ada tás ról szó ló, 1957. de cem ber 13-i eu ró pai
egyez mény, va la mint a bûn ügyi jog se gély rõl szó ló, 1959.
áp ri lis 20-i eu ró pai egyez mény ra ti fi ká lá sa al kal má val tett
fenn tar tá sok és nyi lat ko za tok al kal ma zá sá tól, amennyi ben 
azok nem áll nak össz hang ban e meg ál la po dás sal.

Az Eu ró pai Kö zös ség nyi lat ko za ta a 2007–2013-as idõ -
szak ra vo nat ko zó Kül sõ Ha tá rok Alap ról

Az Eu ró pai Kö zös ség je len leg hoz za lét re a 2007–
2013-as idõ szak ra vo nat ko zó Kül sõ Ha tá rok Ala pot,
amely te kin te té ben to váb bi meg ál la po dá so kat köt nek
a schen ge ni vív má nyok hoz tár sult har ma dik or szá gok kal.

Az Eu ró pai Bi zott ság nyi lat ko za ta a ja vas la tok továb -
bításáról

Az e meg ál la po dást érin tõ ja vas la tok nak az Eu ró pai
Unió Ta ná csa és az Eu ró pai Par la ment ré szé re tör té nõ

meg kül dé se kor a Bi zott ság az ilyen ja vas la tok má so la tát
Li ech tens te in ré szé re is to váb bít ja.

Azon bi zott sá gok ban való rész vé tel, ame lyek az Eu ró -
pai Bi zott sá got vég re haj tá si ha tás kö re i nek gya kor lá sá ban
se gí tik:

A Ta nács 2006. jú ni us 1-jén fel ha tal maz ta a Bi zott sá -
got, hogy kezd jen tár gya lá so kat az Iz lan di Köz tár sa ság gal, 
a Nor vég Ki rály ság gal, a Sváj ci Ál lam szö vet ség gel és a
Li ech tens te i ni Her ceg ség gel meg ál la po dás kö té se ér de ké -
ben az utób bi ak nak azon bi zott sá gok mun ká já ban való
rész vé te lé rõl, ame lyek a schen ge ni vív má nyok végrehaj -
tása, al kal ma zá sa és fej lesz té se te kin te té ben az Eu ró pai
Bi zott sá got vég re haj tá si ha tás kö re i nek gya kor lá sá ban
 segítik.

Egy ilyen meg ál la po dás meg kö té sé ig az Eu ró pai Unió
Ta ná csa és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zött le vél vál tás for -
má já ban lét re jött, az Eu ró pai Bi zott sá got vég re haj tá si
 hatásköreinek gya kor lá sá ban se gí tõ bi zott sá gok ról szó ló
meg ál la po dást kell al kal maz ni Li ech tens te in re, fi gye lem -
mel arra, hogy Li ech tens te in rész vé te lét – amennyi ben a
sze mé lyes ada tok fel dol go zá sa vo nat ko zá sá ban az egyé -
nek vé del mé rõl és az ilyen ada tok sza bad áram lá sá ról
 szóló, 1995. ok tó ber 24-i 95/46/EK eu ró pai par la men ti és
 tanácsi irány elv érint ve van – az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl szó ló meg ál la po dás 100. cik ke sza bá lyoz za.

Kö zös Nyi lat ko zat az Együt tes Ülé sek rõl

Az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak kor má nya it kép vi se lõ
kül dött sé gek,

az Eu ró pai Bi zott ság kül dött sé ge,
az Iz lan di Köz tár sa ság kor má nyát és a Nor vég Ki rály -

ság kor má nyát kép vi se lõ kül dött sé gek,
a Sváj ci Ál lam szö vet ség kor má nyát kép vi se lõ kül dött ség,
a Li ech tens te i ni Her ceg ség kor má nyát kép vi se lõ kül -

dött ség,

tu do má sul ve szik, hogy a Svájc nak a schen ge ni vív má -
nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá -
nyu ló tár su lá sá ról szó ló meg ál la po dás ál tal lét re ho zott
 vegyes bi zott ság hoz Li ech tens te in e meg ál la po dás hoz
csa tolt jegy zõ könyv út ján csat la ko zik;

ar ról ha tá roz tak, hogy együt te sen szer ve zik meg az egy -
rész rõl Iz land nak és Nor vé gi á nak a schen ge ni vív má nyok
vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá nyu ló tár -
su lá sá ról szó ló meg ál la po dás, más rész rõl a Li ech tens te in
csat la ko zá sá ról szó ló jegy zõ könyv vel ki egé szí tett, a
 Svájci Ál lam szö vet ség nek a schen ge ni vív má nyok vég re -
haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá -
sá ról szó ló meg ál la po dás ál tal lét re ho zott ve gyes bi zott sá -
gok ülé se it, füg get le nül az ülé se zés szint jé tõl;

meg jegy zik, hogy ezen együt tes ülé se zés az ezen ülé sek 
el nö ki tiszt jé re vo nat ko zó gya kor la ti sza bá lyo zást kí ván,
amennyi ben a Li ech tens te in tár su lá sá ról szó ló jegy zõ -
könyv vel ki egé szí tett, az Eu ró pai Unió, az Eu ró pai Kö zös -
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ség és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zöt ti, utób bi nak a schen -
ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz -
té sé re irá nyu ló tár su lá sá ról szó ló meg ál la po dás sal, il let ve
az Eu ró pai Unió Ta ná csa, az Iz lan di Köz tár sa ság és a Nor -
vég Ki rály ság kö zöt ti, utób bi ak nak a schen ge ni vív má -
nyok vég re haj tá sá ra, al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá -
nyu ló tár su lá sá ról szó ló meg ál la po dás sal össz hang ban az
el nö ki tisz tet a tár sult ál la mok töl tik be;

tu do má sul ve szik a tár sult ál la mok azon óha ját, amely -
nek ér tel mé ben azok az el nö ki tiszt be töl té sét – az Eu ró pai
Unió, az Eu ró pai Kö zös ség és a Sváj ci Ál lam szö vet ség
kö zöt ti, utób bi nak a schen ge ni vív má nyok vég re haj tá sá ra,
al kal ma zá sá ra és fej lesz té sé re irá nyu ló tár su lá sá ról szó ló
meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek, va la mint a Liechten -
stein tár su lá sá ról szó ló jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek
idõ pont já tól kez dõ dõ en – szük ség sze rint át ad ják egy más -
nak, és azt ne vük al fa be ti kus sor rend jé ben, fel vált va gya -
ko rol ják.

Kelt Brüsszel ben, 2008. feb ru ár 28.”

4. § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja a Jegy zõ könyv 9. cikk
(2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se i nek az e tör vény
ha tály ba lé pé sé tõl kez dõ dõ en tör té nõ ide ig le nes al kal ma -
zá sát.

5. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. §-a és 3. §-a a Jegy zõ könyv 9. cikk
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Jegy zõ könyv és e tör vény 2. §-a és 3. §-a ha tály ba -
lé pé sé nek, il let ve a (4)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ pont nap tá ri nap ját – amennyi ben szük sé ges – a kül po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát kö ve tõ en
a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha -
tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény ha tá lyát vesz ti azon a na pon, ami kor az
Eu ró pai Unió Ta ná csa ar ról ér te sí ti a Ma gyar Köz tár sa sá -
got, hogy va la mely szer zõ dõ fél nem kí ván a Jegy zõ -
könyv ben ré szes fél lé vál ni.

(5) A 4. §, va la mint az 5. § (4) be kez dé se a Jegy zõ könyv 
9. cikk (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá -
lyát vesz ti.

(6) A Meg ál la po dás vég re haj tá sa so rán az Eu ró pai Unió 
tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi együtt mû kö dés rõl szó ló
2003. évi CXXX. tör vény III. Fe je ze tét ér te lem sze rû en
 alkalmazni kell.

(7) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
45/2008. (XII. 3.) EüM

rendelete

egyes, a gyógyszerrendeléssel kapcsolatos
miniszteri rendeletek módosításáról

Az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 32.  § (5) be kez dés
g) és o) pont já ban, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás
el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  § (4) be -
kez dés n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és b) pont já ban
fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem:

1.  §

(1) Az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de -
lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM
ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  § (3) be kez dés c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vé nyen az or vos nak fel kell tün tet ni:]
„c) a be teg ne vét, lak cí mét, szü le té si ide jét és a TAJ szá -

mát, va la mint be teg sé gé nek a be teg sé gek nem zet kö zi osz -
tá lyo zá sa sze rin ti kód ját (BNO kód), köz gyógy el lá tott be -
teg ese tén a köz gyógy el lá tá si iga zol vány szá mát;”

(2) Az R. 7.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé -
szül ki:

[A vé nyen az or vos nak fel kell tün tet ni:]
„h) kü lön jog sza bály sze rint tár sa da lom biz to sí tá si tá -

mo ga tás sal, szak or vo si ja vas lat ra ren del he tõ gyógy szer
ese tén a szak or vo si ja vas la tot adó or vos or vo si bé lyeg zõ -
jé nek szá mát, va la mint a szak or vo si ja vas lat kel tét.”

2.  §

A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ
gyógy sze rek rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl  szóló 1/2003.
(I. 21.) ESZCSM ren de let 1.  § (3) be kez dés e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás csak olyan – a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott – vény alap ján szá mol ha tó 
el,]
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„e) amely rõl – a 2.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – rög zí -
tet ték az erre rend sze re sí tett adat hor do zón a vé nyen ren -
delt gyógy szer azo no sí tó kód ját, mennyi sé gét, tár sa da -
lom biz to sí tá si tá mo ga tá sá nak össze gét, a vé nyen sze rep lõ
vo nal kód szá mát, a be teg TAJ szá mát, to váb bá az or vos ál -
tal fel tün te tett BNO kó dot, az or vos bé lyeg zõ jé nek szá mát
(per szám mal együtt) és a d) pont sze rin ti be teg ese té ben az
ott fel so rolt ada to kat, köz gyógy el lá tott be teg ese té ben a
köz gyógy el lá tá si iga zol vány szá mát, va la mint a kü lön jog -
sza bály sze rint tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal, szak -
or vo si ja vas lat ra ren del he tõ gyógy szer ese tén a szak or vo si 
ja vas la tot adó or vos or vo si bé lyeg zõ jé nek szá mát és a
szak or vo si ja vas lat kel tét (a továb biak ban együtt: vé nya -
dat).”

3.  §

A törzs köny ve zett gyógy sze rek és a kü lön le ges táp lál ko -
zá si igényt ki elé gí tõ táp sze rek tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga -
tás ba  való be fo ga dá sá nak szem pont ja i ról és a be fo ga dás
vagy a tá mo ga tás meg vál toz ta tá sá ról  szóló 32/2004. (IV. 26.) 
ESZCSM ren de let a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:

„5/A.  § (1) A 2. és 3. szá mú mel lék le tek ben sze rep lõ in -
di ká ci ós pon tok ban fog lal tak alap ján tár sa da lom biz to sí tá -
si tá mo ga tás sal, szak or vo si ja vas lat ra ren del he tõ gyógy -
szer ese tén a szak or vos a szak or vo si ja vas la tot a „Szak or -
vo si ja vas lat tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy szer ren de lés hez”
címû ûr la pon a (2) be kez dés sze rin ti tar ta lom mal adja
meg.

(2) A szak or vo si ja vas la ton az aláb bi ada to kat kell fel -
tün tet ni:

a) a „szak or vo si ja vas lat tá mo ga tás sal tör té nõ gyógy -
szer ren de lés hez” szö ve get,

b) a szak or vo si ja vas lat kel tét, idõ tar ta mát,
c) a be teg ne vét, lak cí mét, szü le té si ide jét és a TAJ szá -

mát, va la mint be teg sé gé nek a be teg sé gek nem zet kö zi osz -
tá lyo zá sa sze rin ti kód ját (BNO kód),

d) az or vos ne vét, mun ka he lyé nek (ren de lõ jé nek) cí -
mét, te le fon szá mát és egész ség ügyi vál lal ko zás ese tén az
egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó mû kö dé si
en ge dély szá mát,

e) a fel írá si jo go sult sá got meg ha tá ro zó in di ká ci ós pont
sor szá mát, a tá mo ga tá si ka te gó ri át (ki emelt, emelt), és
emelt tá mo ga tá si ka te gó ria ese tén a tá mo ga tás szá za lé kos
mér té két,

f) a ja va solt gyógy szer ha tó anya gát, ha tás erõs sé gét, be -
vi te li mód ját, ja va solt ada go lá sát,

g) az or vos sa ját kezû alá írá sát és or vo si bé lyeg zõ jé nek
azo no sít ha tó le nyo ma tát.

(3) A szak or vo si ja vas la ton op ci o ná li san fel tün tet he tõ
pél da ként a szak or vos ál tal ja va solt ha tó anyag egy konk rét 
már ka ne vû ké szít mé nye, a ja vas lat alap ján fel író or vos
azon ban a ja va solt ha tó anya gon be lül bár mely már ka ne vû
ké szít ményt ren del he ti be te ge szá má ra.”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2009. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-a 2009. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) Ez a ren de let 2009. jú li us 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter
46/2008. (XII. 3.) EüM

rendelete

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes
program minõsítésének  szabályairól  szóló

 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosításáról

A biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá sza ti -
se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma zás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény 77.  §
(2) be kez dés i) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben el jár va – az aláb bi a kat ren de lem:

1.  §

A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes
prog ram mi nõ sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 53/2007.
(XII. 7.) EüM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  § (1) be kez -
dé se a kö vet ke zõ d)–e) pont tal egé szül ki:

[A szoft ver nek al kal mas nak kell len nie a kü lön jog sza -
bály sze rin ti for ma i lag és tar tal mi lag sza bá lyos vény ki -
nyom ta tá sá ra. Al kal mas nak kell to váb bá len nie:]

„d) a kü lön jog sza bály alap ján – a mi nõ sé gi és ha té kony
gyógy szer ren de lés mu ta tó ja ként – az egész ség ügyi mi -
nisz ter ál tal nap tá ri ne gyed éven te meg ha tá ro zott cél ér ték
meg je le ní té sé re, to váb bá an nak meg je le ní té sé re, hogy az
adott gyógy szer ren de lé se a kü lön jog sza bály sze rint ér té -
ke lés alá esõ ATC cso port ba tar to zik-e és amennyi ben
igen, úgy az egy napi te rá pi á ra szá molt tá mo ga tá sa a cél ér -
ték alá, vagy fölé esik,

e) olyan fi gyel mez te tõ szö veg meg je le ní té sé re, amely jel -
zi – min den hó nap 1. nap já tól – hogy új gyógy szer törzs van
ér vény ben és fi gyel mez tet a fris sí tés szük sé ges sé gé re.”

2.  §

(1) Az R. 4.  § (5) be kez dés ag) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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[A szoft ver ál tal hasz nált gyógy szer törzs nek az OEP ál -
tal köz zé tett törzs ál lo mány ból gyógy sze ren ként mi ni má li -
san tar tal maz nia kell:

a gyógy szer]

„ag) köz fi nan szí ro zás alap já ul el fo ga dott árá hoz nyúj -
tott tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá sá nak mér té két, össze -
gét, té rí té si dí ját tá mo ga tá si jog cí men ként,”

(2) Az R. 4.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ e)–g) pont tal
egé szül ki:

[A szoft ver ál tal hasz nált gyógy szer törzs nek az OEP ál -
tal köz zé tett törzs ál lo mány ból gyógy sze ren ként mi ni má li -
san tar tal maz nia kell:]

„e) hogy az adott gyógy szer egy napi te rá pi á ra szá molt
tá mo ga tá sa a kü lön jog sza bály sze rin ti cél ér ték alá, vagy
fölé esik,

f) emelt és ki emelt tá mo ga tá si ka te gó ri á ba tar to zó
gyógy szer ese tén az adott gyógy szer hez tar to zó, a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott in di ká ci ós pont (pon tok)
szö ve gét és az in di ká ci ós pont ban (pon tok ban) sze rep lõ
BNO kó dot (kó do kat),

g) emelt és ki emelt tá mo ga tá si ka te gó ri á ba tar to zó
gyógy szer ese tén

ga) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in di ká ci ós
pont ban sze rep lõ szak vizs ga meg ne ve zé sét,

gb) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott in di ká ci ós
pont ban meg je le nõ ki je lölt in téz mény meg ne ve zé sét,

gc) amennyi ben az szak or vo si ja vas lat ra ren del he tõ,
úgy en nek té nyét, va la mint a ja vas lat idõ tar ta má nak meg -
je lö lé sét.”

3.  §

(1) Az R. 5.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A szoft ver mi nõ sí té se irán ti el já rás ké re lem re in dul. 
A szoft ver mi nõ sí té se irán ti ké rel met a szoft ver szer zõi
vagy fel hasz ná lá si jo ga i val ren del ke zõ szer ve zet nyújt ja
be a Fel ügye let hez. A Fel ügye let a mi nõ sí tés rõl ha tá ro zat -
ban dönt. A Fel ügye let a szoft ver mi nõ sí té sé re, il let ve mû -
kö dés köz be ni el len õr zé sé re irá nyu ló el já rást 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 alap ján foly tat ja le.”

(2) Az R. 5.  § (4) be kez dés db) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem hez csa tol ni kell:

nyi lat ko za tot]

„db) ar ról, hogy a rend szer – be le ért ve min den olyan
fut tat ha tó kódú szoft vert is, amely az el szá mo lást érin tõ
bár mely adat ál lo mányt vagy an nak egy ré szét írja vagy ol -
vas sa – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel
nem tar tal maz olyan au to ma ti kus vagy ma nu á li san in dít -
ha tó funk ci ót, amely a szoft ver ke ze lõ fe lü le tén ke resz tül
elõ se gí te né a  valós ada tok tól el té rõ ada tok rög zí té sét,”

4.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Amennyi ben a Fel ügye let el já rá sa so rán meg ál la -

pít ja, hogy a mi nõ sí tett szoft ver mû kö dé se nem fe lel meg
az e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, fel hív ja az
ügy fél fi gyel mét a jog sza bály sér tés re, és ha tár idõ meg ál la -
pí tá sá val, va la mint a jog kö vet kez mé nyek re tör té nõ fi gyel -
mez te tés sel fel szó lít ja an nak meg szün te té sé re. A Fel ügye -
let a ha tár idõ ered mény te len el tel tét köve tõen a szoft ver
mi nõ sí té sé rõl ho zott ha tá ro za tot vissza von hat ja.”

5.  §

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

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

6.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, az zal, hogy az e ren de let 1. szá mú mel lék le té vel
meg ál la pí tott kö ve tel mé nye ket leg ké sõbb 2009. jú li us
1-jé ig kell tel je sí te ni.

(2) Az R. e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ na pon
ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján már mi nõ sí tett szoft ver
2009. ja nu ár 1-jét köve tõen ak kor al kal maz ha tó, ha a
szoft ver szer zõi vagy fel hasz ná lá si jo ga i val ren del ke zõ
szer ve zet az e ren de let sze rin ti mó do sí tá sok kap csán szük -
sé ges szoft ver mó do sí tás tel je sí té sé rõl – az 1. szá mú mel -
lék let tel meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek ki vé te lé vel – 2008.
de cem ber 31-éig nyi lat ko za tot nyújt be a Fel ügye let hez.
Az 1. szá mú mel lék let tel meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek tel -
je sí té sé rõl  szóló nyi lat ko zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
2009. jú li us 1-je.

(3) Az R. 4.  § (2) be kez dé sé ben a „mel lék le te” szö veg -
rész he lyé be az „1. szá mú mel lék le te” szö veg, 4.  § (3) be -
kez dé sé ben a „mel lék le te” szö veg rész he lyé be a „2. szá mú 
mel lék le te” szö veg, 4.  § (4) be kez dés b) pont já ban a „té rí -
té si díja” szö veg rész he lyé be a „napi té rí té si díja” szö veg,
a „té rí té si díjú” szö veg rész he lyé be a „napi té rí té si díjú”
szö veg, 4.  § (5) be kez dés ai)–aj) pont ja i ban a „mel lék le te” 
szö veg rész he lyé be a „2. szá mú mel lék le te” szö veg lép.

(4) Az R. 5.  § (4) be kez dés df) al pont ja ha tá lyát vesz ti.

(5) Az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren -
de lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló 44/2004. (IV. 28.)
ESZCSM ren de let 6. szá mú mel lék le té ben az „1372
 Budapest 5, Pf. 45” szö veg rész he lyé be az „1372 Bu da -
pest 5, Pf. 450.” szö veg, a „Fax:” szö veg rész he lyé be a
„Fax: (1) 886-9460” szö veg lép.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelethez

„1. szá mú mel lék let az 53/2007. (XII. 7.) EüM ren de let hez

Az extra vonalkód adattartalma és mûszaki leírása

1. Az „ext ra vo nal kód” adat tar tal ma:

a) a vény fel írás dá tu ma,

b) a TAJ szám,

c) a BNO kód,

d) a vény fel írás jog cí me,

e) a he lyet te sít he tõ ség,

f) a fel írt gyógy szer TTT kód ja,

g) a fel írt gyógy szer mennyi sé ge,

h) a kü lön jog sza bály sze rint szak or vo si ja vas lat ra ren del he tõ ké szít mé nyek ese tén a szak or vo si ja vas la tot adó or vos
pe csét szá ma,

i) a kü lön jog sza bály sze rint szak or vo si ja vas lat ra ren del he tõ ké szít mé nyek ese tén a szak or vo si ja vas lat ke let ke zé sé -
nek ide je a vény fel írás idõ pont já hoz vi szo nyít va,

j) a szoft ver mi nõ sí té sé nek azo no sí tó kód ja,

k) a prog ram ál tal a vény nyom ta tás so rán hasz nált gyógy szer törzs ér vé nyes sé gi ide jé nek kez dõ dá tu ma.

2. Az „ext ra vo nal kód” adat tar tal má nak kó do lá sa:

a) A vény fel írás dá tu ma: 1-tõl 366-ig ter je dõ, há rom szám jegy bõl álló szám, amely azt jel zi, hogy a vény fel írás az év
há nya dik nap ján tör tént.

b) A TAJ szám 9 szám je gye.

c) A BNO-kód: a nyom ta tott vé nyen sze rep lõ BNO-kód nu me ri kus for má ban, mely úgy áll elõ, hogy a BNO-kód elsõ ka -
raktere he lyett min den eset ben az adott ka rak ter ASCII kód ja sze re pel, 2 szám jegy hosszú ság ban. Ha az ere de ti BNO-kód ne -
gye dik kar ak te re „H”, ak kor he lyet te a vo nal kód ban „0” ér ték sze re pel, to váb bá az ma) pont sze rin ti bi ná ris szám ér té ke „1”.
Ha az ere de ti BNO-kód ne gye dik kar ak te re nem „H”, ak kor az ma) pont sze rin ti bi ná ris szám ér té ke „0”.

d) A vény fel írás jog cí me:

 Általános jogcím  1
 HM jogcímen  2
 Közgyógyellátási jogcím  3
 Üzemi baleset  4
 Eü. rend. jogcím  5
 Eü. tér. köt. jogcím  6
 Teljes ár  7
 Eü. rend. és közgyógyellátási jogcím együtt  8
 Eü. tér. köt. és közgyógyellátási jogcím együtt  9

e) A he lyet te sít he tõ ség: ér té ke a „0” (nul la) vagy az „1” (egy) le het. Az „1” je len té se, hogy a gyógy szer he lyet te sít he -
tõ, a „0” je len té se, hogy a gyógy szer nem he lyet te sít he tõ. A he lyet te sít he tõ ség ér té két az mb) pont sze rin ti bi ná ris szám -
ban kell fel tün tet ni.

f) A fel írt gyógy szer TTT kód ja, 9 szám jegy hosszú ság ban.

g) A fel írt gyógy szer mennyi sé ge: jobb ra iga zí tott, ve ze tõ nul lák kal fel töl tött, 3 ka rak ter hosszú sá gú nu me ri kus adat.

h) A kü lön jog sza bály sze rint szak or vo si ja vas lat ra ren del he tõ ké szít mé nyek ese tén a szak or vo si ja vas la tot adó or vos
pe csét szá ma, 5-nél ke ve sebb szám jegy bõl álló pe csét szám ese tén ve ze tõ nul lá val fel tölt ve. Ha az or vo si pe csét szám
6 szám jegy bõl áll, és az elsõ szám je gye „1”, azaz a pe csét szám ér té ke 100 000–199 999 kö zöt ti, ak kor az mc) pont sze -
rin ti bi ná ris szám ér té ke „1”, kü lön ben „0”. Amennyi ben a gyógy szer ren de lé se szak or vo si ja vas lat hoz nem kö tött, ak kor 
5 ka rak ter hosszú ság ban nul lá val fel tölt ve.
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i) A kü lön jog sza bály sze rint szak or vo si ja vas lat ra ren del he tõ ké szít mé nyek ese tén a szak or vo si ja vas lat idõ pont ja és
a vény fel írás idõ pont ja kö zött el telt idõ hó nap ban ki fe jez ve, egész hó nap ra le fe lé ke re kít ve, 2 szám jegy hosszú ság ban.
Amennyi ben olyan gyógy szer rõl van szó, amely ese té ben a szak or vo si ja vas lat alap ján ha tá ro zat lan ide ig le het gyógy -
szert fel ír ni, és a ja vas lat 96 hó nap nál ré geb bi, min den eset ben a „99” szám je gye ket kell hasz nál ni. Amennyi ben a
gyógy szer ren de lé se szak or vo si ja vas lat hoz nem kö tött, ak kor 2 ka rak ter hosszú ság ban nul lá val fel tölt ve.

j) A Fel ügye let ál tal a szoft ver mi nõ sí té se kor adott 3 szám jegy bõl álló szám.

k) A prog ram ál tal a vény nyom ta tás so rán hasz nált gyógy szer törzs ér vé nyes sé gi ide je kez dõ dá tu má nak hó nap ja és a
vény fel írás dá tu má nak hó nap ja kö zött el telt hó na pok szá ma, egész hó nap ban szá mít va, le fe lé ke re kít ve, 1 szám jegy
hosszú ság ban. Ha a két dá tum ban a hó na pok meg egyez nek, ak kor a ka rak ter ér té ke „0”; ha a gyógy szer törzs ér vé nyes sé -
gi ide je kez dõ dá tu má ból a hó nap egy hó nap pal ko ráb bi, mint a vény fel írás dá tu ma, ak kor a ka rak ter ér té ke „1”, és így to -
vább.

l) Az ma), mb) és mc) al pon tok ér té ke alap ján kép zett bi ná ris szám de ci má lis meg fe le lõ je, 1 szám jegy hosszú ság ban.
A kép zett de ci má lis szám bi ná ris össze te või sor rend ben az aláb bi ak:

ma) Ha a vé nyen sze rep lõ BNO-kód ne gye dik kar ak te re „H”, ak kor ér té ke „1”, kü lön ben „0”.

mb) Ha a gyógy szer az e) pont sze rint he lyet te sít he tõ, ér té ke „1”, kü lön ben „0”.

mc) Amennyi ben a h) pont sze rin ti or vos pe csét szá ma hat szám je gyû, és elsõ szám je gye „1”, ak kor ér té ke „1”, kü lön -
ben „0”.

3. Pél da „ext ra vo nal kód” adat tar tal má ra és an nak kó do lá sá ra:

Po zí ció Ka rak ter tar tal ma Hossz Pél da Kó dolt ér ték

1–3 a vény fel írás dá tu ma 3 2007. 02. 02 033

4–12 a TAJ szám 9 238338038 238338038

13–18 a BNO kód 6 I10H0 731000

– – +,,H” → binA = 1

19–19 a vény fel írás jog cí me 1 Ál ta lá nos 1

– a he lyet te sít he tõ ség – He lyet te sít he tõ → binB = 1

20–28 a fel írt gyógy szer TTT kód ja 9 210002737 210002737

29–31 a fel írt gyógy szer mennyi sé ge 3 99 099

32–36 or vos pe csét szá ma 5 112345 12345

– – + „1” → binC = 1

37–38 szak or vo si ja vas lat dá tu ma (re la tív módon) 2 2006.01.30 12

39–41 a Fel ügye let ál tal mi nõ sí tés kor adott szám 3 020 020

42–42 törzs ér vé nyes sé gé nek kez dõ hó nap ja (re la tív módon) 1 2006.12.01 2

– binA: BNO-kód 4. kar ak te re „H” – 1xx

– binB: he lyet te sít he tõ – x1x

– binC: pe csét szám 6 szám je gyû, elsõ kar ak te re „1” – xx1

43–43 → binA, binB, binC de ci má lis meg fe le lõ je 1 111 7

4. Az „ext ra vo nal kód” mû sza ki le írá sa: Code–128 jel kép MSZ EN 799:2001 szá mú szab vány 4.6 pont ja alap ján a
jel kép mé re te it és tû ré se it az adott al kal ma zá si kör nye zet ha tá roz za meg. A meg fe le lõ le ol vas ha tó ság ér de ké ben – figye -
lembe véve az ol vas ha tó sá got és a de kó dol ha tó sá got – az X=0,33–0,495 mm kö zöt ti mo dul mé ret ja va solt. Ugyan csak az
al kal ma zá si kör nye zet alap ján a ja va solt mi ni má lis vo nal ma gas ság 12 mm (MSZ EN 799:2001 szá mú szab vány
4.6 pont ja alap ján). A jel kép elõtt és mö gött meg je le nõ vi lá gos nyu gal mi mezõ X=0,33 mm ese tén mi ni mum 3,4 mm
(MSZ EN 799:2001 szá mú szab vány 4.6.3.1 pont ja alap ján). A vo nal kód ba be kó dolt ada tok szem mel ol vas ha tó mó don
tör té nõ fel tün te té se az adott al kal ma zá si kör nye zet ben til tott.”
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2. számú melléklet a 46/2008. (XII. 3.) EüM rendelethez

„2. szá mú mel lék let az 53/2007. (XII. 7.) EüM ren de let hez

A gyógyszertörzs adatállományának leírása

1.1 VERZIOK Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

KIHIRD Élet be lé pés dá tu ma

VERZIO Há nya dik mó do sí tás

TIPUS 1: gyógy szer, alap anyag,
2: gyse, gyógy für dõ

STATUS 1: ja ví tás alatt,
2: le zár va

JAVAUTH Utol já ra ja ví tot ta

JAVDAT Ja ví tás dá tu ma

ID egye di azo no sí tó

1.2 GYOGYSZ Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

ID El sõd le ges azo no sí tó.

KOZHID OGYI ál tal ke zelt, idõ ben vál to zat lan, egye di ter mék azo no sí tó.

OEP_DAT Az ér vé nyes ség kez de té nek (a ha tály ba lé pé sé nek) dá tu ma éé é éhhnn
formában.

SWITCH A vál to zás kód ja:
U: új ter mék,
M: mó do sí tott,
K: ki ke rül a tá mo ga tás ból,
T: tör len dõ, for ga lom ból kivonva.

4.  § (4) c);
4.  § (4) d)

TIPUS A ké szít mény tí pu sá nak ka te gó ri á ja:
G: gyógy szer,
T: táp szer,
R: ra dio far ma kon,
H: ho me o pá ti ás szer,
A: alap anyag,,
F: FoNo ké szít mény,
C: cso ma go ló anyag,
K: ké szí té si díj,
S: gyó gyá sza ti segédeszköz,
F: gyógyfürdõ.

OEP_TTT A ké szít mény azo no sí tá sá ra az OEP ál tal hasz nált kód (TTT). 2.  § c);
4.  § (5) aa)

OEP_EAN A ter mék EAN kód ja.

OEP_TK A ké szít mény OGYI ál tal ki adott nyil ván tar tá si száma. 2.  § i);
4.  § (5) ab)

TKTORLES A nyil ván tar tás ból tö rölt ké szít mé nyek meg je lö lé sé re hasz nált
osz lop: TT vagy null.

TKTORLESDAT A ké szít mény nyil ván tar tás ból  való tör lé sé nek dátuma.

OEP_NEV A ké szít mény neve. 4.  § (5) ac)

OEP_KSZ A ké szít mény ki sze re lé se. 4.  § (5) ad)

OEP_ATC OEP ál tal meg ha tá ro zott ATC kód. 4.  § (5) ae)
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Név Le írás Hi vat ko zás

HATOANYAG A ké szít mény fõ ha tó anya gá nak neve. 4.  § (5) ae)

ADAGMOD A ké szít mény ada go lás mód já nak azo no sí tó ja.

ID_GYFORMA A gyógy szer for ma azo no sí tó ja.

GYFORMA A tel jes gyógy szer for ma szö ve ges le írá sa.

RENDELHET A ké szít mény ren del he tõ sé gé nek azo no sí tó ja:
V: vény kö te les gyógy sze rek
VN: vény nél kü li gyógy sze rek
I: ren de lõ in té ze ti já ró be teg-szak el lá tást vagy fek võ be teg-szak el lá tást
nyúj tó szol gál ta tók ál tal biz to sí tott kö rül mé nyek kö zött al kal maz ha tó 
gyógy sze rek
J: a szak or vo si/kór há zi di ag nó zist kö ve tõ já ró be teg-el lá tás ban
alkalmazható gyógyszerek
SZ: szakorvos által rendelhetõ gyógyszerek

4.  § (5) ah)

EGYENID Az OGYI ál tal meg ál la pí tott egyen ér té kû ség ese tén az OEP ál tal
adott cso port azo no sí tó szá ma, ha nincs ilyen, akkor –1.

4.  § (5) ai)

OHATO_MENNY Összes ha tó anyag tar ta lom.

HATO_MENNY Egy ki sze re lé si egy ség ben levõ ha tó anyag tar ta lom.

HATO_EGYS OHATO_MENNY, HATO_MENNY me zõk mennyi sé gi egy sé ge
(pl. mg).

KISZ_MENNY A ter mék ben levõ ki sze re lé si egy sé gek száma.

KISZ_EGYS A ter mék ben levõ ki sze re lé si egy ség egy ség ne ve (pl. db).

DDD_MENNY DDD ér té ke. 2.  § f)

DDD_EGYS DDD_MENNY mennyi sé gi egy sé ge (pl. mg).

DDD_FAKTOR HATO_EGYS és DDD_EGYS köz ti át vál tó szám (pl. g, mg ese tén
1000).

DOT Te rá pi ás na pok szá ma 2.  § g)

OEP_TAR Ter me lõi ár

OEP_NKAR Nagy ke res ke del mi ár

OEP_FAN Fo gyasz tói ár net tó

OEP_FAB Fo gyasz tói ár brut tó 4.  § (5) af)

OEP_AFA Áfa kul csa

NTK Napi te rá pi ás költ ség 2.  § d);
4.  § (5) af)

OEP_ITM A ter mék régi tá mo ga tás jel zé se

OEP_JC1 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény hon vé del mi
jo go sult ság gal írható.

OEP_JC2 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény köz gyógy el lá tott
be te gek nek írható.

OEP_JC3 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény üze mi bal eset
ese tén fel ír ha tó.

OEP_JC4 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény EÜ ki emelt
jo go sult ság gal írható.

OEP_JC5 Az osz lop „I” ka rak tert tar tal maz, ha a ké szít mény EÜ emelt
jo go sult ság gal írható.

KGYKERET Az osz lop 1-et tar tal maz, ha a ké szít mény köz gyógy ke ret re
el szá mol ha tó, 2-t ha nem.

4.  § (5) ca);
4.  § (5) cb)

EGYSEGAR HATO_EGYS-nyi ha tó anyag ára.

NORM_TIP Ér té kei: NT, nem tá mo ga tott, és NOMIN, HFIX, TFX a nor ma tív
tá mo ga tás tech ni ká ja.

NORM_SZAZ Tá mo ga tás mér té ke %-ban (pl. 0, 25, 55, 85) 4.  § (5) ag)

NORM_FIXID Nor ma tív fix cso port azo no sí tó ja 4.  § (5) d)
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Név Le írás Hi vat ko zás

NORM_REFNTK Nor ma tív fix cso port re fe ren cia NTK-ja

OEP_INN Nor ma tív tá mo ga tás net tó

OEP_INB Nor ma tív tá mo ga tás brut tó 4.  § (5) ag)

NORM_TERDIJ A be teg ál tal té rí ten dõ összeg (nor ma tív) 2.  § e)

NTK_TD A be teg ál tal té rí ten dõ összeg sze rint ki szá mí tott napi te rá pi ás
költ ség (normatív)

2.  § f)

NORM_MIHAID Mi nõ sé gi és Ha té kony Gyógy szer ren de lé si Ösz tön zés
cso port azo no sí tó ja:
0: nem ér tel me zett;
1: Gyo mor bán tal mak, GERD;
2: Ma gas vér nyo más;
3: Vér zsír el té ré sek (ma gas ko lesz te rin, triglicerid);
4: Cukorbetegség

NORM_MIHACEL Mi nõ sé gi és Ha té kony Gyógy szer ren de lé si Ösz tön zés a gyógy szer
cso port já hoz tar to zó célérték.

NORM_MIHASTAT Mi nõ sé gi és Ha té kony Gyógy szer ren de lé si Ösz tön zés sta tus
–1: cél ér ték alat ti vagy azo nos;
0: nem ér tel me zett;
1: cél ér ték fölött van

4.  § (5) e)

EUEM_TIP Ér té kei: (null), NOMIN, HFIX, TFX, az EÜ emelt tá mo ga tás
tech ni ká ja

EUEM_SZAZ Tá mo ga tás mér té ke %-ban (pl. 50, 70, 90) 4.  § (5) ag)

EUEM_FIXID EÜ emelt fix cso port azo no sí tó ja 4.  § (5) d)

EUEM_REFNTK EÜ emelt fix cso port re fe ren cia NTK-ja

OEP_EUN EÜ emelt tá mo ga tás net tó

OEP_EUB EÜ emelt tá mo ga tás brut tó 4.  § (5) ag)

EUEM_TERDIJ A be teg ál tal té rí ten dõ összeg (EÜ emelt) 2.  § e)

NTK_EETD A be teg ál tal té rí ten dõ összeg sze rint ki szá mí tott napi te rá pi ás
költ ség (EÜ emelt)

2.  § f)

EUEM_PONTOK EÜ pon tok, ami re a ter mék EÜ emelt tá mo ga tás sal ír ha tó

EUKIEM_TIP Ér té kei: (null), NOMIN, HFIX, TFX, az EÜ ki emelt tá mo ga tás
tech ni ká ja

EUKIEM_SZAZ Tá mo ga tás mér té ke %-ban (pl. 100) 4.  § (5) ag)

EUKIEM_FIXID EÜ ki emelt fix cso port azo no sí tó ja 4.  § (5) d)

EUKIEM_REFNTK EÜ ki emelt fix cso port re fe ren cia NTK-ja

OEP_EU100N EÜ ki emelt tá mo ga tás net tó

OEP_EU100B EÜ ki emelt tá mo ga tás brut tó 4.  § (5) ag)

EUKIEM_TERDIJ A be teg ál tal té rí ten dõ összeg (EÜ ki emelt) 2.  § e)

NTK_EKTD A be teg ál tal té rí ten dõ összeg sze rint ki szá mí tott napi te rá pi ás
költ ség (EÜ kiemelt)

2.  § f)

EUKIEM_PONTOK EÜ pon tok, ami re a ter mék EÜ ki emelt tá mo ga tás sal ír ha tó.

FORGALOMBAN Ha for gal ma zott ter mék, ak kor 1, egyéb ként (null).

BESOROLAS A költ ség ha té kony sá gi ka te gó ria kód ja jog cí men ként 
(lásd meg jegy zé sek).

4.  § (5) aj)

PATIKA GYSE Pa ti ká ban kap ha tó-e (I)

KIHI Ki hor dá si idõ

FELME Fel ír ha tó mennyi ség

EGYEDI Egye di mé ret vé tel alap ján (I)

OEP_ISO ISO kód

FORGENGT For ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult ja

FORGENGT_ID For ga lom ba ho za ta li en ge dély jo go sult já nak azo no sí tó ja
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Név Le írás Hi vat ko zás

FORGALMAZ For gal ma zó

FORGALMAZ_ID For gal ma zó azo no sí tó ja

BRANDNEV A gyógy szer csa lád (brand) neve

BRAND_ID A gyógy szer csa lád (brand) azo no sí tó ja

KERESZTJELZES OGYI ha tás erõs ség (mé reg osz tály) jel zé se pl. +, ++, ... stb.

VEGE Az ér vé nyes ség vége, ha még nincs le zár va az ér vé nyes sé ge, ak kor
2099.12.31 (Ac cess, DBF fáj lok ban nem je le nik meg, mert
felesleges).

REGI_NEV Az át ne ve zett ké szít mény ko ráb bi neve.

1.2.1 GYOGYSZ táb lá hoz tar to zó meg jegy zé sek

A gyógy szer-ha té kony sá gi szí ne zés alap já ul szol gá ló

BESOROLAS mezõ ki töl té sé nek kód jai:

1: re fe ren cia ter mék,

2: NTK <= REFNTK

3: NTK < 1,1 * REFNTK

4: NTK >= 1,1 * REFNTK

5: nem ké pez he tõ

6: TT

A nor ma tív jog cím hez kép zett kód: njk.

Az EÜ emelt jog cím hez kép zett kód: eejk.

Az EÜ ki emelt jog cím hez kép zett kód: ekjk.

BESOROLAS = 10000 * njk + 100 * eejk + ekjk

1.3 SZAKVKODOK Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

ID El sõd le ges azo no sí tó

KOD A szak vizs ga kód ja

LEIRAS A szak vizs ga le írá sa 4.  § (5) ga)

1.4 SZAKVHOZZAR Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

EUPONT_ID Az EÜ pont azo no sí tó ja

SZAKV_ID Szak vizs gák, amik kel ír ha tó a pon ton levõ gyógy szer.

1.5 EUPONTOK Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

ID El sõd le ges azo no sí tó

EUTIP Ér té kei: EÜ50, EÜ70, EÜ90, EÜ100.

KODSZAM Az in di ká ció kód ja, ha pl.: 3/c, 9/a, ak kor eb bõl a szám.

PERJEL Az in di ká ció perjel utá ni ré sze pl. c, b2.

LEIRAS Az in di ká ció le írá sa 4.  § (5) f)

JAVASLATRA 0: ha ja vas lat ra nem ír ha tó, 1: ha igen.

JIDOKORLAT A ja vas lat tól kezd ve hány hó na pig ír ha tó.

20568 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/170. szám



1.6 EUHOZZAR Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

EUPONT_ID Hi vat ko zás

GYOGYSZ_ID Hi vat ko zás

1.7 BNOKODOK Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

ID El sõd le ges azo no sí tó

KOD A BNO kód ja, 5 vagy ke ve sebb hosszú sá gú, pl. C90, C90000. 4.  § (5) f)

LEIRAS BNO le írá sa

1.8 BNOHOZZAR Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

EUPONT_ID Hi vat ko zás

BNO_ID Hi vat ko zás

1.9 KIINTOR Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

ID El sõd le ges azo no sí tó

JAROFEKVO J: já ró-, F: fek võ be teg in téz mény

MEGYE Me gye

INTKOD Az in té zet kód ja

INTEZET In té zet neve 4.  § (5) gb)

GYFKOD GYF kód

EGYSEG In té ze ten be lü li egy ség (osz tály, szak am bu lan cia,...) neve

ORVOSNEV A jo go sult or vos neve

PECSETKOD A jo go sult or vos pe csét kód ja

1.10 KIINTHOZZAR Táb la

Név Le írás Hi vat ko zás

EUPONT_ID Az EÜ pont azo no sí tó ja

KIINT_ID A ki je lölt in té zet re (és or vos ra) mu tat.

2. Táb la hi vat ko zá sok

2.1 Szü lõ-gye rek kul csok

Szü lõ Osz lop Gye rek Hi vat ko zó osz lop

EUPONTOK ID EUHOZZAR EUPONT_ID

EUPONTOK ID BNOHOZZAR EUPONT_ID

BNOKODOK ID BNOHOZZAR BNO_ID

GYOGYSZ ID EUHOZZAR GYOGYSZ_ID

EUPONTOK ID SZAKVHOZZAR EUPONT_ID

SZAKVKODOK ID SZAKVHOZZAR SZAKV_ID

EUPONTOK ID KIINTHOZZAR EUPONT_ID

KIINTOR ID KIINTHOZZAR KIINT_ID

”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

valamint az egészségügyi miniszter

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM

együttes rendelete

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  § (3) be kez dé sé ben, 110.  §
(8) be kez dés m) pont já ban, va la mint 110.  § (13) be kez dés 
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban, va la mint az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö rünk ben el jár va – a
10.  § te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró  pénz -
ügyminiszterrel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
deljük el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) meg íté lé si szint (LAM): a vizs gált zaj for rás egyen ér té -
kû A-hang nyo más szint jé bõl kor rek ci ós té nye zõk kel szá -
mí tott, a tel jes meg íté lé si idõ re vo nat koz ta tott ér ték,
amely nek mér ték egy sé ge: dB,

b) meg íté lé si idõ re vo nat ko zó rez gés ter he lés (AM): a
rez gés ter he lés nek mé ré si irá nyon ként szá mí tott, a tel jes
meg íté lé si idõ re vo nat ko zó ér té ke, amely nek mér ték egy -
sé ge: mm/s2,

c) a rez gés ter he lés leg na gyobb ér té ke (Amax): a rez gés -
ter he lés nek a há rom irány ban ka pott fél per ces ma xi mu -
mok összes so ro za tá ból ki vá lasz tott leg na gyobb ér té ke,
amely nek mér ték egy sé ge: mm/s2,

d) vizs gá la ti kü szöb ér ték (A0): kör nye ze ti rez gés for rás -
tól szár ma zó rez gés jel leg na gyobb ér té ké nek e jog sza bály
sze rint meg en ge dett mér té ke, amely nek tel je sü lé se ese tén
a vizs gált rez gés meg fe lel az elõ írásoknak, túl lé pé se ese -
tén to váb bi vizs gá la to kat kell vé gez ni a ha tár ér té kek nek
 való meg fe le lés meg ál la pí tá sa cél já ból, és mér ték egy sé ge: 
mm/s2,

e) rit kán elõ for du ló, rö vid ide jû rez gés je len ség: olyan,
rend sze re sen üze me lõ rez gés for rás tól szár ma zó rez gés,
amely na pon ta leg fel jebb 3 al ka lom mal, il let ve he ten te
leg fel jebb 15 al ka lom mal for dul elõ, és min den al ka lom -
mal két perc nél rö vi debb ide ig tart.

2.  §

(1) Az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás tól szár ma zó zaj
ter he lé si ha tár ér té ke it a zaj tól vé den dõ te rü le te ken az
1. mel lék let tar tal maz za.

(2) Az 1. mel lék let ha tár ér té kei meg íté lé si szint ben ki -
fe je zett ér té kek, ahol a meg íté lé si idõ

a) nap pal (6:00–22:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó
fo lya ma tos 8 óra,

b) éj jel (22:00–6:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó fél
óra.

(3) Ha a csen des öve zet, fo ko zot tan vé dett te rü let
a) zaj tól vé dett te rü le ten he lyez ke dik el, az 1. mel lék -

let ben meg ha tá ro zott ha tár ér ték nél 5 dB-lel ki sebb,
b) zaj tól nem vé dett te rü le ten he lyez ke dik el, az 1. mel -

lék let ben az üdü lõ te rü le ti be so ro lás nak meg fe le lõ
zaj ter he lé si ha tár ér ték nek kell tel je sül ni a te rü le tén.

3.  §

(1) Az épí té si ki vi te le zé si te vé keny ség bõl szár ma zó zaj
ter he lé si ha tár ér té ke it a zaj tól vé den dõ te rü le te ken a
2. mel lék let tar tal maz za.

(2) Az épí té si ki vi te le zé si te vé keny ség tel jes idõ tar ta -
mát a 2. mel lék let sze rin ti sza ka szok ra kell bon ta ni, és
azok ra a ha tár ér té ket a 2. mel lék let nek meg fele lõen kü -
lön-kü lön kell meg ha tá roz ni.

(3) A 2. mel lék let ha tár ér té kei meg íté lé si szint ben ki fe -
je zett ér té kek, ahol a meg íté lé si idõ

a) nap pal (6:00–22:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó
fo lya ma tos 8 óra,

b) éj jel (22:00–6:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó fo -
lya ma tos fél óra.

4.  §

(1) A köz le ke dé si lé te sít mé nye ket úgy kell meg ter vez -
ni, hogy az ál ta luk oko zott zaj ter he lés nem ha lad hat ja meg
a 3. mel lék let sze rin ti ha tár ér té ke ket.

(2) A 3. mel lék let ha tár ér té kei meg íté lé si szint ben ki fe -
je zett ér té kek, ahol a meg íté lé si idõ

a) nap pal (6:00–22:00): 16 óra,
b) éj jel (22:00–6:00): 8 óra.

(3) Ha a csen des öve zet, fo ko zot tan vé dett te rü let
a) zaj tól vé dett te rü le ten he lyez ke dik el, a 3. mel lék let -

ben meghatározott ha tár ér ték nél 5 dB-lel ki sebb,
b) zaj tól nem vé dett te rü le ten he lyez ke dik el, a 3. mel -

lék let ben az üdü lõ te rü le ti be so ro lás nak meg fe le lõ
zaj ter he lé si ha tár ér ték nek kell tel je sül ni a te rü le tén.

(4) A 3. mel lék let ha tár ér té ke i nek új köz le ke dé si zaj for -
rás lé te sí té se ese tén a meg lé võ vé den dõ te rü le ten kell tel je -
sül ni ük.
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(5) Meg lé võ köz le ke dé si út vo nal vagy lé te sít mény (zaj -
for rás) kor sze rû sí té se, út ka pa ci tás bõ ví té se utá ni ál la pot ra

a) a 3. mel lék let ha tár ér té kei ér vé nye sek, ha a vál to zást 
köz vet le nül meg elõ zõ ál la pot ra vo nat ko zó szá mí tá sok és
mé ré sek a ha tár ér ték tel je sü lé sét iga zol ják;

b) leg alább a vál to zást meg elõ zõ zaj ter he lést kell kö ve -
tel mény nek te kin te ni, ha a vál to zást meg elõ zõ ál la pot ra
vo nat ko zó szá mí tá sok vagy mé ré sek a ha tár ér ték túl lé pé -
sét iga zol ják.

5.  §

(1) Az 1., a 2. és a 3. mel lék let ben a zaj tól vé den dõ te rü -
le te ken meg ha tá ro zott zaj ter he lé si ha tár ér té kek nek

a) az épü le tek (épü let ré szek) kül sõ kör nye ze ti zaj tól
vé den dõ azon hom lok za ta elõtt, ame lyen leg fel jebb 45 dB
bel té ri zaj ter he lé si ha tár ér té kû he lyi ség (4. mel lék let),
könyv tá ri ol va só te rem, or vo si vizs gá ló he lyi ség nyí lás zá -
ró ja van, az egyes épü let szin tek pad ló szint jé nek meg fe le lõ 
ma gas ság tól szá mí tott 1,5 m ma gas ság ban a nyí lás zá ró tól
ál ta lá ban 2 m-re,

aa) ha a nyí lás zá ró és a zaj for rás tá vol sá ga 6 m-nél ki -
sebb, ak kor e tá vol ság zaj for rás tól szá mí tott két har mad ré -
szén, de a nyí lás zá ró elõtt leg alább 1 m-re,

ab) ha a nyí lás zá ró kör nye ze té ben 4 m-en be lül hang -
vissza ve rõ fe lü let van, ak kor a nyí lás zá ró és e fe lü let kö zöt ti
tá vol ság fe le zõ pont já ban, de a nyí lás zá ró tól leg alább 1 m-re,

ac) ha a zaj for rás a vizs gált hom lok za ton van, ak kor a
nyí lás zá ró fe lü le tén,

b) az üdü lõ te rü le te ken, az egész ség ügyi te rü le ten a zaj -
tól vé den dõ épü le tek el he lye zé sé re szol gá ló in gat la nok
ha tá rán,

c) a te me tõk tel jes te rü le tén
kell tel je sül ni ük.

(2) Az épü le tek (épü let ré szek) azon hom lok za ta elõtt,
ame lyen 45 dB-nél na gyobb bel té ri zaj ter he lé si ha tár ér té kû
he lyi ség (4. mel lék let), or vo si ren de lõ, hi va ta li épü let iro da -
he lyi ség nyí lás zá ró ja van, az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
he lye ken a zaj ter he lés nem ha lad hat ja meg je len tõs mér ték -
ben az 1., a 2. és a 3. mel lék let sze rin ti ha tár ér té ket.

(3) Azok ra a zaj tól vé den dõ te rü le tek re, épü le tek re, he -
lyi sé gek re, ame lye ket csak bi zo nyos nap szak ban vagy
sze zo ná li san hasz nál nak, az 1., a 2. és a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér té kek csak a hasz ná lat idõ tar ta -
má ra vo nat koz nak.

6.  §

(1) Az épü le tek zaj tól vé den dõ he lyi sé ge it úgy kell
meg ter vez ni és meg épí te ni, hogy a he lyi ség be be ha to ló zaj 
a hasz ná lat ba vé tel idõ pont já ban – zárt ál la po tú nyí lás zá -
rók mel lett – ne ha lad ja meg a 4. mel lék let sze rin ti meg en -
ge dett ér té ke ket.

(2) Az épü le tek vé den dõ he lyi sé ge i nek kül sõ ha tá ro ló
szer ke ze te it úgy kell meg valósítani, hogy azok az épü let -

akusz ti kai kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó szab vány elõ -
írásainak meg fe lel je nek, vagy e szab vánnyal leg alább egyen -
ér té kû hang szi ge te lé si tu laj don sá gok kal ren del kez ze nek.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti kö ve tel mé nyek tel je -
sí té se ér de ké ben a hom lok zat mér ték adó zaj ter he lé sét a
zaj tól vé den dõ épü let hasz ná lat ba vé te li idõ pont já ban jel -
lem zõ for gal mi hely zet alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(4) Az épü le tek 4. mel lék let ben meg adott zaj tól vé den -
dõ he lyi sé gé ben

a) az épü let ren del te tés sze rû hasz ná la tát biz to sí tó kü lön -
bö zõ tech ni kai be ren de zé sek tõl (pl. fel vo nók tól, ka zá nok tól,
szi vattyúk tól, szel lõ zõ- és klí ma be ren de zé sek tõl, víz el lá tá si,
csa tor ná zá si, fû té si, vi lá gí tá si be ren de zé sek tõl), és

b) az épü le ten be lül vagy az zal szom szé dos épü let ben
foly ta tott ter me lõ vagy szol gál ta tó te vé keny ség tõl, il let ve az
eh hez al kal ma zott gép tõl, be ren de zés tõl, egyéb zaj for rás tól
szár ma zó zaj ter he lé si ha tár ér té ke it a 4. mel lék let tar tal -
maz za.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti kö ve tel mé nyek mel lett a
(4) be kez dés b) pont ja sze rin ti zaj for rá sok tól szár ma zó
zaj ter he lés re (az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség tõl
szár ma zó zaj ter he lés ki vé te lé vel) a 4. mel lék let 1., 2., 3.,
4. sor szám sze rin ti he lyi sé gek ben az ott meg ha tá ro zott ha -
tár ér té kek nél 5 dB-lel ki sebb ér té ke ket kell tel je sí te ni.

(6) A 4. mel lék let ha tár ér té kei a vé den dõ he lyi ség ben
ki ala ku ló meg íté lé si szin tek tér be li át la gá ra vo nat koz nak,
ahol a meg íté lé si idõ

a) köz le ke dé si zaj for rás ra:
aa) nap pal (6:00–22:00): 16 óra,
ab) éj jel (22:00–6:00): 8 óra;
b) üze mi és sza bad idõs zaj for rás ra:
ba) nap pal (6:00–22:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó 

fo lya ma tos 8 óra,
bb) éj jel (22:00–6:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó

fo lya ma tos fél óra.

7.  §

(1) Az em ber re ható kör nye ze ti rez gés tõl vé den dõ épü -
le te ket, azok he lyi sé ge it, a vizs gá la ti kü szöb ér té ket, va la -
mint a he lyi sé gek ben meg en ged he tõ ter he lé si ha tár ér té ke -
ket – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – az
5. mel lék let tar tal maz za.

(2) Ha a rez gés for rás rit kán elõ for du ló, rö vid ide jû rez -
gés je len sé get idéz elõ, a rez gés ter he lés leg na gyobb ér té -
ké re az 5. mel lék let ben az Amax-ra meg ha tá ro zott ha tár ér -
ték he lyett a nap pa li idõ szak ra – a rez gés re kü lö nö sen ér -
zé keny he lyi sé gek ki vé te lé vel – az Amax más fél sze re se a
vo nat ko zó ha tár ér ték.

(3) A rend sze re sen mû kö dõ üze mi vagy sza bad idõs rez -
gés for rá sok ese tén a rez gés ter he lés leg na gyobb ér té ke éj -
sza ka az 5. mel lék let 2. sor szá mú he lyi sé ge i ben nem ha -
lad hat ja meg a 30 mm/s2 ér té ket.
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(4) Az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott, meg íté lé si idõ re
vo nat ko zó rez gés ter he lés ben ki fe je zett ha tár ér té kek nél a
meg íté lé si idõ

a) nap pal (6:00–22:00): a leg na gyobb rez gés ter he lést
adó fo lya ma tos 8 óra,

b) éj jel (22:00–6:00): a leg na gyobb rez gés ter he lést adó 
fo lya ma tos fél óra.

(5) Az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té kek csak
az épü le tek ben tar tóz ko dó em be rek re ható rez gé sek re vo -
nat koz nak, nem érin tik a más jog sza bá lyok, elõ írások
alap ján meg ha tá ro zott ha tár ér té ke ket, kö ve tel mé nye ket.
Nem vo nat koz tat ha tók ha tár ér ték ként az épü let szer ke ze ti
ká ro so dá sát vagy a te le pí tett be ren de zé sek mû kö dé si za -
va ra it oko zó rez gé sek re.

(6) Az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té kek csak
ab ban az eset ben vo nat koz nak az éj sza kai idõ szak ra, ha a
he lyi sé get ren del te té sé nek meg fele lõen éj sza ka is hasz nál -
ják.

8.  §

A ter he lé si ha tár ér ték túl lé pé se je len tõs, ha
a) zaj ese tén 10 dB-nél na gyobb mér té kû,
b) rez gés ese tén az AM túl lé pé se leg alább négy sze res

vagy az Amax túl lé pé se leg alább két sze res mér té kû.

9.  §

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

(2) Ha tá lyát vesz ti a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 8/2002. (III. 22.) KöM–EüM
együt tes ren de let.

(3) E ren de let elõ írásait a ha tály ba lé pé sét köve tõen in -
dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

10.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, va la mint a

víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról
 szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let (a továb biak ban: 
Ren de let) 1. mel lék let I. táb lá zat 15. és 16. sora he lyé be a
kö ve tke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„15. Zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa
[284/2007. (X. 29.) Korm. ren de let 10.  §
(1) be kez dés; 11.  § (1) be kez dés], ha elsõ fo kon 
a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség jár el [284/2007. (X. 29.)
Korm. ren de let 4.  § (3)–(4) be kez dés] – a
zaj for rás üze mel te tõ je alap ján:

1. Egyé ni vál lal ko zó, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, költ ség ve té si
szerv

112 500

2. Min den egyéb eset ben 150 000

16. A kör nye ze ti zaj és rez gés el le ni vé de lem egyes 
sza bá lya i ról  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
ren de let 13.  § (1) be kez dé se alap ján ha tá ro zott
idõ tar tam ra az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si
te vé keny ség tõl szár ma zó zaj ha tár ér ték túl lé pés 
en ge dé lye zé se, ha elsõ fo kon a
kör nye zet vé del mi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség jár el.

210 000”

b) a Ren de let 1. mel lék let I. táb lá zat 17. sora ha tá lyát
vesz ti.

Sza bó Imre s. k., Dr. Szé kely Ta más s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi egész ség ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

Üzemi és szabadidõs létesítményektõl származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendõ területeken

Sor -
szám

Zaj tól vé den dõ te rü let

Ha tár ér ték (LTH) az LAM

meg íté lé si szint re*
(dB)

nap pal 
06–22 óra

éj jel 
22–06 óra

1. Üdü lõ te rü let, kü lön le ges te rü le tek kö zül az egész ség ügyi területek 45 35
2. La kó te rü let (kis vá ro si as, kert vá ro si as, fa lu si as, te lep sze rû be épí té sû), kü lön le ges

te rü le tek kö zül az ok ta tá si lé te sít mé nyek te rü le te, a temetõk, a zöldterület
50 40

3. La kó te rü let (nagy vá ro si as be épí té sû), a ve gyes terület 55 45
4. Gaz da sá gi te rü let 60 50

Meg jegy zés:
* Ér tel me zé se az MSZ 18150–1 szab vány és az MSZ 15037 szab vány sze rint.
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2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

Építési kivitelezési tevékenységbõl származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendõ területeken

Sor -
szám

Zaj tól vé den dõ te rü let

Ha tár ér ték (LTH) az LAM’ meg íté lé si szint re*
(dB)

ha az épí té si mun ka idõ tar ta ma

1 hó nap vagy ke ve sebb 1 hó nap fe lett 1 évig 1 év nél több

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

1. Üdü lõ te rü let, kü lön le ges te rü le tek kö zül az
egész ség ügyi terület

60 45 55 40 50 35

2. La kó te rü let (kis vá ro si as, kert vá ro si as, fa lu si as,
te lep sze rû be épí té sû), kü lön le ges te rü le tek kö zül
az ok ta tá si lé te sít mé nyek te rü le tei, a temetõk, a
zöldterület

65 50 60 45 55 40

3. La kó te rü let (nagy vá ro si as be épí té sû), a ve gyes
terület

70 55 65 50 60 45

4. Gaz da sá gi te rü let 70 55 70 55 65 50

Meg jegy zés:
* Ér tel me zé se az MSZ 18150–1 szab vány sze rint.

3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

A közlekedéstõl származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendõ területeken

Sor -
szá
m

Zaj tól vé den dõ te rü let

Ha tár ér ték (LTH) az LAM’kö meg íté lé si szint re*
(dB)

ki szol gá ló út tól,
la kó út tól szár ma zó

zajra

az or szá gos köz út há ló zat ba
tar to zó mel lék utak tól, a te le pü lé si 
ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ

gyûj tõ utak tól és kül te rü le ti
köz utak tól, a vas úti mel lék -
vo nal tól és pá lya ud va rá tól, 
a re pü lõ tér tõl, il let ve a nem

nyil vá nos fel- és leszállóhelyek-
tõl** származó zajra

az or szá gos köz út há ló zat ba tar to zó
gyors for gal mi utak tól és fõ utak tól, a

te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban
lévõ bel te rü le ti gyors for gal mi utak tól,

bel te rü le ti el sõ ren dû fõ utak tól 
és bel te rü le ti má sod ren dû fõ utak tól, 
az au tó busz-pá lya ud var tól, a vas úti

fõ vo nal tól és pá lya ud va rá tól, 
a re pü lõ tér tõl, illetve a nem nyilvános fel-

és leszállóhelytõl*** származó zajra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 ó ra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 ó ra

1. Üdü lõ te rü let, kü lön le ges te rü le tek 
kö zül az egész ség ügyi terület

50 40 55 45 60 50

2. La kó te rü let (kis vá ro si as, kert vá -
ro si as, fa lu si as, te lep sze rû be épí -
té sû), kü lön le ges te rü le tek kö zül
az ok ta tá si lé te sít mé nyek te rü le tei,
és a temetõk, a zöldterület

55 45 60 50 65 55

3. La kó te rü let (nagy vá ro si as
be épí té sû), a ve gyes terület

60 50 65 55 65 55

4. Gaz da sá gi te rü let 65 55 65 55 65 55

Meg jegy zés:
* Ér tel me zé se a stra té gi ai zaj tér ké pek és in téz ke dé si ter vek ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM
ren de let 3. szá mú mel lék let 1.1. pont ja és 5. szá mú mel lék let 1.1. pont ja sze rint.
** Olyan re pü lõt erek, vagy nem nyil vá nos fel- és le szál ló he lyek, ahol 5,7 ton na ma xi má lis fel szál ló tö meg nél ki sebb, lég csa va ros 
re pü lõ gé pek, il let ve 2,73 ton na ma xi má lis fel szál ló tö meg nél ki sebb he li kop te rek köz le ked nek.
*** Olyan re pü lõt erek, vagy nem nyil vá nos fel- és le szál ló he lyek, ahol 5,7 ton na ma xi má lis fel szál ló tö me gû vagy an nál
na gyobb, lég csa va ros re pü lõ gé pek, 2,73 ton na ma xi má lis fel szál ló tö me gû vagy an nál na gyobb he li kop te rek, va la mint
su gár haj tá sú lé gi jár mû vek köz le ked nek.
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4. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

A zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendõ helyiségeiben

Sor -
szám

Zaj tól vé den dõ he lyi ség

Ha tár ér ték (LTH) az LAM meg íté lé si szint re*
(dB)

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

1. Kór ter mek és be teg szo bák 35 30

2. Tan ter mek, elõ adó ter mek ok ta tá si in téz mé nyek ben, fog lal koz ta tó
ter mek, há ló he lyi sé gek böl csõ dék ben és óvodákban

40 –

3. La kó szo bák la kó épü le tek ben 40 30

4. La kó szo bák szál lo dák ban és szál ló jel le gû épü le tek ben 45 35

5. Ét ke zõ kony ha, ét ke zõ he lyi ség la kó épü le tek ben 45 –

6. Szál lo dák, szál ló jel le gû épü le tek, kö zös sé gi la kó épü le tek kö zös
helyiségei

50 –

7. Ét ter mek, eszp resszók 55 –

8. Nagy- és kis ke res ke del mi épü le tek el adó te rei, ven dég lá tó he lyi sé gei, a
váróterem

60 –

Meg jegy zés:
* a) Ér tel me zé se a 6.  § (1) be kez dé sé vel kap cso la tos ügyek ben az MSZ 15601–2:2007 és az MSZ 18150–1 szab vány sze rint, de
nem a leg na gyobb ér té ket adó mé ré si pont ban, ha nem tér be li át la gos hang nyo más szint ként; mé ré se az MSZ EN ISO 140–5 szab -
vány sze rint.
b) Ér tel me zé se és mé ré se a 6.  § (4) be kez dés b) pont já val kap cso la tos ügyek ben az MSZ 18150–1 szab vány sze rint.

5. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben

Sor -
szám

Épü let, he lyi ség

Rez gés vizs gá la ti 
kü szöb ér ték*

(mm/s2)

Rez gés ter he lé si ha tár ér té kek*
(mm/s2)

A0 AM Amax

1. Rez gés re kü lö nö sen ér zé keny he lyi ség (pl. mûtõ) 3,6 3 100

2. La kó épü let, üdü lõ épü let, szo ci á lis ott hon,
szál lás hely-szol gál ta tó épü let, kór ház, sza na tó ri um
la kó- és pi he nõ he lyi sé gei

nap pal
06–22 óra

12 10 200

éj jel
22–06 óra

6 5 100

3. Kul tu rá lis, val lá si lé te sít mé nyek na gyobb fi gyel met igény lõ
he lyi sé gei (pl. hang ver seny te rem, temp lom), a böl csõ de, óvo da
fog lal koz ta tó he lyi sé gei, az or vo si ren de lõ

12 10 200

4. Mû ve lõ dé si, ok ta tá si, igaz ga tá si és iro da épü let na gyobb fi gyel met
igény lõ he lyi sé gei (pl. tan te rem, szá mí tó gép te rem, könyv tá ri
ol va só te rem, ter ve zõ iro da, disz pé cser köz pont), a szín há zak, mo zik
né zõt erei, a ma ga sabb komfortfokozatú szállodák közös terei

24 20 300

5. Ke res ke del mi, ven dég lá tó épü let el adó-, il let ve ven dég lá tó te rei,
sport lé te sít mé nyek né zõ te re, a köz épü le tek folyosói, elõcsarnokai

36 30 600

Meg jegy zés:
* Ér tel me zé se az MSZ 18163–2 sze rint.



A szociális és munkaügyi miniszter
17/2008. (XII. 3.) SZMM

rendelete

az egyéni védõeszközök megfelelõségét tanúsító,
ellenõrzõ szervezetek kijelölésének

és bejelentésének részletes szabályairól

A mun ka vé de lem rõl szó ló 1993. évi XCIII. tör vény 88. §
(4) be kez dés a) pont aa) al pont já ban és a mû sza ki ter mé kek
meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek
ki je lö lé sé rõl szó ló 182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let
11. §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E ren de let az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét
ta nú sí tó, il let ve el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé se és az
 Európai Bi zott ság nak, va la mint az Eu ró pai Unió töb bi tag -
ál la ma i nak (a to váb bi ak ban: tag ál la mok) való be je len té se
rend jé re ter jed ki.

(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott ki je lö lé si el já rás ban 
a ki je lö lést a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb -
biakban: ki je lö lõ) lát ja el.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) egyé ni vé dõ esz köz: az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve -

tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról szó ló jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

b) EK tí pus vizs gá lat: az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel -
mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról szó ló jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fo ga lom, il let ve el já rás;

c) EK-tí pus ta nú sít vány: az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve -
tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról szó ló jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

d) el len õr zés: olyan el já rás, amely alap ján az e ren de let 
sze rint be je len tett szer ve zet ér té ke li és ta nú sít vány ban iga -
zol ja, hogy az egyé ni vé dõ esz köz gyár tá sá nak mi nõ ség irá -
nyí tá si rend sze re meg fe lel a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban,
al kal ma zott szab vá nyok ban és mû sza ki elõ írá sok ban elõ -
írt kö ve tel mé nyek nek;

e) be je len tett szer ve zet: az Eu ró pai Bi zott ság nak és a
tag ál la mok nak be je len tett, az Eu ró pai Bi zott ság ál tal
vissza iga zolt be je len tés alap ján a meg fe le lõ ség ér té ke lé si

el já rás ban ta nú sí tói, il let ve el len õr zé si te vé keny ség vég -
zé sé re Ki je lö lõ Ok irat tal (a to váb bi ak ban: Ok irat) ren del -
ke zõ, az Eu ró pai Bi zott ság ál tal az Eu ró pai Unió Hi va ta los 
Lap já ban fel ada ta és azo no sí tó szá ma meg je lö lé sé vel köz -
zé tett szer ve zet;

f) ki je lö lés: olyan el já rás, amely nek so rán a ki je lö lõ
meg ál la pít ja a be je len tett szer ve zet té vá lás fel té te le i nek
meg lé tét;

g) ki je lö lés te rü le te: a ki je lö lõ ál tal el is mert egyé ni vé -
dõ esz köz tí pus ra vo nat ko zó ta nú sí tá si (egy ben vizs gá lói),
il let ve el len õr zé si te vé keny ség;

h) ta nú sí tás: az EK tí pus vizs gá lat ke re té ben vég zett el -
já rás, amely alap ján a gyár tó EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat ban – szük ség sze rint az e ren de let sze rint be je len tett
szer ve zet EK-tí pus ta nú sít vá nya alap ján – iga zol ja, hogy
az egyé ni vé dõ esz köz meg fe lel az egyé ni vé dõ esz kö zök
kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról szó ló 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek;

i) ta nú sí tá si jel: be je len tett ta nú sí tó szer ve zet ál tal ki -
bo csá tott vagy al kal ma zott véd je gyez te tett jel;

j) ta nú sí tó, il le tõ leg el len õr zõ szer ve zet: a meg fe le lõ ség -
ér té ke lé si el já rás ban ta nú sí tói, il le tõ leg el len õr zé si te vé keny -
ség vég zé sé re – a ki je lö lõ ál tal meg ál la pí tot tan – fel ké szült, a
be je len tés fel té te le i nek ele get tevõ szer ve zet.

A kijelölési eljárás megindítása

3. §

(1) A ki je lö lést az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ké re lem -
mel az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség (a to váb bi ak ban: OMMF) ke re té ben mû kö dõ Ki je lö -
lést Elõ ké szí tõ Bi zott ság nál (a to váb bi ak ban: Bi zott ság)
le het kez de mé nyez ni.

(2) A ké re lem hez – a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét
vizs gá ló, el len õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl
szó ló 182/1997. (X. 17.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
R.) 5. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túlme -
nõen – mel lé kel ni kell:

a) a cég be jegy zést ta nú sí tó vég zés má so la tát;
b) a tár sa sá gi szer zõ dés, az ala pí tó ok irat vagy az alap -

sza bály má so la tát;
c) a ta nú sí tá si jel má so la tát;
d) kö te le zett ség vál la lást arra vo nat ko zó an, hogy a ki je -

lö lé si ké re lem el bí rá lá sá val kap cso la to san ke let ke zett
eset le ges szak ér tõi költ sé ge ket a ké rel me zõ vál lal ja, il let -
ve an nak el ma ra dá sa ese tén az azon na li be sze dé si meg bí -
zás al kal ma zá sá hoz hoz zá já rul.

(3) A ké re lem hez csa tolt do ku men tu mo kat a ki je lö lést
kérõ (a to váb bi ak ban: ké rel me zõ) hi te les (cég sze rû) alá -
írá sá val ma gyar nyel ven szol gál tat ja, il let ve az ide gen
nyel ven ké szült anya gok for dí tá sá nak szak mai meg fe le lõ -
sé gét hi te les (cég sze rû) alá írá sá val ta nú sít ja, vagy erre jo -
go sult szerv vel ta nú sít tat ja.
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(4) A ké re lem hez – az R. 5. § (2) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zot ta kon túl me nõ en – mel lé kel he tõ:

a) a nem zet kö zi ta nú sí tá si rend szer ben ka pott el is me -
ré sek má so la ta, to váb bá

b) egyéb, a ké re lem ben meg je lölt te vé keny ség re vo nat -
ko zó re fe ren cia.

A Bizottság

4. §

(1) A Bi zott ság öt ta gú. A Bi zott ság négy tag ját az
OMMF ja vas la tá ra, há rom éves idõ tar tam ra a ki je lö lõ je lö -
li ki, akik kö zül egy fõ mun ka hi gi é nés szak irá nyú szak ké -
pe sí tés sel ren del ke zõ or vos vagy mun ka hi gi é nés szak ér tõ.
A Bi zott ság ötö dik tag ja a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let
(a to váb bi ak ban: NAT) kép vi se lõ je. Csak olyan sze mély
je löl he tõ ki a Bi zott ság ba, aki elõ ze te sen hoz zá já rult az
össze fér he tet len ség vizs gá la tá hoz szük sé ges sze mé lyes
ada ta i nak a ke ze lé sé hez.

(2) A Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg. Az ügy -
rend ben ren del kez ni kell kü lö nö sen a Bi zott ság ve ze tõ je
meg vá lasz tá sá nak sza bá lya i ról, va la mint fel ada ta i ról. A
Bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén leg alább há rom tag je -
len van. A Bi zott ság dön té se it a bi zott sá gi ta gok egy sze rû
szó több sé gé vel hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a Bi -
zott ság ve ze tõ jé nek sza va za ta dönt.

(3) A Bi zott ság írás ban tá jé koz tat ja a ké rel me zõt a Bi -
zott ság sze mé lyi össze té te lé rõl, és szük ség sze rint ja vas la -
tot tesz szak ér tõ (szak ér tõk) sze mé lyé re.

(4) A Bi zott ság tag ja i ként nem jár hat el olyan sze mély,
aki maga, vagy aki nek a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló
1959. évi IV. tör vény 685. § b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz -
zá tar to zó ja a ké rel me zõ vel mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi -
szony ban áll, a ké rel me zõ vá lasz tott tes tü le te i ben tiszt sé -
get vi sel vagy a ké rel me zõ tu laj do no sa. 

 

A kérelmezõre vonatkozó közös szabályok

5. §

A ké rel me zõ nek meg kell fe lel nie az R. 1. § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek, fel ké szült nek kell
len nie a ki je lö lés te rü le te sze rin ti te vé keny ség el lá tá sá ra,
to váb bá fo lya ma to san ren del kez nie kell

a) az el já rá sok le írá sát tar tal ma zó rész le tes sza bály zat -
tal (füg get le nül an nak el ne ve zé sé tõl);

b) a ki je lö lés te rü le tét érin tõ, al kal ma zott szab vá nyok -
kal és mû sza ki elõ írá sok kal;

c) ál ta la fel jo go sí tott, meg fe le lõ kép zett ség gel és gya -
kor lat tal ren del ke zõ al kal mas sze mély zet tel;

d) mû kö dõ mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rel;
e) az Eu ró pai Unió Bel sõ Pi a cán való te vé keny ség vég zé -

sé hez szük sé ges nyelv tu dás sal ren del ke zõ sze mély zet tel, a

te vé keny ség vég zé sé vel össze füg gõ do ku men tu mok for dí tá -
sa i val, va la mint a ki je lö lés te rü le tén az Eu ró pai Uni ó ban az
egyé ni vé dõ esz kö zök re vo nat ko zó uni ós sza bá lyo zás sal
össze füg gõ bi zott sá gi mun kák ban való rész vé tel hez szük sé -
ges sze mé lyi, tár gyi és szer ve zé si fel té te lek kel;

f) a ké re lem ben meg ha tá ro zott ki je lö lés te rü le te sze rin -
ti te vé keny ség re vo nat ko zó, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség -
rõl szó ló meg ál la po dás ban ré szes va la mely ál lam ban en -
ge dé lye zett biz to sí tó nál kö tött ér vé nyes fe le lõs ség biz to sí -
tá si szer zõ dés sel.

A tanúsításra kijelölést kérelmezõre vonatkozó
 különös szabályok

6. §

(1) A ké rel me zõ nek – az 5. §-ban fog lalt kö ve tel mé nyek 
tel je sü lé sén túl me nõ en – ren del kez nie kell

a) a vizs gá la tok el vég zé sé hez szük sé ges vizs gá ló he lyi -
sé gek kel, te rek kel;

b) vizs gá ló-, mé rõ- és egyéb be ren de zé sek kel, esz kö -
zök kel és anya gok kal;

c) a ki je lö lés te rü le te te kin te té ben ta nú sí tá si jel lel, to -
váb bá a jel hasz ná lat en ge dé lye zé se, vissza vo ná sa so rán
kö ve ten dõ el já rá si sza bály zat tal;

d) az ál ta la a vizs gá lat ra, il let ve a ta nú sí tás ra fel jo go sí -
tott sze mély zet tel.

(2) Nem jo go sít ha tó fel ta nú sí tás ra az adott egyé ni vé -
dõ esz köz tí pu sá nak vizs gá la tát, il let ve el len õr zé sét foly ta -
tó sze mély.

(3) Vizs gá la ti és el len õr zé si ered mé nyek ki ér té ke lé sé -
vel és a meg fe le lõ ség ta nú sí tá sá val kap cso la tos te vé keny -
ség al vál lal ko zás ba nem ad ha tó.

Az ellenõrzésre kijelölést kérelmezõre vonatkozó
 különös szabályok

7. §

(1) A ké rel me zõ nek – az 5. és a 6. §-ok ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek tel je sü lé sén túl me nõ en – ren del kez nie kell

a) a ki je lö lés te rü le te te kin te té ben al kal ma zott, a mi nõ -
ség irá nyí tá si vagy a vé dõ esz köz mi nõ sé gét ga ran tá ló
rend szer ki ala kí tá sá ra és fenn tar tá sá ra vo nat ko zó szab vá -
nyok kal és mû sza ki elõ írá sok kal, to váb bá az azok ban
meg ha tá ro zott, a mi nõ ség irá nyí tá si vagy a vé dõ esz köz mi -
nõ sé gét ga ran tá ló rend szer ér té ke lé sét és fel ügye le ti el len -
õr zé sét le he tõ vé tevõ sze mé lyi és tár gyi fel té te lek kel;

b) az ál ta la az el len õr zés re fel jo go sí tott sze mély zet tel.

(2) Nem jo go sít ha tó fel el len õr zés re az adott egyé ni vé -
dõ esz köz tí pu sá nak ta nú sí tá sát – ezen be lül vizs gá la -
tát – foly ta tó sze mély.
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A döntés-elõkészítõ eljárás

8. §

(1) A dön tés-elõ ké szí tõ el já rás az 1. szá mú mel lék let
sze rin ti ké re lem Bi zott ság hoz tör té nõ be nyúj tá sá tól leg fel -
jebb hat van na pig tart hat. E ha tár idõ in do kolt eset ben leg -
fel jebb har minc nap pal meg hosszab bít ha tó.

(2) A Bi zott ság dön tés-elõ ké szí tõ el já rá sá ban a ké rel -
me zõ fel ké szült sé gét meg vizs gál ja és ér té ke li a kö vet ke -
zõk sze rint:

a) a szer ve ze ti fel épí tés re, az ál ta lá nos mû kö dés re és a
mi nõ ség irá nyí tás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek;

b) a ké re lem ben meg je lölt ki je lö lés te rü le té re vo nat ko -
zó jog sza bá lyok nak, szab vá nyok nak való meg fe le lés;

c) a sze mély zet szak mai al kal mas sá ga a kép zett ség re
és gya kor lat ra is ki ter je dõ en;

d) a hely szí ni vizs gá lat meg ál la pí tá sai.

(3) A nem ze ti akk re di tá lá si rend szer ben ki adott akk re -
di tá lá si ok irat be nyúj tá sa ese tén – az ab ban meg ha tá ro zott
te vé keny ség vo nat ko zá sá ban – a (2) be kez dés ben fog lal -
tak tel jes körû meg vizs gá lá sa mel lõz he tõ.

(4) A Bi zott ság a ki je lö lé si el já rás sal kap cso la tos va la -
mennyi do ku men tá ci ót (ké rel met, ké re lem hez csa tolt do -
ku men tu mot) tíz évig meg õr zi.

(5) A Bi zott ság a ké re lem és a csa tolt do ku men tu mok
alap ján a dön tés-elõ ké szí tõ el já rást le foly tat ja, vagy
adat-ki egé szí tést kér. Az adat-ki egés zí tés hez szük sé ges
idõ vel az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ meg -
hosszab bo dik.

(6) A ké re lem meg ala po zott el bí rá lá sa ér de ké ben a Bi zott -
ság a ké rel me zõ nél – elõ ze tes egyez te tést kö ve tõ en – hely szí -
ni vizs gá la tot tart. En nek ke re té ben szük ség sze rint

a) kéri az alap- és rész vizs gá la tok be mu ta tá sát, il let ve a 
sze mély zet tõl a szük sé ges szak mai fel vi lá go sí tást;

b) el len õr zi a ren del ke zés re álló mé rõ esz kö zö ket és
vizs gá ló be ren de zé se ket, azok hi te le sí té sé nek, il let ve ka -
lib rá lá sá nak meg lé tét, át te kin ti a mû szer nyil ván tar tást;

c) meg te kin ti a vizs gá ló he lyi sé ge ket, te re ket.

(7) Ha a ké rel me zõ egyes te vé keny sé gek el vég zé sét – a
6. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – al vál lal ko -
zás ba kí ván ja adni, a Bi zott ság az al vál lal ko zó nál – a ké -
rel me zõ é vel azo nos mó don – vizs gál ja a sze mé lyi, szak -
mai és tár gyi fel té te lek meg lé tét.

9. §

(1) A Bi zott ság a hely szí ni vizs gá lat so rán fel tárt ész re -
vé te le it írás ban köz li a ké rel me zõ vel. A ké rel me zõ a fel tárt 
hi á nyos sá gok meg szün te té sé rõl a szük sé ges dokumen -
tációk egy ide jû meg kül dé sé vel, írás ban tá jé koz tat ja a Bi -
zott sá got.

(2) A Bi zott ság a hi á nyos sá gok meg szün te té sé rõl a do -
ku men tá ci ók át te kin té se és szük ség sze rint is mé telt hely -
szí ni vizs gá lat so rán gyõ zõ dik meg.

(3) Ha a ké rel me zõ a hi á nyos sá got nem szün te ti meg
– ide ért ve az (1) be kez dés sze rin ti írá sos tá jé koz ta tás el -
ma ra dá sát is – a Bi zott ság en nek a té nyét rög zí ti a ki je lö -
lés re vo nat ko zó ja vas la tá ban.

Kijelölés

10. §

(1) A Bi zott ság a hely szí ni vizs gá la tot kö ve tõ ti zen öt
na pon be lül az OMMF út ján a ké rel met át ad ja, és egy ide -
jû leg ja vas la tot tesz a ki je lö lõ ré szé re a be je len tés fel té te -
lei meg lé té nek meg ál la pí tá sá ra (ki je lö lés) vagy a ké re lem
el uta sí tá sá ra. A ki je lö lõ el já rá sá 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 szó ló
2004. évi CXL. tör vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en
 jár el.

(2) A ja vas lat tar tal maz za:
a) az össze fog la ló ér té ke lést a dön tés-elõ ké szí tõ el já -

rás ról és ar ról, hogy a ké rel me zõ min den te kin tet ben meg -
fe lel-e a kö ve tel mé nyek nek;

b) a be je len tést ki zá ró okok fel so ro lá sát;
c) in dít ványt a be je len tés re vagy az el uta sí tás ra;
d) a be je len tés re vagy az el uta sí tás ra vo nat ko zó in dít -

vány rész le tes in do ko lá sát.

(3) A ki je lö lõ – a Bi zott ság ja vas la tá ban fog lal ta kat
mér le gel ve – a ké rel me zõ ta nú sí tá si, il let ve el len õr zé si te -
vé keny ség re való al kal mas sá gát az egyé ni vé dõ esz köz tí -
pu sa te kin te té ben meg ál la pít ja, és er rõl a ké rel me zõt az
OMMF út ján tá jé koz tat ja.

A bejelentésre vonatkozó szabályok

11. §

(1) A ki je lö lõ az OMMF út ján a ta nú sí tás ra és el len õr -
zés re al kal mas szer ve ze tet a ki je lö lés te rü le te fel tün te té sé -
vel a NANDO-INPUT elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül
(a to váb bi ak ban: elekt ro ni kus úton) be je len ti az Eu ró pai
Bi zott ság nak és a tag ál la mok nak. En nek ke re té ben

a) kez de mé nye zi az azo no sí tó szám elõ ze tes ki adá sát
az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ké re lem be nyúj tá sát köve -
tõen;

b) a ta nú sí tás ra és el len õr zés re al kal mas ság té nyét az
R. sze rin ti ada tok kal, va la mint az azo no sí tó szám mal
elekt ro ni kus úton be je len ti az Eu ró pai Bi zott ság nak és a
tag ál la mok nak. 

(2) Az Eu ró pai Bi zott ság tól elekt ro ni kus úton ér ke zett
be je len tés-vissza iga zo lás alap ján a ki je lö lõ a 2. szá mú
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mel lék let sze rin ti Ok ira tot a ké rel me zõ ré szé re ha la dék ta -
la nul ki ad ja.

(3) A ta nú sí tó, il let ve el len õr zõ te vé keny ség csak az
Ok irat kéz hez vé te lét kö ve tõ en kezd he tõ meg. A be je len -
tett szer ve zet az ál ta la ki adott do ku men tu mo kon kö te les az 
azo no sí tó szá má ra hi vat koz ni.

(4) Ha a ki je lö lõ tu do má sá ra jut olyan tény, amely sze -
rint a be je len tett szer ve zet nem fe lel meg a be je len tés fel té -
te le i nek, il let ve a kö te le zett sé gét nem tel je sí tet te, a ki je lö -
lõ az Ok ira tot vissza von ja, és a be je len tést a fel té te lek nek
való meg fe le lés biz to sí tá sá hoz, il let ve a kö te le zett ség tel -
je sí té sé hez szük sé ges idõ tar tam ra fel füg gesz ti. Ha a be je -
len tett szer ve zet a be je len tés fel té te le i nek való meg fe le lést 
biz to sít ja, il let ve el mu lasz tott kö te le zett sé gét tel je sí ti, a ki -
je lö lõ a be je len tés fel füg gesz té sét meg szün te ti, el len ke zõ
eset ben a ki je lö lõ a fel füg gesz tés le tel tét kö ve tõ na pon a
be je len tést vissza von ja. 

12. §

(1) A ki je lö lõ az OMMF út ján
a) a be je len tett szer ve zet Ok ira ta ér vé nyes sé gét érin tõ

min den vál to zás ról elekt ro ni kus úton tá jé koz tat ja az Eu ró -
pai Bi zott sá got és a tag ál la mo kat;

b) a be je len tett szer ve zet kö te le zett ség sze gé sé vel kap -
cso lat ban meg tett in téz ke dé sé rõl elekt ro ni kus úton tá jé -
koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got és a tag ál la mo kat;

c) az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re – an nak ké ré sé re – tá jé -
koz ta tást ad, té nye ket kö zöl.

(2) A ki je lö lõ, az OMMF és a Bi zott ság a be je len tés sel
kap cso la to san tu do má sá ra ju tott ada to kat, in for má ci ó kat
bi zal ma san ke ze li.

(3) A be je len tés fel té te le i nek való meg fe le lés meg szû -
né se a be je len tés vissza vo ná sát von ja maga után. Er rõl a
ki je lö lõ az OMMF út ján elekt ro ni kus úton ér te sí ti az Eu ró -
pai Bi zott sá got és a tag ál la mo kat.

Eljárási szabályok a bejelentés után

13. §

(1) A be je len tett szer ve zet az Ok irat ér vé nyes sé gi idõ -
tar ta ma alatt jo go sult az Ok irat tar tal má nak meg fe le lõ te -
vé keny ség vég zé sé re és a te vé keny ség hez kap cso ló dó do -
ku men tu mok ki adá sá ra, kö te les te vé keny sé gét az Ok irat
tar tal má nak meg fe le lõ en vé gez ni.

(2) A be je len tett szer ve zet az Ok irat ban meg ha tá ro zott
te vé keny sé gé nek vég zé sét lé nye ge sen aka dá lyo zó – a ki -
je lö lés te rü le tét, il let ve a ki je lö lés fel té te le i nek való meg -
fe le lé sét hát rá nyo san érin tõ – min den vál to zás ról (a te vé -
keny sé gé hez kel lõ be ren de zés, mû szer tar tós meg hi bá so -
dá sa, vizs gá ló he lyi sé gek al kal mat lan ná vá lá sa stb.) kö te -

les az OMMF út ján a ki je lö lõt ha la dék ta la nul írás ban ér te -
sí te ni. Az ér te sí tés ben fog lal ta kat a ki je lö lõ a Bi zott ság út -
ján ha la dék ta la nul meg vizs gál ja. A vizs gá lat be fe je zé sé ig
ta nú sí tói, il let ve el len õr zé si te vé keny sé get a szer ve zet
nem foly tat hat.

(3) A ki je lö lés te rü le te fel té te le it je len tõ sen érin tõ, a be -
je len tett szer ve zet te vé keny sé gé hez szük sé ges fel ké szült -
sé get nö ve lõ vál toz ta tá sok (pl. új al vál lal ko zó be vo ná sa,
új sze mély zet, új szab vá nyok fel vé te le) a ta nú sí tói, il let ve
az el len õr zé si te vé keny ség so rán csak a ki je lö lõ jó vá ha -
gyá sát kö ve tõ en al kal maz ha tó ak.

(4) A (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben,
az írás ban tör tént be je len tés alap ján a Bi zott ság dön -
tés-elõ ké szí tõ el já rá sá ban le foly tat ja a szük sé ges vizs gá la -
tot. A Bi zott ság a vizs gá lat alap ján ja vas la tot tesz a ki je lö -
lõ nek az el bí rá lás ra. Az el bí rá lás alap ján a ki je lö lõ az Ok -
ira tot mó do sít hat ja, vissza von hat ja, a be je len tett szer ve zet
te vé keny sé gét fel füg geszt he ti vagy a fel füg gesz tést meg -
szün tet he ti.

(5) Az Ok irat ér vé nyes sé ge azo nos idõ tar tam ra több -
ször is meg hosszab bít ha tó. A meg hosszab bí tást a ki je lö lés
sza bá lyai sze rint, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ké re lem -
mel kell kez de mé nyez ni, leg alább har minc nap pal az Ok -
irat ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tát meg elõ zõ en. Az új ér vé -
nyes sé gi idõt az Ok ira ton kell fel tün tet ni.

14. §

A be je len tett szer ve zet kö te les a ki je lö lés alap ján vég -
zett te vé keny sé ge so rán ki adott vizs gá la ti jegy zõ köny ve -
ket, EK-tí pus ta nú sít vá nyo kat tíz évig meg õriz ni. A be je -
len tett szer ve ze tet ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li min den
olyan tény vagy adat te kin te té ben, amely rõl a ki je lö lés
vagy a be je len tés alap ján vég zett vizs gá la ti, el len õr zé si,
ta nú sí tá si el já rá sok so rán szer zett tu do mást.

15. §

A be je len tett ta nú sí tó szer ve zet az OMMF út ján ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja a ki je lö lõt az ál ta la ki ál lí tott EK-
 típustanúsítvány ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról, fel füg gesz té -
sé rõl, a fel füg gesz tés meg szün te té sé rõl vagy a fel füg gesz -
tés vissza vo ná sá ról.

16. §

(1) A be je len tés fel té te le i nek való meg fe le lést a ki je lö lõ 
a Bi zott ság út ján éven te fe lül vizs gál ja. A fe lül vizs gá lat ra a 
dön tés-elõ ké szí tõ el já rás sza bá lyai az irány adók. A Bi zott -
ság a fe lül vizs gá lat cél já ból

a) a ki je lö lés te rü le te sze rin ti te vé keny ség alap já ul
szol gá ló ira to kat, jegy zõ köny ve ket, EK-tí pus ta nú sít vá -
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nyo kat és egyéb do ku men tu mo kat be kér he ti, a be je len tett
szer ve ze tet a szük sé ges in for má ci ók meg adá sá ra fel szó lít -
hat ja;

b) hely szí ni vizs gá la tot tart hat, mû sze res vizs gá la to kat
vé gez het.

(2) A be je len tett szer ve zet nél a Bi zott ság kü lö nö sen ak -
kor tart hely szí ni vizs gá la tot, ha

a) a be je len tett szer ve zet te vé keny sé gé vel kap cso la to -
san bár ki írás ban meg in do kolt ki fo gást nyújt be a ki je lö lõ -
höz;

b) az Ok irat ki adá sá nak alap já ul szol gá ló kö ve tel mény, 
kö rül mény, a vizs gá ló ké pes ség vagy a ta nú sí tá si, il let ve az 
el len õr zé si te vé keny ség lé nye ge sen meg vál to zott;

c) a be je len tett szer ve zet ál tal vizs gált, ta nú sí tott, il let -
ve el len õr zött egyé ni vé dõ esz köz hasz ná la ta so rán bal eset
vagy egész ség ká ro so dás kö vet ke zett be, és va ló szí nû sít -
he tõ, hogy a be kö vet ke zés oka össze függ a be je len tett
szer ve zet nek az egyé ni vé dõ esz köz zel kap cso la tos te vé -
keny sé gé vel;

d) a be je len tett szer ve zet jog sza bály elõ írá sa, va la mint
a gyár tó, il let ve a for gal ma zó kez de mé nye zé se el le né re el -
mu lasz tot ta tá jé koz tat ni a fo gyasz tó vé del mi ha tó sá got, va -
la mint az OMMF út ján a ki je lö lõt a meg fe le lõ ség ta nú sí tá -
sá hoz szük sé ges vizs gá lat alap ján tett azon meg ál la pí tá sá -
ról, hogy az áru

da) csak meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese tén
hoz ha tó for ga lom ba, il let ve

db) a fo gyasz tó éle tét, egész sé gét vagy tes ti ép sé gét sú -
lyo san ve szé lyez te ti.

(3) A Bi zott ság meg vizs gál ja, hogy a (2) be kez dés
b) pont ja sze rin ti vál to zás nem te szi-e al kal mat lan ná a be -
je len tett szer ve ze tet az Ok irat ban meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gé nek vég zé sé re. A fe lül vizs gá lat ra a dön tés-elõ ké -
szí tõ el já rás sza bá lyai az irány adók.

(4) Ha a fe lül vizs gá lat ered mé nye ként meg ál la pít ha tó,
hogy a ki je lö lés te rü le te te kin te té ben a be je len tett szer ve -
zet te vé keny sé gé ben, mû kö dé sé ben, sze mé lyi, il let ve tár -
gyi fel ké szült sé gé ben olyan vál to zás tör tént, amely mi att a 
be je len tett szer ve zet nem fe lel meg a ki je lö lés fel té te le i -
nek, a ki je lö lõ a Bi zott ság ja vas la tá ra az Ok ira tot vissza -
von ja, és er rõl elekt ro ni kus úton tá jé koz tat ja az Eu ró pai
Bi zott sá got és a tag ál la mo kat. 

(5) Ha a ki je lö lõ ál tal vissza vont Ok irat akk re di tált sá -
gon ala pult, a ki je lö lõ az OMMF út ján az Ok irat vissza vo -
ná sá ról tá jé koz tat ja a NAT-ot.

A kijelölés, a bejelentés nyilvántartása és érvényessége

17. §

(1) Az Ok irat ér vé nyes sé gi ide je há rom év.

(2) A ki je lö lõ az OMMF út ján a be je len tett szer ve ze tet
nyil ván tar tás ba ve szi.

(3) A be je len tett szer ve zet te vé keny sé ge fel füg gesz té -
sé nek, a fel füg gesz tés meg szû né sé nek té nyét a ki je lö lõ az
OMMF nyil ván tar tá sá ban rög zí ti.

(4) A ki je lö lést, a be je len tést a nyil ván tar tás ból tö röl ni
kell

a) az Ok irat vissza vo ná sa,
b) az Ok irat ér vé nyes sé gé nek le jár ta,
c) a be je len tett szer ve zet jog utód nél kü li meg szû né se,
d) a be je len tett szer ve zet ilyen irá nyú ké rel me

ese tén.

18. §

(1) Az akk re di tá lá si ok ira ton ala pult ki je lö lés ese tén az
akk re di tált ság meg szû né sé vel egy ide jû leg az Ok irat is ér -
vé nyét vesz ti.

(2) Az akk re di tá lá si ok ira ton ala pu ló ki je lö lés ese tén az
akk re di tált ság fel füg gesz té se egy ide jû leg az Ok irat ér vé -
nyes sé gét is fel füg gesz ti. Az akk re di tált ság fel füg gesz té se
meg szû né sé vel egy ide jû leg az Ok irat is mét ér vé nyes sé vá -
lik.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt eset ben az Ok irat ér vé -
nyes sé gé nek vissza ál lí tá sa ér de ké ben a be je len tett szer ve -
zet ké rel mez he ti a 13. § (4) be kez dé se sze rin ti el já rást.

Közzététel

19. §

(1) A ki je lö lõ az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um hon lap ján
és az OMMF hon lap ján köz zé te szi

a) a be je len tés té nyét (a ki je lö lés te rü le te fel tün te té sé -
vel);

b) a be je len tett szer ve zet te vé keny sé gé nek fel füg gesz -
té sét, a fel füg gesz tés meg szû né sé nek té nyét;

c) a ki je lö lés, a be je len tés mó do sí tá sá nak té nyét;
d) a be je len tés meg szû né sé nek té nyét; 
e) a be je len tett ta nú sí tó szer ve zet azo no sí tó szá mát;
f) az EK-tí pus ta nú sít vány szá mát a be je len tett ta nú sí tó

szer ve zet azo no sí tó szá má nak, és a ta nú sí tott egyé ni vé dõ -
esz köz meg ne ve zé sé nek egy ide jû fel tün te té sé vel.

(2) A ki je lö lõ az OMMF hon lap ján rend sze re sen tá jé -
koz ta tást nyújt a tag ál la mok ál tal be je len tett szer ve ze tek -
kel kap cso la tos in for má ci ók ról.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na -
pon lép ha tály ba.
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(2) Ha tá lyát vesz ti az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ -
sé gét vizs gá ló, ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról és az Eu ró pai Bi zott ság nak, il le -
tõ leg az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak való be je len té sé rõl,
va la mint a ki je lö lé si el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol -
gál ta tá si díj ról szó ló 13/2004. (IV. 19.) FMM ren de let.
E be kez dés az e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha -
tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let az egyé ni vé dõ esz kö zök re vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl szó ló 1989. de cem -
ber 21-i 89/686/EGK ta ná csi irány elv – a 93/68/EGK ta ná -
csi irány elv vel mó do sí tott – 9. cik ké nek és V. mel lék le té -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet a 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelethez

KÉRELEM

A 17/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let alap ján ké rel me zem
a Ki je lö lõ Ok irat ki adá sát

1. Ké rel me zõ szer ve zet ada tai
 a) neve: .........................................................................................................................................................................
 b) címe: ........................................................................................................................................................................
 c) te le fon szá ma: ...........................................................................................................................................................
 d) te le fax szá ma: ...........................................................................................................................................................

 e) fe le lõs ve ze tõ jé nek 
  ea) neve: ...................................................................................................................................................................
  eb) be osz tá sa: ...........................................................................................................................................................
  ec) címe: ...................................................................................................................................................................
  ed) te le fon szá ma: .....................................................................................................................................................
  ee) te le fax szá ma: ......................................................................................................................................................
  ef) e-ma il címe: ........................................................................................................................................................

 f) ügy in té zõ jé nek 
  fa) neve: .....................................................................................................................................................................
  fb) be osz tá sa:..............................................................................................................................................................
  fc) címe:......................................................................................................................................................................
  fd) te le fon szá ma: ........................................................................................................................................................
  fe) te le fax szá ma: ........................................................................................................................................................
  ff) e-ma il címe: ...........................................................................................................................................................

 g) cég be jegy zé si ada tok
  ga) cég bí ró ság:...........................................................................................................................................................
  gb) cég be jegy zés kel te, szá ma: ..................................................................................................................................
  gc) tár sa sá gi szer zõ dés, ala pí tó ok irat vagy az alap sza bály azo no sí tó ja (kel te, szá ma): ...........................................
  gd) szer ve ze ti for ma:..................................................................................................................................................
  ge) ál lo má nyi lét szám: ...............................................................................................................................................

2. A ké rel me zett te vé keny ség te kin te té ben
a) a ki je lö lés te rü le te: _ ta nú sí tás _ el len õr zés _

 b) a ki je lö lés te rü le te sze rin ti szab vány szá ma: .............................................................................................................
 c) az egyé ni vé dõ esz köz tí pu sok (vé den dõ test rész sze rint) meg ne ve zé se:...................................................................
 d) a ki je lö lés te rü le té re vo nat ko zó szab vá nyok szá ma és címe: ....................................................................................

3. A ké re lem mel egy ide jû leg át adott do ku men tu mok fel so ro lá sa és azo no sí tó szá ma
 a) NAT akk re di tá lá si ok ira ta: ........................................................................................................................................
 b) ta nú sí tá si jel lel való ren del ke zést iga zo ló do ku men tá ció szá ma vagy azo no sí tó jele: ..............................................
 c) egyéb ok irat: ..............................................................................................................................................................

4. A ki je lö lést ké rel me zõ szer ve zet
 a) szer ve ze ti fel épí té sét be mu ta tó és áb rá zo ló do ku men tá ció szá ma vagy azo no sí tó ja: ...............................................
 b) ál ta lá nos mû kö dé sét be mu ta tó do ku men tá ció szá ma vagy azo no sí tó ja: ...................................................................



 c) szer ve ze ten be lü li mi nõ ség irá nyí tá si rend sze re le írá sá nak vagy an nak el is me ré sét iga zo ló do ku men tá ci ó nak
   a szá ma vagy azo no sí tó ja:..........................................................................................................................................
 d) a ki je lö lés te rü le té re vo nat ko zó te vé keny sé ge el já rá si sza bály za tá nak szá ma vagy azo no sí tó ja: .............................
 e) mi nõ ség irá nyí tá si ké zi köny ve:...................................................................................................................................
 f) al vál lal ko zás ban vég zen dõ te vé keny sé ge, meg ne ve zé se: ..........................................................................................
  fa) al vál lal ko zó neve: .................................................................................................................................................
  fb) címe: .....................................................................................................................................................................
  fc) cég be jegy zé sé nek kel te, szá ma:............................................................................................................................
 g) fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dé se szá ma vagy azo no sí tó ja:..........................................................................................
 h) kö te le zett ség vál la lá si nyi lat ko zat a szak ér tõi költ sé gek meg té rí té sé re, il let ve an nak el ma ra dá sa ese tén
   az azon na li be sze dé si meg bí zás al kal ma zá sá hoz való hoz zá já ru lás ra: ....................................................................

5. A ké re lem hez csa tolt to váb bi do ku men tu mok meg ne ve zé se és azo no sí tó ada tai
 a) a ké rel me zõ akk re di tá lá si ok ira tá nak szá ma: ...........................................................................................................
 b) a nem zet kö zi ta nú sí tá si rend szer ben ka pott el is me ré sek má so la ta: .........................................................................
 c) a ké re lem ben meg je lölt ki je lö lés te rü le té re vo nat ko zó re fe ren cia: ..........................................................................

Meg hosszab bí tá si ké re lem ese tén a ki je lö lõ ok irat szá ma:

...................., 20...... .................................. hó ........ nap.
.........................................................

ké rel me zõ
A ké re lem hez csa tolt do ku men tu mok:

2. szá mú mel lék let a 17/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let hez

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER

Szám: ............../20...............
KIJELÖLÕ OKIRAT

Az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek és be je len té sé nek rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 17/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let ben meg ha tá ro zott el já rás alap ján meg ál la pí tot tam, hogy
.................................................................................. (szer ve zet)
a be je len tett szer ve zet re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket ki elé gí ti, ezért ki je lö löm a
............................................................................................................................................................................................
az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról szó ló 17/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let,
az egyé ni vé dõ esz kö zök re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl szó ló 1989. de cem ber 21-i 89/686/EGK ta ná -
csi irány elv sze rin ti ta nú sí tá sá ra el len õr zé sé re1.

A be je len tett szer ve zet azo no sí tó szá ma:

A be je len tett szer ve zet a ki je lö lés te rü le te sze rin ti te vé keny sé gét min den kor az arra vo nat ko zó jog sza bá lyok és mér -
ték adó szab vá nyok vagy ez utób bi ak kal leg alább egyen ér té kû kö ve tel mé nyek kö vet ke ze tes és pon tos meg tar tá sá val,
az ilyen te vé keny sé get el lá tó szer ve zet tõl el vár ha tó pon tos ság gal és szín vo na lon kö te les el lát ni. En nek meg íté lé se cél já -
ból a ki je lö lõ ál ta li fe lül vizs gá lat ban köz re mû köd ni tar to zik.

A Ki je lö lõ Ok irat ér vé nyes sé ge: 20.......................-ig

Kelt: Bu da pes ten, 20.............................................-én
..............................................................

ki je lö lõ

A Ki je lö lõ Ok irat ér vé nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa:

A Ki je lö lõ Ok irat ér vé nyes sé ge: 20...........-ig

Kelt: Bu da pes ten, 20.................................-én
...........................................................................

ki je lö lõ

1 A ki je lö lés te rü le te sze rint a nem meg fe le lõ szö veg részt a ki je lö lõ tör li.
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A szociális és munkaügyi miniszter
18/2008. (XII. 3.) SZMM

rendelete

az egyéni védõeszközök követelményeirõl 
és megfelelõségének tanúsításáról

A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
88.  § (4) be kez dés a) pont aa) al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de lem:

1.  §

(1) E ren de let nek az egyé ni vé dõ esz kö zök (a továb biak -
ban: vé dõ esz köz) for ga lom ba ho za ta lá val össze füg gõ ren -
del ke zé se it ak kor kell al kal maz ni, ha a vé dõ esz köz for ga -
lom ba ho za ta la

a) az Eu ró pai Unió tag ál la mát,

b) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes más ál la mot, to váb bá

c) olyan ál la mot, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai
Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött
lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam -
pol gá rá val – a vé dõ esz kö zök vo nat ko zá sá ban – azo nos
jog ál lást él vez [a továb biak ban az a)–c) pont együtt:
EGT-ál la mok]

te kint ve, elsõ íz ben a Ma gyar Köz tár sa ság ban tör té nik, va -
la mint a vé dõ esz köz re nem vo nat ko zik kü lön jog sza bály.

(2) Kü lön jog sza bály vo nat ko zik az io ni zá ló su gár zás
el le ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gé nek a vizs gá la tá ra és
ta nú sí tá sá ra.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban vé dõ esz köz min den
olyan új ké szü lék, fel sze re lés, be ren de zés, esz köz, amely -
nek az a ren del te té se, hogy egy sze mély vi sel je vagy hasz -
nál ja az egész sé gét, va la mint a biz ton sá gát fe nye ge tõ egy
vagy több koc ká zat el le ni vé de ke zés cél já ból, így

a) az olyan több elem bõl vagy esz köz bõl álló együt tes,
ame lyet a gyár tó össze füg gõ en épí tett egy be ab ból a cél -
ból, hogy az egy sze mélyt egy vagy több egy szer re ható
koc ká zat el len meg véd jen,

b) az egy sze mély ál tal a te vé keny ség vég zé se cél já ból
vi selt vagy hasz nált, nem vé dõ jel le gû esz köz re el tá vo lít -
ha tó vagy el tá vo lít ha tat lan mó don erõ sí tett ké szü lék vagy
esz köz,

c) a vé dõ esz köz cse rél he tõ ré sze vagy ele me, amely an -
nak meg fe le lõ mû kö dõ ké pes sé gét biz to sít ja és ki zá ró lag
az adott vé dõ esz köz nél hasz nál ha tó fel,

d) a vé dõ esz köz zel együtt for ga lom ba ho zott csat la ko -
zó rend szer, amely azt egy má sik kül sõ ki egé szí tõ ké szü -
lék hez kap csol ja, még ak kor is, ha ezt a csat la ko zó rend -
szert a fel hasz ná ló nak nem kell ál lan dó an vi sel nie vagy
hasz nál nia a koc ká zat tal (koc ká za tok kal) járó ex po zí ció
tel jes idõ tar ta ma alatt,
és amely re az EK tí pus vizs gá lat alap ján a ta nú sí tást vég zõ
be je len tett szer ve zet az 1. szá mú mel lék let kö ve tel mé nyei
sze rin ti EK-tí pus ta nú sít ványt ki ad ta, vagy a gyár tó a
2. szá mú mel lék let sze rin ti EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za -
tot ki ál lí tot ta.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en nem mi nõ -
sül nek vé dõ esz köz nek

a) a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek kö te -
lé ké ben szol gá la tot tel je sí tõ sze mé lyek szá má ra ki fej lesz -
tett és gyár tott védõ funk ci ó jú esz kö zök (pl. si sa kok, paj -
zsok);

b) tá ma dók el le ni ön vé del mi cél ra ké szült esz kö zök
(pl. ae ro szo los spray, tá ma dás le sze re lõ esz kö zök);

c) ma gán hasz ná lat ra fej lesz tett és gyár tott védõ funk -
ciójú esz kö zök, ame lyek idõ já rás (pl. idõ já rás el le ni fej vé -
de lem, ru há zat, cipõ, csiz ma, eser nyõ), pára és víz (pl. mo -
so ga tó kesz tyû), me leg (pl. kesz tyû) ha tá sa el len ke rül tek
ki ala kí tás ra;

d) a ha jók és lé gi jár mû vek uta sai ré szé re ki fej lesz tett
vé del mi és men tõ esz kö zök, ame lyek nem ál lan dó vi se lés -
re ké szül tek;

e) a két- vagy há rom ke re kû gép jár mû vek hasz ná lói
szá má ra ké szült bu kó si sa kok.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. be je len tett szer ve zet: az egyé ni vé dõ esz kö zök meg -

fe le lõ sé gét ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek
és be je len té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott szer ve zet;

2. EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat: a gyár tó írás be li nyi -
lat ko za ta, hogy a vé dõ esz köz a min tá nak és e ren de let elõ -
írásainak meg fe lel;

3. EK-tí pus ta nú sít vány: a ta nú sí tást vég zõ be je len tett
szer ve zet (a továb biak ban: ta nú sí tó szer ve zet) ál tal ki adott 
do ku men tum an nak iga zo lá sá ra, hogy a vé dõ esz köz a min -
tán el vég zett EK tí pus vizs gá lat alap ján meg fe lel e ren de let 
elõ írásainak;

4. EK tí pus vizs gá lat: egy adott vé dõ esz köz tí pu sát jel -
lem zõ min ta meg vizs gá lá sa alap ján an nak meg ál la pí tá sa,
hogy a vé dõ esz köz vé del mi szint je ki elé gí ti-e a jog sza bá -
lyi kö ve tel mé nye ket, nem je lent-e koc ká za tot a hasz ná ló
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mun ka vál la ló egész sé gé re, más sze mé lyek vagy a há zi ál -
la tok szá má ra;

5. for ga lom ba ho za tal: a vég sõ fel hasz ná lás ra szánt vé -
dõ esz köz vissz ter hes vagy in gye nes ren del ke zés re bo csá -
tá sa for gal ma zás vagy fel hasz ná lás cél já ból. Nem mi nõ sül
for ga lom ba ho za tal nak a vé dõ esz köz, il let ve ré sze i nek,
ele me i nek ki ál lí tás, rak tá ro zás, kar ban tar tás, meg sem mi sí -
tés, el len õr zés vagy össze épí tés cél já ból más sze mély ré -
szé re tör té nõ át adá sa, il let ve a meg bí zó ré szé re tör té nõ
vissza jut ta tá sa;

6. gyár tó: az a gaz dál ko dó szer ve zet, amely tel jes fe le -
lõs ség gel bír a vé dõ esz köz ter ve zé sé ért, gyár tá sá ért, cso -
ma go lá sá ért és je lö lé sé ért a for ga lom ba ho za tal elõtt, füg -
get le nül at tól, hogy eze ket a fel ada to kat õ vagy meg bí zá -
sá ból más sze mély vég zi;

7. ho no sí tott har mo ni zált szab vány: az eu ró pai szab -
vány ügyi szer ve ze tek ál tal el fo ga dott mû sza ki le írás,
amely nek hi vat ko zá si szá mát az Eu ró pai Bi zott ság az
 Európai Unió Hi va ta los Lap já ban ki hir det te, és ame lyet
nem ze ti szab vány ként köz zé tet tek;

8. jel kép: a vé dõ esz köz vé del mi szint jé nek ér tel me zé -
sét elõ se gí tõ áb rá zo lás az al kal ma zott ho no sí tott har mo ni -
zált szab vány sze rint;

9. meg ha tal ma zott kép vi se lõ: bár mely e ren de let ben
elõ írt kö te le zett ség nek a gyár tó he lyett és ne vé ben  való
tel je sí té sé re a gyár tó ál tal meg ha tal ma zott sze mély;

10. min ta: a vé dõ esz köz tí pu sát tel jes kö rû en jel lem zõ,
az EK tí pus vizs gá lat alá vont da rab;

11. ren del te tés sze rû hasz ná lat: a vé dõ esz köz nek a
– gyár tó, il let ve a ta nú sí tó szer ve zet ál tal ké szí tett – tá jé -
koz ta tó já ban meg ha tá ro zot tak, va la mint a vo nat ko zó jog -
sza bá lyok ban elõ ír tak sze rin ti al kal ma zá sa, te kin tet be
véve az al kal ma zás kor lá ta it is;

12. tag ál la mi nem ze ti szab vány: ho no sí tott har mo ni -
zált szab vány hi á nyá ban az EGT-ál la mok ban al kal ma zott
szab vány;

13. ta nú sít ta tó: EK-tí pus ta nú sít vánnyal ren del ke zõ
gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je;

14. tá jé koz ta tó: a fel hasz ná lók szá má ra ké szí tett olyan
do ku men tum, amely – a 3. szá mú mel lék let 1.4. pont já ban
meg ha tá ro zot ta kon túl – tar tal maz za

a) a vé dõ esz köz ren del te tés sze rû hasz ná la tá ra, tá ro lá -
sá ra, ke ze lé sé re, rak tá ro zá sá ra, tisz tí tá sá ra, kar ban tar tá sá -
ra, fer tõt le ní té sé re, a hasz ná lat ba vé telt meg elõ zõ és kö ve -
tõ, va la mint az idõ sza kos fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó in -
for má ci ó kat, nyi lat ko za to kat, fel hí vá so kat, a gyár tó ál tal
hasz ná lat ra aján lott tisz tí tó, kar ban tar tó vagy fer tõt le ní tõ
anya gok meg je lö lést, ame lyek ren del te tés sze rû hasz ná lat
mel lett a vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé gét nem be fo lyá sol -
ják, il let ve an nak anya ga i ra nem hat nak ká ro san;

b) az EK tí pus vizs gá la tok mû sza ki tar tal ma alap ján a
kü lön fé le tí pu sú koc ká za ti té nye zõk fo ko za ta i nak meg -
fele lõen meg ál la pí tott vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé get, a
vé dõ esz köz vé del mi osz tá lyát és az ez ál tal biz to sí tott tel -
je sít mény ér té ke ket, a vé del mi fo ko za tot a pa ra mé te rek
meg adá sá val (a továb biak ban együtt: vé dõ esz köz vé del mi

szint je), to váb bá azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek kö zött
a vé dõ esz köz nem hasz nál ha tó, il let ve hasz ná la ta nem en -
ge dé lyez he tõ;

c) a vé dõ esz köz höz fel hasz nált al ko tó ele mek, al kat ré -
szek is mér ve it, ezek össze il lesz té si jel lem zõ it;

d) a vé dõ esz köz vé del mi szint je el vesz té sé nek idõ pont -
ját (pl. a vé del mi idõ tar ta mát, az avu lá si idõt);

e) a vé dõ esz köz biz ton sá gos szál lí tá sa szem pont já ból
meg fe le lõ cso ma go lá si mó dot;

f) a vé dõ esz kö zön lévõ jel ké pek és az EK-je lö lés je len -
té sét;

g) azo kat a kü lön le ges, a hasz ná lat hoz szük sé ges, a
3. szá mú mel lék let ben fel so rolt alap ve tõ egész ség vé del mi
és biz ton sá gi kö ve tel mé nye ken ala pu ló is me re te ket, ame -
lyek egyes kü lön le ges vé dõ esz kö zök egész sé get nem ve -
szé lyez te tõ és biz ton sá gos hasz ná la tá hoz, vi se lé sé hez
szük sé ge sek;

15. vé dõ esz köz vé del mi fo ko za ta: adott tí pu sú koc ká za -
ti té nye zõ vi szony la tá ban meg valósított vé de lem mér té ke
a vé del mi osz tá lyon be lü li vagy at tól füg get len be so ro lás
sze rint;

16. vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé ge: an nak a koc ká za ti
té nye zõ nek a tí pu sa, amely el len a vé dõ esz köz vé del met
nyújt;

17. vé dõ esz köz vé del mi osz tá lya: adott tí pu sú koc ká za -
ti té nye zõ nek jog sza bály ban, il let ve al kal ma zott ho no sí -
tott har mo ni zált szab vány ban vagy tag ál la mi nem ze ti
szab vány ban meg ha tá ro zott mér té ké vel szem ben a vé dõ -
esz köz zel meg valósítható vé de lem.

A védõeszközök kategóriái

4.  §

(1) A vé dõ esz kö zök vé del mi szint jük alap ján há rom
(1., 2., 3.) ka te gó ri á ba tar toz nak.

(2) Az 1. ka te gó ri á ba azok a vé dõ esz kö zök tar toz nak,
ame lyek nél a gyár tó vé lel mez he ti, hogy a fel hasz ná ló ké -
pes az adott vé dõ esz köz vé del mi szint jét ele gen dõ biz ton -
ság gal meg ítél ni, az al kal ma zá sá nak szük sé ges sé gét kel lõ
idõ ben meg ál la pí ta ni, és azt az elõb bi ek alap ján meg fele -
lõen hasz nál ni. E sze rint az 1. ka te gó ri á ba ki zá ró lag azok a 
vé dõ esz kö zök tar toz nak, ame lyek az aláb bi ha tá sok el len
biz to sí ta nak vé del met:

a) fe lü le ti sé rü lést oko zó me cha ni kai ve szé lyek (pl.
ker tész kesz tyû, ujj vé dõ);

b) gyen gén ag resszív ha tá sú tisz tí tó-, il let ve kar ban tar -
tó sze rek, me lyek ha tá sa min den ne héz ség nél kül vissza -
for dít ha tó (pl. hí gí tott tisz tí tó szer-ol da tok el len vé del met
nyúj tó kesz tyû);

c) az 50 °C-t nem meg ha la dó fe lü le ti hõ mér sék le tû tár -
gyak ke ze lé se so rán fel me rü lõ koc ká za tok, ame lyek egy -
ide jû leg nem te szik ki a fel hasz ná lót ve szé lyes be ha tás nak
(pl. kesz tyû, kö tény);
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d) nem szél sõ sé ges vagy ki vé te les idõ já rá si, lég kö ri
kö rül mé nyek (pl. fej vé de lem, idõ já rás ha tá sai el len vé del -
mül szol gá ló ru há zat, láb be li);

e) gyen ge üté sek és rez gé sek, ame lyek nem a test élet -
fon tos sá gú te rü le te i re hat nak, nem okoz nak ma ra dan dó sé -
rü lé se ket (pl. a fej bõr vagy haj vé del mét szol gá ló könnyû
fej vé dõk, kesz tyûk, könnyû ci põk);

f) nap su gár zás (pl. nap szem üveg).

(3) A 2. ka te gó ri á ba tar toz nak mind azok a vé dõ esz kö -
zök, ame lyek nem tar toz nak az 1., il let ve a 3. ka te gó ri á ba.

(4) A 3. ka te gó ri á ba tar toz nak mind azok a komp lex ter -
ve zé sû vé dõ esz kö zök, ame lyek a ha lá los ki me ne te lû bal -
ese tek, a sú lyos, vissza for dít ha tat lan egész ség ká ro so dást
oko zó ha tá sok el len vé de nek, és amely nél a gyár tó vé lel -
mez he ti, hogy a fel hasz ná ló a köz vet len ha tá so kat nem
tud ja kel lõ idõ ben fel is mer ni. E sze rint a 3. ka te gó ri á ba ki -
zá ró lag az aláb bi vé dõ esz kö zök so rol ha tók:

a) a szû rõ tí pu sú lég zés vé dõ esz kö zök, ame lyek a szi -
lárd anya gok, il let ve fo lyé kony ae ro szo lok, vagy in ger lõ,
ve szé lyes, mér ge zõ, il let ve ra dio to xi kus ha tá sú gá zok el -
len vé de nek;

b) a lég kör tõl tel jes mér ték ben el szi ge te lõ lég zés vé dõ -
esz kö zök, be le ért ve a bú vár ké szü lé ke ket is;

c) azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek ké mi ai ha tá sok, il let -
ve io ni zá ló su gár zá sok el len kor lá to zott ide jû vé del met
biz to sí ta nak;

d) azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek hõ ha tá sá nak ki tett
kör nye zet ben hasz nál ha tók, ahol a kör nye ze ti le ve gõ ér té -
ke el éri vagy meg ha lad ja a 100 °C-ot, vagy ez zel azo nos
ha tást kel tõ klí ma vi szo nyok van nak je len, füg get le nül at -
tól, hogy inf ra vö rös su gár zás, láng vagy na gyobb mé re tû
ol vadt anya gok fröccse né sé nek ve szé lye fenn áll-e vagy
nem;

e) a hi deg kör nye ze ti ha tás el len vé dõ esz kö zök, ha a
kör nye ze ti hõ mér sék let –50 °C alatt van, vagy ez zel azo -
nos ha tást kel tõ klí ma vi szo nyok van nak;

f) azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek a ma gas ból tör té nõ
le esés, zu ha nás el len vé de nek;

g) mind azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek a vil la mos ság
ál tal okoz ha tó koc ká za ti té nye zõk el len vé del met biz to sí -
ta nak, a fe szült ség alatt álló be ren de zé se ken vagy fe szült -
ség kö ze lé ben vég zett te vé keny ség nél, il let ve a nagy fe -
szült ség alatt lévõ be ren de zé sek tõl  való el szi ge te lést szol -
gál ják.

Eljárási kötelezettségek a tanúsítási folyamatban

5.  §

(1) A vé dõ esz köz for ga lom ba ho za ta la elõtt a gyár tó
vagy an nak az EGT-ál la mok te rü le tén le te le pe dett meg ha -
tal ma zott kép vi se lõ je (a továb biak ban együtt: ké rel me zõ)
kö te les a 2. és 3. ka te gó ri á ba tar to zó vé dõ esz köz, va la mint
nem zet kö zi szer zõ dés ezi rá nyú ren del ke zé se hi á nyá ban az 

EGT-ál la mok te rü le tén kí vül gyár tott, 1. ka te gó ri á ba tar to -
zó vé dõ esz köz te kin te té ben az EK tí pus vizs gá la tot el vé -
gez tet ni, és az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sát kez de mé -
nyez ni.

(2) Az EK tí pus vizs gá la tot a vizs gá la tot vég zõ ta nú sí tó
szer ve zet nek vizs gá la ti jegy zõ könyv vel kell iga zol nia. A
vizs gá la ti jegy zõ könyv meg lé te az EK-tí pus ta nú sít vány
ki adá sá nak fel té te le.

(3) Az EGT-ál la mok ban gyár tott, to váb bá nem zet kö zi
szer zõ dés ezi rá nyú ren del ke zé se ese tén az EGT-ál la mok
te rü le tén kí vül gyár tott 1. ka te gó ri á ba tar to zó vé dõ esz köz
te kin te té ben a gyár tó ál tal ki ál lí tott EK-meg fe le lõ sé gi nyi -
lat ko zat a vizs gá la ti jegy zõ könyv vel egyen ér té kû.

(4) A 3. ka te gó ri á ba tar to zó vé dõ esz kö zök ese té ben a
gyár tó kö te les – az EK tí pus vizs gá la ti ké re lem be nyúj tá sát
kö ve tõ vá lasz tá sa sze rint – a vé dõ esz köz gyár tá si fo lya ma -
ta vé gén a ter mé ket a 14.  § sze rin ti ter mék el len õr zés nek
alá vet ni, vagy a 15.  § sze rin ti tel jes mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert mû köd tet ni.

(5) A ké rel me zõ kö te les va la mennyi ka te gó ri á ba tar to zó 
vé dõ esz köz ese té ben

a) biz to sí ta ni, hogy a vé dõ esz köz a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek ma ra dék ta la nul meg -
fe lel jen;

b) a gyár tói mû sza ki do ku men tá ci ót a 4. szá mú mel lék -
let sze rint össze ál lí ta ni;

c) az EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot a 2. szá mú mel -
lék let sze rint el ké szí te ni és azt – le he tõ ség sze rint – a tá jé -
koz ta tó mel lék le te ként vagy abba be épít ve ke zel ni;

d) a vé dõ esz köz höz a for gal ma zás he lye sze rin ti ál lam
hi va ta los nyel vén tá jé koz ta tót biz to sí ta ni;

e) a vé dõ esz kö zön az EK-je lö lést, il let ve az al kal ma -
zott ho no sí tott har mo ni zált szab vány sze rin ti jel ké pet el -
he lyez ni, és ezt a tá jé koz ta tó ban is fel tün tet ni.

6.  §

(1) Az EK tí pus vizs gá la tot – az 5.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel – a ké rel me zõ nek kell kez de mé nyez -
nie. A min ta EK tí pus vizs gá la tá ra vo nat ko zó ké rel met
csak egy ta nú sí tó szer ve zet hez le het be nyúj ta ni.

(2) A ké re lem nek leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz nia
kell:

a) a ké rel me zõ ne vét, cí mét,
b) a vé dõ esz köz gyár tá si he lyét,
c) a vizs gá lat ra kez de mé nye zett esz köz leg fon to sabb

ada ta it,
d) a gyár tói mû sza ki do ku men tá ci ót,
e) a vé dõ esz köz vé del mi szint jé nek a meg ha tá ro zá sát,

amely meg lé té nek el len õr zé sét a ké rel me zõ kéri,
f) a vé dõ esz köz tá jé koz ta tó ját,
g) a vizs gá lan dó min tát az EK tí pus vizs gá lat el vég zé -

sé hez szük sé ges szám ban,
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h) a ké rel me zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy az EK tí pus -
vizs gá la tot csak az adott ta nú sí tó szer ve zet nél kez de mé -
nyez te.

A tanúsító szervezet feladatai az EK típusvizsgálat
keretében

7.  §

(1) Az EK tí pus vizs gá lat ké re lem re in dul, amely nek ke -
re té ben a ta nú sí tó szer ve zet a vé dõ esz köz mû sza ki do ku -
men tá ci ó ját, va la mint min tá ját vizs gál ja.

(2) A vé dõ esz köz mû sza ki do ku men tá ci ó já nak vizs gá -
la ta kö ré ben

a) a ta nú sí tó szer ve zet át vizs gál ja a gyár tói mû sza ki
do ku men tá ci ót, hogy az meg fe lel-e az e ren de let ben fog -
lal tak nak, va la mint azok nak a ho no sí tott har mo ni zált
szab vá nyok nak, ame lye ket a gyár tó tel jes mér ték ben al -
kal ma zott;

b) ha a ta nú sí tó szer ve zet a mû sza ki do ku men tá ció
vizs gá la ta so rán azt ál la pít ja meg, hogy a gyár tó egy ál ta lán 
nem vagy csak rész ben al kal maz ta a vé dõ esz köz re vo nat -
ko zó ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyo kat, il let ve azt,
hogy a vé dõ esz köz te kin te té ben ilye nek nin cse nek, meg -
vizs gál ja, hogy a gyár tó ál tal csak rész ben al kal ma zott ho -
no sí tott har mo ni zált szab vá nyok vagy tag ál la mi nem ze ti
szab vá nyok, va la mint az et tõl el té rõ meg ol dá sok ki elé gí -
tik-e a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve tõ kö ve tel mé nye -
ket. Ha a ta nú sí tó szer ve zet a gyár tó ál tal az elõ zõ ek sze -
rint al kal ma zott mû sza ki meg ol dá so kat meg fe le lõ nek tart -
ja, el vég zi azok el len õr zé sét a mû sza ki do ku men tá ci ó ban
fog lal tak kal  való egye zé se szem pont já ból.

(3) A min ta vizs gá la ta kö ré ben
a) a ta nú sí tó szer ve zet el len õr zi, hogy a vizs gá lat ra be -

nyúj tott min ta a mû sza ki do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint ké szült-e, és azt tel je sen biz ton sá go san és ren -
del te tés sze rû en le het-e hasz nál ni. En nek ér de ké ben el vég -
zi a szük sé ges vizs gá la to kat, va la mint kí sér le te ket, és
meg ál la pí tá sa it vizs gá la ti jegy zõ könyv ben rög zí ti;

b) ha a ké rel me zõ a ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyo -
kat egy ál ta lán nem vagy csak rész ben al kal maz ta, il let ve,
ha az adott vé dõ esz köz vo nat ko zá sá ban ezek nem áll nak
ren del ke zés re, ak kor a ta nú sí tó szer ve zet nek az ál ta la
szük sé ges nek ítélt vizs gá la to kat és kí sér le te ket el kell vé -
gez nie an nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben, hogy a min ta ki -
elé gí ti-e a gyár tó ál tal meg adott mû sza ki meg ol dá so kat,
hogy azok meg fe lel nek-e a 3. szá mú mel lék let sze rin ti
alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek.

(4) A ta nú sí tó szer ve zet a vizs gá la ti ered mé nye ket az al -
kal ma zott ho no sí tott har mo ni zált szab vány ban, al kal ma -
zott ho no sí tott har mo ni zált szab vány hi á nyá ban a mi nõ -
ség irá nyí tá si ké zi könyv ben vagy a mi nõ ség irá nyí tá si ké zi -
könyv nek meg fe le lõ do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott
vizs gá la tok alap ján, az azok ban elõ írt sor rend ben vizs gá -

la ti jegy zõ könyv ben rög zí ti. A vizs gá la ti jegy zõ könyv nek
tar tal maz nia kell:

a) az el vég zett vizs gá la tot az al kal ma zott ho no sí tott
har mo ni zált szab vány pont já ra tör té nõ té te les hi vat ko zás -
sal, il let ve ho no sí tott har mo ni zált szab vány hi á nyá ban az
al kal ma zott vizs gá la ti mód szer és kö rül mény rö vid ér té ke -
lõ is mer te té sét;

b) a min ták és az el vég zett vizs gá la tok szá mát;
c) a vizs gá la tok so rán tett meg ál la pí tá sok té te les ered -

mé nye it és ezek alap ján a vizs gá lat ér té ke lé sét;
d) a mû sza ki do ku men tá ció ér té ke lé sét;
e) a min ta pon tos azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat (a 

tí pus szá ma, so ro zat, je lö lés stb.);
f) a tá jé koz ta tó tar tal mi meg fe le lõ sé gét;
g) a vé dõ esz kö zön al kal ma zott jel ké pek és az EK-je lö -

lés he lyé nek és mód já nak meg fe le lõ sé gét;
h) a szük sé ges nek tar tott to váb bi meg ál la pí tá so kat.

EK-típustanúsítvány kiadása

8.  §

(1) A 2. és a 3. ka te gó ri á ba tar to zó, il let ve nem zet kö zi
szer zõ dés ezi rá nyú ren del ke zé se hi á nyá ban az EGT-ál la -
mok te rü le tén kí vül gyár tott 1. ka te gó ri á jú vé dõ esz köz
ese té ben az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sát a vizs gá la ti
jegy zõ könyv bir to ká ban a ké rel me zõ nek a vá lasz tá sa sze -
rin ti ta nú sí tó szer ve zet nél kell kez de mé nyez nie.

(2) A ta nú sí tó szer ve zet nél tör té nõ kez de mé nye zés hez
csa tol ni kell

a) az EK tí pus vizs gá lat ról ki ál lí tott vizs gá la ti jegy zõ -
könyv egy má so la ti és egy ma gyar nyelv re for dí tott pél dá -
nyát (ha az ere de ti leg nem ma gyar nyel ven ké szült);

b) a tá jé koz ta tót;
c) a vizs gált vé dõ esz köz azon sér tet len min tá ját, me -

lyet a vizs gá ló szer ve zet olyan jel zés sel lá tott el, mely iga -
zol ja, hogy e min ta egye zik azok kal, ame lye ken a vizs gá -
la tot vé gez ték.

9.  §

(1) A ta nú sí tó szer ve zet ki ad ja az EK-tí pus ta nú sít ványt, 
ha a 8.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt do ku men tu mok ból
meg ál la pít ha tó, hogy a vé dõ esz köz vé del mi szint je a ké -
rel me zõ ál tal meg adott kö ve tel mé nye ket ki elé gí ti vagy
meg ha lad ja. A ta nú sít vány tar tal maz za a vizs gá lat ered -
mé nye it, adott eset ben a ki bo csá tá sá hoz kap cso ló dó fel té -
te le ket, va la mint a hi te les min ta pél dány azo no sí tá sá hoz
szük sé ges le írá so kat és raj zo kat.

(2) A ki adott EK-tí pus ta nú sít vány nem át ru ház ha tó, ér -
vé nyes sé gi ide je – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ki -
vé te lé vel – ha tá ro zat lan. Az EK-tí pus ta nú sít vány a ta nú sí -
tó szer ve zet tu laj do na.
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(3) Ha a vizs gá la ti jegy zõ könyv a fel hasz nált anyag
vagy egyéb  valószínûsíthetõ ok  miatt olyan meg ál la pí tást
tar tal maz, ame lyek  miatt a vizs gált vé dõ esz köz vé del mi
szint je csök ken het, ak kor a vizs gá la ti jegy zõ könyv ben
meg ha tá ro zott, a vé dõ esz köz vé del mi szint je vál to zat lan -
sá gát jel zõ idõ pon tig tar tó ér vénnyel le het ki ad ni az EK-tí -
pus ta nú sít ványt.

(4) Az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sá val egy ide jû leg a ta -
nú sí tó szer ve zet hoz zá já rul az EK-je lö lés, il let ve a jel kép
vé dõ esz kö zön  való el he lye zé sé hez.

(5) Az EK-tí pus ta nú sít vány ki ál lí tá sá ról a ta nú sí tó szer -
ve zet egy ma gyar nyel vû má so la ti pél dány meg kül dé sé vel
tá jé koz tat ja az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Fõ fel ügye lõ sé get (a továb biak ban: OMMF).

(6) Az EK-tí pus ta nú sít vány vissza vo ná sá ról a ta nú sí tó
szer ve zet – az OMMF egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – az
Eu ró pai Bi zott ság tá jé koz ta tá sa ér de ké ben ér te sí ti a Nem -
ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó sá got (a továb biak ban: NFH)
a Köz pon ti Pi ac fel ügye le ti In for má ci ós Rend sze ren ke -
resz tül.

(7) Az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sá nak el uta sí tá sá ról
a ké rel me zõt és az egyé ni vé dõ esz kö zök meg fe le lõ sé gét
ta nú sí tó, el len õr zõ szer ve ze tek ki je lö lé sé nek és be je len -
té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ki je lö lõt (a továb biak ban: ki je lö lõ), az EK-tí -
pus ta nú sít vány vissza vo ná sá ról a ta nú sít ta tót és a ki je lö -
lõt a ta nú sí tó szer ve zet ha la dék ta la nul ér te sí ti, meg je löl -
ve a dön tés in do ka it és a dön tés el le ni jog or vos la ti le he tõ -
sé ge ket.

10.  §

(1) A ta nú sí tó szer ve zet az EK-tí pus ta nú sít vány ki adá -
sá val egy ide jû leg jó vá hagy ja a vé dõ esz köz tá jé koz ta tó ját,
és a ké rel me zõ szá má ra vissza szol gál tat ja a min tát, mi u tán 
azt hi te le sí tõ jel lel lát ta el.

(2) A tá jé koz ta tó a vé dõ esz köz tar to zé ka, ame lyet a vé -
dõ esz köz höz csa tol ni kell, vagy a cso ma go lás ban kell el -
he lyez ni.

11.  §

(1) Ha a ta nú sít ta tó a vé dõ esz közt a hi te les min ta pél -
dány hoz ké pest an nak szer ke ze ti ki ala kí tá sa, al kat ré szei, a
fel hasz nált anya gok vagy azok mi nõ sé ge te kin te té ben úgy
vál toz tat ja meg, hogy az el té rés mó do sít ja a vé dõ esz köz
vé del mi szint jét, új EK-tí pus ta nú sít vány ki adá sát kell kér -
nie. A vé dõ esz köz vé del mi szint jé nek vál toz ta tá sá val nem
járó mó do sí tás ese tén a ta nú sít ta tó be je len té sé re a ta nú sí tó
szer ve zet a ki adott EK-tí pus ta nú sít vány ha tá lyát ki ter -
jeszt he ti, vagy új EK-tí pus ta nú sít ványt ad hat ki.

(2) Az EK-tí pus ta nú sít vánnyal el lá tott bel föl di gyár tá sú 
vé dõ esz köz ké sõb bi azo no sít ha tó sá ga ér de ké ben a 8.  §
(2) be kez dé sé ben meg je lölt do ku men tu mo kat a gyár tó kö -
te les a gyár tás be fe je zé sét kö ve tõ 10 évig meg õriz ni. Ha a
gyár tó ezen idõ tar ta mon be lül jog utód nél kül meg szû nik, a 
gyár tá si do ku men tá ci ót kö te les az EK-tí pus ta nú sít ványt
ki adó ta nú sí tó szer ve zet ré szé re át ad ni.

(3) A ta nú sít ta tó a ta nú sí tó szer ve zet ál tal ki adott hi te les 
min ta pél dányt sér tet le nül kö te les meg õriz ni az EK-tí pus -
ta nú sít vány ban rög zí tett idõ pon tig. Ha ezen idõ pon ton be -
lül jog utód nél kül meg szû nik, a hi te les min ta pél dányt kö -
te les a ta nú sí tó szer ve zet ré szé re át ad ni.

(4) A ta nú sít ta tó kö te les a fel hasz ná ló ké ré sé re le he tõ vé
ten ni, hogy a vé dõ esz köz EK-tí pus ta nú sít vá nyát – má so lat 
for má já ban – meg te kint hes se.

(5) Az Eu ró pai Bi zott ság, a töb bi be je len tett szer ve zet,
to váb bá az EGT-ál la mok bár me lyi ké nek ille té kes ha tó sá -
ga ké ré sé re az EK-tí pus ta nú sít vány ból, in do kolt ké ré sé re
a vizs gá la ti jegy zõ könyv rõl, va la mint a gyár tói mû sza ki
do ku men tá ci ó ról a ta nú sí tó szer ve zet má so la tot kö te les
adni.

(6) A vé dõ esz köz tá jé koz ta tó ját a for ga lom ba ho za tal
he lye sze rin ti tag ál lam ban el fo ga dott hi va ta los nyel ven
kell el ké szí te ni.

12.  §

Ha
a) a vé dõ esz köz meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sa alap ja -

ként szol gá ló – az EK tí pus vizs gá lat alap ját ké pe zõ – elõ -
írás meg vál to zik, vagy

b) a vé dõ esz kö zön olyan mér té kû vál toz ta tást haj tot tak 
vég re, hogy a vé dõ esz köz vé del mi szint je, szer ke ze ti ki -
ala kí tá sa el tér az EK tí pus vizs gá lat alap ján ka pott ered mé -
nyek tõl, a meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sa alap ját ké pe zõ kö -
ve tel mé nyek tõl, il let ve a hi te les min ta pél dány tól,
az EK-tí pus ta nú sít vány az ezt köve tõen gyár tás ra ke rü lõ
vé dõ esz köz vo nat ko zá sá ban ér vé nyét vesz ti.

Általános tartalmú ellenõrzõ vizsgálatok

13.  §

(1) A ta nú sí tó szer ve zet el len õr zõ vizs gá la tot vé gez, ha
a vé dõ esz köz vé del mi szint jé vel kap cso lat ban bár ki ki fo -
gást tesz, vagy a ta nú sí tó szer ve zet tu do má sá ra jut olyan
tény, mely alap ján  valószínûsíthetõ, hogy a vé dõ esz köz
vé del mi szint je csök kent, ren del te tés sze rû hasz ná lat ese -
tén nem biz to sít ja a tõle el vár ha tó vé del met, il let ve a hasz -
ná ló ja, más sze mély vagy há zi ál lat egész sé gét vagy a va -
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gyon biz ton sá got ve szé lyez te ti, vagy a kö ve tel mé nyek nek
meg nem fe le lõ EK-je lö lés sel van el lát va.

(2) A ta nú sít ta tó kö te les a vé dõ esz köz el len õr zõ vizs gá -
la tát kez de mé nyez ni, ha be je len tés vagy ha tó sá gi in téz ke -
dés so rán tu do má sá ra ju tott, hogy a vé dõ esz köz a ren del te -
tés sze rû hasz ná lat so rán a mun ka vál la ló éle té re, egész sé -
gé re vagy tes ti ép sé gé re ve szé lyes nek bi zo nyult, il let ve
vé del mi ké pes sé ge csök kent vagy meg szûnt.

(3) Az el len õr zõ vizs gá lat cél ja an nak meg ál la pí tá sa,
hogy az adott vé dõ esz köz vé del mi szint je meg fe lel-e az
EK-tí pus ta nú sít vány ban meg ha tá ro zot tak nak.

(4) A ta nú sí tó szer ve zet az EK-tí pus ta nú sít ványt vissza -
von ja, ha az el len õr zõ vizs gá lat so rán meg ál la pít ja, hogy a
vé dõ esz köz

a) a hi te les min ta pél dány tól olyan mér ték ben el tér, ami 
a hasz ná ló ja, más sze mély vagy há zi ál lat egész sé gét vagy
a va gyon biz ton sá got ve szé lyez tet he ti,

b) vé del mi szint je csök kent, ren del te tés sze rû hasz ná lat
ese tén nem biz to sít ja a tõle el vár ha tó vé del met, il let ve a
hasz ná ló ja, más sze mély vagy há zi ál lat egész sé gét vagy a
va gyon biz ton sá got ve szé lyez te ti, vagy

c) a kö ve tel mé nyek nek meg nem fe le lõ EK-je lö lés sel
van el lát va,

füg get le nül at tól, hogy a vé dõ esz köz meg fe lel-e e ren de let
kö ve tel mé nye i nek vagy nem.

(5) Az EK-tí pus ta nú sít vány (4) be kez dés sze rin ti
vissza vo ná sá ról tör té nõ, a 9.  § (6) be kez dé se sze rin ti ér te -
sí tés nek tar tal maz nia kell a dön tés in do ka it, kü lö nö sen, ha
a meg nem fe le lés oka a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve -
tõ kö ve tel mé nyek be nem tar tá sa, vagy a ho no sí tott har mo -
ni zált szab vá nyok hely te len al kal ma zá sa vagy hiányos -
sága.

(6) A hasz ná ló ké rel mé re a vé dõ esz köz idõ sza kos fe lül -
vizs gá la tát a gyár tó vagy be je len tett szer ve zet vég zi el.

(7) Ha az NFH a vé dõ esz köz zel kap cso la to san kü lön
jog sza bály sze rin ti pi ac fel ügye le ti in téz ke dést al kal maz,
er rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got,
meg je löl ve az in téz ke dés in do ka it, kü lö nö sen, ha a meg
nem fe le lés oka a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve tõ kö -
ve tel mé nyek be nem tar tá sa, vagy a ho no sí tott har mo ni zált 
szab vá nyok al kal ma zá sa ese tén ezek hely te len al kal ma zá -
sa vagy hi á nyos sá ga.

A védõeszköz minõségét garantáló 
rendszer ellenõrzése

14.  §

(1) A gyár tó nak olyan gyár tá si fo lya ma tot kell al kal -
maz nia, ide ért ve a vé dõ esz köz mint vég ter mék el len õr zé -
sét is, amely biz to sít ja a gyár tás egy sé ges sé gét, és amely -

nek ered mé nye ként a vé dõ esz köz va la mennyi da rab ja ki -
elé gí ti a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve tõ kö ve tel mé -
nye ket, to váb bá a vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé ge a hi te les
min ta pél dá nyé val azo nos.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak meg -
valósulását a gyár tó ál tal az EK tí pus vizs gá la ti ké re lem be -
nyúj tá sát köve tõen vá lasz tott, az el len õr zést vég zõ be je -
len tett szer ve zet (a továb biak ban: el len õr zõ szer ve zet) el -
len õr zi, éven te leg alább egy szer, vé let len sze rû en meg ha -
tá ro zott idõ pont ban tör té nõ el len õr zés ke re té ben.

(3) Az el len õr zõ szer ve zet az el len õr zés ke re té ben az ál -
ta la ki vá lasz tott min tán pró bá kat, vizs gá la to kat vé gez az
al kal ma zott ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyok ban vagy a
mi nõ ség irá nyí tá si ké zi könyv ben meg ha tá ro zott vizs gá la -
tok sze rint, il let ve a 3. szá mú mel lék let ben le írt alap ve tõ
kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen.

(4) Az el len õr zõ szer ve zet – szük ség ese tén – a (3) be -
kez dés sze rin ti vé dõ esz köz min ta egy ér tel mû azo no sí tá sa
ér de ké ben egyez tet az EK-tí pus ta nú sít ványt ki adó ta nú sí -
tó szer ve zet tel.

(5) Az el len õr zõ szer ve zet in téz ke dik a vé dõ esz köz vé -
del mi szint jé nek hely re ál lí tá sá ról, és a gyár tó szék he lye
sze rin ti EGT-ál la mok ille té kes ha tó sá ga ér te sí té se ér de ké -
ben tá jé koz tat ja a ki je lö lõt, ha a gyár tá si fo lya mat fi gye -
lem mel kí sé ré se so rán a gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend -
szer bõl fa ka dó kö te le zett sé gét meg sze gi, vagy meg ál la pít -
ja, hogy a vé dõ esz köz már nem elé gí ti ki a hi te les min ta -
pél dány ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket.

(6) A ta nú sí tó szer ve zet az EK-tí pus ta nú sít ványt vissza -
von ja, ha az (5) be kez dés sze rin ti in téz ke dés el le né re a vé -
dõ esz köz vé del mi szint jé nek hely re ál lí tá sa nem  valósul
meg.

(7) Az el len õr zõ szer ve zet je len tést ké szít a gyár tó nak,
amely azt nyil vá nos adat ként ke zel he ti.

A védõeszközök gyártása minõségirányítási
 rendszerének ellenõrzése

15.  §

(1) A gyár tó mi nõ ség irá nyí tá si rend szert mû köd tet.

(2) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ki ala kí tá sa és fenn tar -
tá sa ér de ké ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé sét és
fel ügye le ti el len õr zé sét, a gyár tó ké rel mé re, a vá lasz tá sa
sze rin ti el len õr zõ szer ve zet vég zi el.

(3) A ké rel met a (2) be kez dés sze rin ti mi nõ ség irá nyí tá si 
rend szert ér té ke lõ el len õr zõ szer ve zet hez az EK tí pus vizs -
gá la ti ké re lem be nyúj tá sát köve tõen kell be nyúj ta ni. A ké -
re lem nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:
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a) a ter ve zett vé dõ esz köz re vo nat ko zó va la mennyi
 információt, ide ért ve a hi te les min ta pél dány ra vo nat ko zó
do ku men tá ci ó kat is;

b) a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert rész le te zõ dokumen -
tációt;

c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a gyár tó alá ve ti ma gát a mi -
nõ ség irá nyí tá si rend sze ré bõl fa ka dó kö te le zett sé gek nek,
és vál lal ja a rend szer egyen le tes szín vo na lú fenn tar tá sát.

(4) A gyár tás te kin te té ben al kal ma zott minõségirányí -
tási rend szer ke re té ben min den da rab vé dõ esz közt meg
kell vizs gál ni. E vizs gá la to kat az al kal ma zott ho no sí tott
har mo ni zált szab vá nyok ban, az al kal ma zott ho no sí tott
har mo ni zált szab vá nyok hi á nyá ban a tag ál la mi nem ze ti
szab vány ban, va la mint a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt
alap ve tõ kö ve tel mé nyek figye lembe véte lével kell vé -
gezni.

(5) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szert le író rész le te zõ do ku -
men tá ci ó nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen

a) a gyár tó mi nõ ség irá nyí tá si cél ki tû zé se it;

b) a gyár tó szer ve ze ti fel épí té sét, ezen be lül a ve ze tõk
fe le lõs sé gét és ha tás kö rét a vé dõ esz kö zök mi nõ sé ge te kin -
te té ben;

c) a gyár tást kö ve tõ vizs gá la to kat és pró bá kat;

d) a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ha té kony mû kö dé sét
el len õr zõ mód sze re ket.

(6) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé si el já rá sa
 során

a) ér té kel ni kell, hogy a gyár tó mi nõ ség irá nyí tá si rend -
sze re mû köd te té se kor meg fe le lõ ho no sí tott szab vá nyo kat,
il let ve tag ál la mi nem ze ti szab vá nyo kat al kal maz-e;

b) meg kell gyõ zõd ni ar ról, hogy a gyár tó tel jes kö rû en
el vég zi-e a vé dõ esz kö zök re elõ írt, a kö ve tel mé nyek nek
 való meg fe le lés meg ál la pí tá sá ra al kal mas vizs gá la to kat;

c) vizs gál ni kell, hogy az al kal ma zott mi nõ ség irá nyí tá -
si rend szer biz to sít ja-e a gyár tott vé dõ esz kö zök hi te les
min ta pél dánnyal  való egye zé sét.

16.  §

(1) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szert el len õr zõ szer ve zet
át fo gó an ér té ke li a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert, és nyi lat -
ko zik ar ról, hogy az al kal mas-e a vé dõ esz köz hi te les min -
ta pél dá nyá val azo nos vég ter mék elõ ál lí tá sá ra.

(2) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr zõ
szer ve zet az el já rás ered mé nyét és az ér té ke lést is tar tal -
ma zó dön té sét meg kül di a gyár tó nak.

(3) A gyár tó nak a szük sé ges el len õr zé sek és ér té ke lé sek 
vég re haj tá sa ér de ké ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rét
érin tõ min den ter vé rõl és mó do sí tá sá ról tá jé koz tat nia kell
a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr zõ szerve -
zetet.

(4) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer csak a mi nõ ség irá nyí -
tá si rend szert ér té ke lõ el len õr zõ szer ve zet dön té sét tar tal -
ma zó hi va ta los vissza iga zo lás alap ján mó do sít ha tó. En nek 
ér de ké ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr -
zõ szer ve zet meg vizs gál ja a ja va solt mó do sí tá so kat, an nak 
ered mé nyét, il let ve az ér té ke lés in do ko lá sát köz li vissza -
iga zo lá sá ban.

A védõeszközök gyártása
 minõségirányítási rendszerének idõszakos

 ellenõrzése

17.  §

(1) Az idõ sza kos el len õr zés so rán a mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert ér té ke lõ el len õr zõ szer ve zet nek ar ról kell meg -
gyõ zõd ni, hogy a gyár tó ma ra dék ta la nul tel je sí ti-e a vé dõ -
esz köz te kin te té ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend sze ré bõl fa -
ka dó kö te le zett sé ge it.

(2) A gyár tó az idõ sza kos el len õr zés ér de ké ben biz to sí -
ta ni kö te les

a) az ál ta la mû köd te tett mi nõ ség irá nyí tá si rend szer
szük ség sze rin ti meg vizs gá lá sá hoz a fel té te le ket;

b) a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr zõ
szer ve zet kép vi se lõ jé nek be lé pé sét min den olyan hely re,
ahol a vé dõ esz kö zök gyár tás el len õr zé sét, vizs gá la tát, pró -
bá ját vagy tá ro lá sát vég zik;

c) a tel jes gyár tá si fo lya mat és a szük sé ges mû sza ki, il -
let ve mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rõl min den szük sé ges in -
for má ci ót, kü lö nö sen a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rõl
 szóló do ku men tá ci ók, a mû sza ki do ku men tá ci ók és a mi -
nõ ség irá nyí tá si ké zi könyv át te kin té sé nek le he tõ sé gét.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak meg valósulása 
ér de ké ben a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el len õr -
zõ szer ve zet idõ sza kos jel le gû, az adott mi nõ ség irá nyí tá si
rend szer kö ve tel mé nye i hez meg fe le lõ, il let ve elõ ze tes be -
je len tés nél kü li el len õr zõ vizs gá la tot vé gez. Az el len õr zõ
vizs gá la tot leg alább éven te egy szer el kell vé gez ni.

(4) A gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert ér té ke lõ el -
len õr zõ szer ve zet el len õr zé se so rán tett meg ál la pí tá so kat
tar tal ma zó do ku men tá ci ót nyil vá nos adat ként ke zel he ti.

(5) A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer új ra ér té ke lé sét há rom -
éven te szük sé ges el vé gez ni.

18.  §

(1) A ta nú sít ta tó a rá vo nat ko zó va la mennyi el len õr zõ
vizs gá lat el vég zé sé nek le he tõ sé gét kö te les biz to sí ta ni.

(2) Az el len õr zõ vizs gá lat ban részt vevõ sze mé lyek a
gyár tó ál tal al kal ma zott meg ol dá so kat, a do ku men tá ci ók -
ban fog lalt ada to kat üz le ti ti tok ként kö te le sek ke zel ni.
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EK-jelölés

19.  §

(1) A vé dõ esz kö zö kön fel tün te tett EK-je lö lés – a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott el té rés sel – azt fe je zi ki, hogy a
vé dõ esz köz meg fe lel a 3. szá mú mel lék let sze rin ti alap ve -
tõ kö ve tel mé nyek nek, az al kal ma zott ho no sí tott har mo ni -
zált szab vá nyok nak, il let ve az alap ve tõ kö ve tel mé nyek -
nek meg fe le lõ mû sza ki meg ol dá sok nak.

(2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben az
EK-je lö lés azt fe je zi ki, hogy a vé dõ esz köz a kü lön jog sza -
bály elõ írásának is meg fe lel. Ha a kü lön jog sza bály le he tõ -
vé te szi a vá lasz tást an nak és e ren de let nek al kal ma zá sa
kö zött, ak kor az EK-je lö lés a vá lasz tott elõ írásnak tör té nõ
meg fe le lést fe je zi ki.

(3) Az EK-je lö lést va la mennyi vé dõ esz kö zön oly mó -
don kell el he lyez ni, hogy az a hasz ná la tá nak vár ha tó idõ -
tar ta má ra jól fel is mer he tõ, el tá vo lít ha tat lan le gyen. Ha az
EK-je lö lés a vé dõ esz kö zön nem he lyez he tõ el an nak mé -
re te vagy jel lem zõ je  miatt, ak kor azt a cso ma go lá son kell
fel tün tet ni.

(4) A vé dõ esz kö zön vagy an nak cso ma go lá sán egyéb
in for má ci ók is fel tün tet he tõk, azon ban azok az EK-je lö lés
lát ha tó sá gát és ol vas ha tó sá gát nem csök kent he tik.

(5) Az EK-je lö lés nek tar tal maz nia kell a vé dõ esz köz
mint vég ter mék el len õr zé sé ben részt vevõ el len õr zõ szer -
ve zet azo no sí tó szá mát, az 5. szá mú mel lék let sze rin ti
„CE” be tû ket és in for má ci ó kat, to váb bá az e §-ban meg ha -
tá ro zott ada to kat.

20.  §

(1) Ha a ta nú sí tó szer ve zet az el len õr zé se so rán meg ál -
la pít ja, hogy az EK-je lö lés nek a vé dõ esz kö zön  való fel -
tün te té se nem fe lel meg e ren de let ren del ke zé se i nek, fel -
szó lít ja a ta nú sít ta tót a vé dõ esz köz e ren de let nek meg fe le -
lõ for gal ma zá sá ra.

(2) Ha a ta nú sít ta tó a fel szó lí tás el le né re nem biz to sít ja
az e ren de let nek meg fe le lõ el já rást, a ta nú sí tó szer ve zet
– az EK-tí pus ta nú sít vány egy ide jû vissza vo ná sa mel -
lett – szük ség sze rint pi ac fel ügye le ti vagy fe le lõs ség re vo -
ná si el já rást kez de mé nyez.

Piacfelügyelet

21.  §

E ren de let ren del ke zé sei a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló
tör vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.

A rendeletnek nem megfelelõ védõeszközök
 bemutatása

22.  §

Az e ren de let nek nem meg fe le lõ vé dõ esz köz, il let ve
bár mely rész egy sé gé nek vá sá ron, ki ál lí tá son vagy ha son ló 
ren dez vé nyen tör té nõ be mu ta tá sa meg en ge dett, ha a meg
nem fe le lés re, va la mint a for ga lom ba ho za tal vagy bár -
mely cél ra tör té nõ fel hasz ná lás eb bõl ere dõ ti lal má ra meg -
fele lõen egy ér tel mû mó don fi gye lem fel hí vás tör té nik.

Záró rendelkezések

23.  §

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

(2) E ren de let a hatályba lépése elõtt ki adott EK-tí pus ta -
nú sít vá nyok ér vé nyes sé gét nem érin ti.

(3) Ha tá lyát vesz ti az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé -
nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 2/2002.
(II. 7.) SZCSM ren de let. E be kez dés az e ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

24.  §

Ez a ren de let az egyé ni vé dõ esz kö zök re vo nat ko zó tag -
ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló – a 93/68/EGK, a
93/95/EGK ta ná csi irány el vek kel, va la mint a 96/58/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí -
tott – 1989. de cem ber 21-i 89/686/EGK ta ná csi irány elv -
nek  való meg fe le lést szol gál ja, az irány elv 9. cik ke és
V. mel lék le te ki vé te lé vel.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter



1. számú melléklet a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelethez

Egyé ni vé dõ esz köz EK-tí pus ta nú sít vá nya: .......................................................................................................................

Szá ma: ................................................................................................................................................................................

Ta nú sí tást vég zõ be je len tett szer ve zet neve: .....................................................................................................................

Azo no sí tá si szá ma: .............................................................................................................................................................

Címe: ..................................................................................................................................................................................

Le vél cím: ...........................................................................................................................................................................

Te le fon: ....................................... Fax: ...................................... E-ma il: ........................................................................

Je len EK-tí pus ta nú sít vány csak a le pe csé telt azo no sí tá si min tá val (hi te les min ta pél dány) és a meg ne ve zett bi zony la tok -
kal együtt ér vé nyes. Az EK-tí pus ta nú sít vány nem ru ház ha tó át!

1. Az egyé ni vé dõ esz köz meg ne ve zé se: ............................................................................................................................

   Cikk szá ma/mo dell szá ma: ..............................................................................................................................................

   Gyár tá si éve: .................................................................................................................................................................

2. A ta nú sít ta tó (gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je*) meg ne ve zé se: ....................................................................

   Címe: .............................................................................................................................................................................

   Te le fon: ........................................ Fax: ...................................... E-ma il: ...................................................................

3. Az egyé ni vé dõ esz közt gyár tó meg ne ve zé se: ...............................................................................................................

4. Címe: .............................................................................................................................................................................

   Or szág: .........................................................................................................................................................................

   Te le fon: ................................................................ Te le fax: ........................................................................................

5. Az egyé ni vé dõ esz köz vé del mi ké pes sé ge és vé del mi fo ko za ta: ..................................................................................

6. Az egyé ni vé dõ esz köz meg fe le lõ sé ge alap ját ké pe zõ vizs gá la ti do ku men tu mok azo no sí tó ada tai: .............................

  a) a ta nú sí tó szer ve zet meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................

     vizs gá la ti jegy zõ könyv szá ma: ...............................................................................................................................

  b) EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat azo no sí tó ja: ............................................................................................................

7. Az egyé ni vé dõ esz köz alap ve tõ egész ség vé del mi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek  való meg fe le lés do ku men tá ci ó ja:

   – az egyé ni vé dõ esz köz gyár tá sa so rán tel jes kö rû en al kal ma zott ho no sí tott szab vány(ok): ......................................

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

     vagy

   – a gyár tó ál tal al kal ma zott mû sza ki meg ol dá sok do ku men tá ci ó já nak azo no sí tó ja: ...................................................

8. Az EK-je lö lés fel tün te té sé re vo nat ko zó elõ írások: .......................................................................................................

9. Az egyé ni vé dõ esz köz re vo nat ko zó to váb bi be jegy zé sek: ............................................................................................

A 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let 9.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti idõ pont ban, to váb bá a 11.  § (1) be kez dé -
sé ben, ille tõ leg a 12.  §-ban fog lal tak fenn ál lá sa ese tén az EK-tí pus ta nú sít vány ér vé nyét vesz ti.

A 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let 13.  § (4) be kez dé sé ben, ille tõ leg a 14.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak fenn ál lá sa
ese tén az EK-tí pus ta nú sít vány vissza vo nás ra ke rül.

Az egyé ni vé dõ esz köz EK-tí pus ta nú sít vá nyá ban fog lal tak el len jog or vos la ti ké re lem nek van he lye. A jog or vos la ti ké -
rel met az egyé ni vé dõ esz közt ta nú sí tó szer ve zet vo nat ko zó el já rá si rend je sze rin ti fe le lõs sze mély bí rál ja el.

................................, 20..... év ....................... hó ..... nap.

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

a ta nú sí tó szer ve zet

* A meg fe le lõ alá hú zan dó
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2. szá mú mel lék let a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let hez

EK-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat

A gyár tó vagy an nak az EGT-ál la mok te rü le tén le te le pe dett meg ha tal ma zott kép vi se lõ je, úgy mint ..............................
........................................................................................................... ki je len ti, hogy az aláb bi ak sze rin ti új vé dõ esz köz
.......................................... meg fe lel a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let ben (89/686/EGK irány elv ben) fog lal tak nak,
va la mint adott eset ben az al kal ma zott ho no sí tott MSZ EN .............. szab vány nak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let
4.  §-ában [89/686/EGK irány elv 8. cikk (3) be kez dé sé ben] meg ha tá ro zott 1. ka te gó ri á jú vé dõ esz kö zök ese té ben, to váb -
bá azo nos a .......................................................... ál tal ki ál lí tott ............. szá mú EK-tí pus ta nú sít vány ban sze rep lõ vé dõ -
esz köz zel,
ille tõ leg alá ve tet ték a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let 14.  §-a/15.  §-a (89/686/EGK irány elv 11. cik ké nek A./B. pont -
ja) sze rin ti el já rás nak az el len õr zõ szerv el len õr zé se mel lett.

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

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

alá írás

3. szá mú mel lék let a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let hez

A vé dõ esz kö zök alap ve tõ egész ség vé del mi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyei

1. A VÉDÕESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI
A vé dõ esz köz nyújt son meg fe le lõ vé del met a te vé keny ség so rán fel lé põ és vár ha tó an elõ for du ló koc ká za tok kal szem -

ben, és te gye le he tõ vé az egész sé get nem ve szé lyez te tõ és biz ton sá gos mun ka vég zést.
1.1. A ki ala kí tás alap el vei
1.1.1. Er go nó mia
A vé dõ esz kö zök olyan ki ala kí tá sú ak és ki vi te le zé sû ek le gye nek, hogy a hasz ná ló az elõ írásoknak meg fele lõen és a te -

vé keny ség so rán elõ re lát ha tó an fel me rü lõ koc ká za tok mel lett a mun kát meg fele lõen el vé gez hes se, egy ide jû leg a le he tõ
leg ma ga sabb vé del mi szin tet, az el vár ha tó kom fort ér zést biz to sít sa.

1.1.2. Vé del mi szin tek és vé del mi ka te gó ri ák
1.1.2.1. A le he tõ leg ma ga sabb vé del mi szint
A ter ve zés kor szá mí tás ba vett op ti má lis vé del mi szint az, ame lyen túl a vé dõ esz köz vi se lé sé bõl, il let ve a tény le ges

hasz ná la tá ból szár ma zó aka dá lyok gá tol nák a koc ká za tok el le ni ha tá sos vé del met és hasz ná la tot az ex po zí ció idõ tar ta ma 
alatt, vagy aka dá lyoz nák a nor má lis mun ka vég zést.

1.1.2.2. A koc ká zat mér té ké nek meg fe le lõ vé del mi ka te gó ri ák
Ha elõ re lát ha tó an kü lön bö zõ fog lal koz ta tá si kö rül mé nyek kö zött a koc ká za tok el té rõ szint je i nek fel lé pé se vár ha tó,

ak kor a vé dõ esz köz ki ala kí tá sa kor meg fe le lõ vé del mi ka te gó ri á kat kell figye lembe ven ni.
1.2. A vé dõ esz kö zök ár tal mat lan sá ga
1.2.1. Koc ká zat men tes ség
A vé dõ esz kö zö ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy men te sek le gye nek a koc ká za ti té nye zõk tõl a ter ve zett

hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött.
1.2.1.1. Meg fe le lõ anya gok, al ko tó ele mek
A vé dõ esz kö zö ket al ko tó anya gok és eset le ges bom lás ter mé ke ik nem le het nek ár tal mas ha tá sú ak a fel hasz ná ló egész -

sé gé re, és hasz ná ló ját nem ve szé lyez tet he tik.
1.2.1.2. A vé dõ esz köz nek a fel hasz ná ló val érint ke zõ va la mennyi ré szé nek meg fe le lõ fe lü le ti ál la po ta
A vé dõ esz köz nek min den olyan ré szét, amely érint ke zik vagy érint ke zés be lép het a fel hasz ná ló val a vi se lés idõ tar ta -

ma alatt, úgy kell ki ké pez ni, hogy ér des ség, éles szé lek, ki ál ló pon tok, ame lyek túl zott ir ri tá ci ót vagy sé rü lést okoz hat -
nak, ne le gye nek raj ta.

1.2.1.3. A vi se lõ vagy hasz ná ló meg en ged he tõ leg na gyobb aka dá lyo zá sa
A vé dõ esz kö zök a le he tõ leg ki sebb mér ték ben aka dá lyoz hat ják a vi se lõ moz du la ta it, test tar tá sát és irány ér zé ke lé sét.

Nem le het nek oko zói olyan moz du la tok nak, ame lyek ve szé lyez tet he tik a fel hasz ná lót vagy más sze mé lye ket.
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1.3. Ké nye lem és ha té kony ság

1.3.1. A vé dõ esz köz il lesz ke dé se a vi se lõ je vagy hasz ná ló ja tes ti adott sá ga i hoz

A vé dõ esz kö zö ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy a le he tõ leg könnyeb ben ölt hes se ma gá ra a vi se lõ je az al -
kal mas test hely zet ben, és vi sel hes se a szük sé ges idõ tar tam alatt, figye lembe véve a kör nye ze ti té nye zõ ket, az el vég zen -
dõ moz du la to kat és a szük sé ges test tar tást. Eb bõl a cél ból a vé dõ esz köz nek mi nél job ban al kal maz kod nia kell a fel hasz -
ná ló tes ti adott sá ga i hoz min den erre al kal mas mó don, így meg fe le lõ be ál lí tó- és rög zí tõ szer ke ze tek kel vagy ki elé gí tõ
mé ret be li vál to za tok kal.

1.3.2. Könnyû és szi lárd ki ala kí tás

A vé dõ esz köz nek a le he tõ leg könnyebb nek kell len nie a ha té kony ság vagy szer ke ze ti szi lárd ság hát rá nya nél kül. A
spe ci fi kus ki egé szí tõ kö ve tel mé nye ken túl, ame lye ket a vé dõ esz kö zök nek ki kell elé gí te ni ük a meg elõ zen dõ koc ká za tok 
el le ni ha tá sos vé de lem cél já ból, meg fe le lõ el len ál ló ké pes ség gel kell ren del kez ni ük az al kal ma zás elõ re lát ha tó kö rül mé -
nye i vel és a kör nye ze ti té nye zõk ha tá sa i val szem ben.

1.3.3. A fel hasz ná ló ál tal egy ide jû leg hor dott vé dõ esz kö zök szük sé ges össz hang ja

Ha a gyár tó tól több, kü lön bö zõ faj tá jú vagy tí pu sú vé dõ esz köz mo dell ke rül for ga lom ba ab ból a cél ból, hogy a test
szom szé dos ré sze i nek egy ide jû vé del mét biz to sít sa, azok nak össze il lõ nek kell len ni ük.

1.4. A gyár tó ál tal adott „Tá jé koz ta tó”

A gyár tó ál tal a for gal ma zott vé dõ esz köz zel együtt kö te le zõ en adott tá jé koz ta tó nak a gyár tó, il let ve az EGT-ál la mok -
ban le te le pe dett kép vi se lõ je ne vén és cí mén kí vül min den hasz nos ada tot tar tal maz nia kell az aláb bi ak ra vo nat ko zó an:

a) a tá ro lá si, hasz ná la ti, tisz tí tá si, kar ban tar tá si, el len õr zé si és fer tõt le ní té si uta sí tá sok. A gyár tó ál tal aján lott tisz tí tó-, 
kar ban tar tó vagy fer tõt le ní tõ sze rek a hasz ná la tuk so rán nem le het nek sem mi lyen ká ros ha tás sal sem a vé dõ esz köz re,
sem a fel hasz ná ló ra;

b) a vé dõ esz köz vé del mi szint jé nek vagy ka te gó ri á já nak el len õr zé sét cél zó mû sza ki vizs gá la tok so rán al kal ma zan dó
fel té te lek;

c) a vé dõ esz köz zel együtt hasz nál ha tó já ru lé kos ele mek, va la mint a meg fe le lõ cse re al kat ré szek jel lem zõi;

d) a meg fe le lõ vé del mi szin tek a kü lön bö zõ mér té kû koc ká za tok kal szem ben, és az azok nak meg fe le lõ hasz ná la ti ha -
tá rok;

e) a vé dõ esz köz vagy bi zo nyos al ko tó ele me i nek el hasz ná ló dá si ide je vagy ha tár ide je;

f) a meg fe le lõ cso ma go lás faj ta a vé dõ esz köz szál lí tá sá hoz;

g) a je lö lé sek je len té se;

h) a vé dõ esz köz nek a to váb bi reá vo nat ko zó, nem e ren de let elõ írásának tör té nõ meg fe le lést ki fe je zõ EK-je lö lés. Ha a 
kü lön jog sza bály le he tõ vé te szi a vá lasz tást an nak és e ren de let nek al kal ma zá sa kö zött, ak kor az EK-je lö lés a vá lasz tott
elõ írásnak tör té nõ meg fe le lést fe je zi ki;

i) a vé dõ esz köz ter ve zé sé be be vont be je len tett szer ve zet neve, címe és azo no sí tá si szá ma.

A tá jé koz ta tót pon to san és ért he tõ en kell meg fo gal maz ni.

2. A VÉDÕESZKÖZÖK FAJTÁIRA, ILLETÕLEG TÍPUSAIRA VONATKOZÓ KÖZÖS KIEGÉSZÍTÕ KÖVE -
TEL MÉNYEK

2.1. Sza bá lyo zó szer ke zet tel ren del ke zõ vé dõ esz köz

Ha a vé dõ esz kö zön be ál lí tó vagy sza bá lyo zó szer ke zet van, azt úgy kell meg ter vez ni és gyár ta ni, hogy a be ál lí tás után
a fel hasz ná ló aka ra tá tól füg get le nül ne ál lí tód has son el a ter ve zett hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött.

2.2. A vé den dõ test ré sze ket be fe dõ vé dõ esz köz

A vé den dõ test ré sze ket be fe dõ vé dõ esz köz nek a le he tõ sé gek hez mér ten ki e lé gí tõ en kell szel lõz nie úgy, hogy kor lá -
toz za a vi se lés bõl szár ma zó iz za dást, amennyi ben ez nem le het sé ges, az iz zad sá got fel szí vó esz kö zök kel le he tõ leg el
kell lát ni.

2.3. Az ar cot, sze met vagy lég uta kat védõ vé dõ esz köz

Az ar cot, sze met vagy a lég uta kat védõ vé dõ esz köz a le he tõ leg ki sebb mér ték ben kor lá toz hat ja a fel hasz ná ló lá tó te rét
és lá tá sát.

Ezen vé dõ esz köz faj ták szem vé dõ ré szei op ti ka i lag sem le ge sek és össze egyez tet he tõk le gye nek a fel hasz ná ló töb -
bé-ke vés bé ap ró lé kos, il let ve hosszan tar tó te vé keny sé gé nek jel le gé vel.

Ha szük sé ges, olyan esz kö zök kel kell ke zel ni vagy el lát ni, ame lyek meg aka dá lyoz zák a pá ra kép zõ dést.

Azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek lá tás kor rek ci ót igény lõ fel hasz ná lók szá má ra ké szül tek, le gye nek össze egyez tet he tõk 
szem üveg vagy kon takt len cse vi se lé sé vel.
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2.4. A vé dõ esz köz el öre ge dé se

Ha az új ál la po tú vé dõ esz kö zök nél a ter ve zõ vagy a gyár tó meg ál la pít ja, hogy az el öre ge dés fel lép het, a gyár tás idõ -
pont ját, il let ve a le já ra ti ha tár idõt el tá vo lít ha tat lan mó don és fél re ért he tet le nül je lez ni kell min den egyes vé dõ esz kö zön
vagy cse rél he tõ al ko tó ele mén, va la mint azok cso ma go lá sán.

Amennyi ben nem le het sé ges pon to san meg ad ni az érin tett vé dõ esz köz élet tar ta mát, a gyár tó nak a tá jé koz ta tó ban min -
den hasz nos ada tot meg kell ad nia a vá sár ló vagy a fel hasz ná ló szá má ra, hogy meg ál la pít has sa az éssze rû en vár ha tó el -
hasz ná ló dá si ha tár idõt, figye lembe véve a mo dell mi nõ sé gét, a tá ro lás, a hasz ná lat, a tisz tí tás és a kar ban tar tás  valós kö -
rül mé nye it.

Ab ban az eset ben, ha a vé dõ esz köz tel je sít mé nyé nek gyors és szem be tû nõ meg vál to zá sa fel te he tõ en a gyár tó ál tal ja -
va solt rend sze res tisz tí tá si el já rás ból fa ka dó el öre ge dés nek tu laj do nít ha tó, a gyár tó nak le he tõ leg min den egyes for gal -
ma zott vé dõ esz kö zön fel kell tün tet nie egy jel zést, ami bõl meg tud ha tó a tisz tí tá sok szá ma, ame lyen túl az esz közt meg
kell vizs gál ni vagy ki kell cse rél ni; en nek hi á nyá ban a gyár tó nak erre vo nat ko zó an ada to kat kell kö zöl nie a tá jé koz ta tó -
ban.

2.5. A hasz ná lat so rán a be aka dás ve szé lyé nek ki tett vé dõ esz köz

Ha a vár ha tó hasz ná la ti kö rül mé nyek so rán fenn áll an nak a ve szé lye, hogy a vé dõ esz köz be akad hat va la mely moz gó
tárgy ba, és en nél fog va ve szé lyez te ti a fel hasz ná lót, a vé dõ esz köz nek meg fe le lõ el len ál lá si ha tár ér ték kel kell ren del kez -
nie, ame lyen túl va la me lyik al ko tó ele mé nek sza ka dá sa meg aka dá lyoz za a ve szély hely zet ki ala ku lá sát.

2.6. Rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben  való hasz ná lat ra szánt vé dõ esz köz

A rob ba nás ve szé lyes kör nye zet ben  való hasz ná lat ra szánt vé dõ esz kö zö ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy
ne le hes se nek vil la mos, elekt ro szta ti kus ere de tû vagy va la mely üt kö zés bõl fa ka dó ív vagy szik ra kép zõ dés oko zói,
amely ké pes meg gyúj ta ni a rob ba nó ele gyet.

2.7. Gyors be avat ko zás ra szánt vagy gyor san fel-, il let ve le ve he tõ vé dõ esz köz

Eze ket az vé dõ esz köz faj tá kat oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül le hes sen azo -
kat fel-, il let ve le ven ni.

Ha ezek olyan rög zí tõ vagy le hú zó szer ke zet tel van nak el lát va, amely le he tõ vé te szi a vi se lõn meg fe le lõ hely zet ben
 való rög zí tést vagy a le vé telt, a szer ke zet nek könnyen és gyor san ke zel he tõ nek kell len nie.

2.8. Kü lön le ges kö rül mé nyek kö zöt ti be avat ko zás hoz ké szült vé dõ esz köz

Kü lön le ges kö rül mé nyek kö zöt ti be avat ko zás hoz ter ve zett vé dõ esz kö zök höz a gyár tó ál tal adott tá jé koz ta tó nak olyan 
ada to kat kell tar tal maz nia, ame lyek a kép zett és gya kor lat tal ren del ke zõ, ille té kes sze mé lyek hez szól nak a meg fe le lõ al -
kal ma zás ér de ké ben.

Ezen kí vül tar tal maz nia kell an nak le írá sát, ho gyan gyõ zõd het meg a vé dõ esz közt hasz ná ló sze mély a meg fe le lõ be ál -
lí tá sá ról és mû kö dõ ké pes sé gé rõl.

Ha a vé dõ esz köz olyan ri asz tó be ren de zés sel van el lát va, amely a ren des kö rül mé nyek kö zött biz to sí tott vé del mi szint
hi bá ját jel zi, a be ren de zést oly mó don kell ter vez ni és ki ala kí ta ni, hogy a ri asz tó jel zést a fel hasz ná ló a ter ve zett hasz ná la -
ti kö rül mé nyek kö zött ké pes le gyen ész lel ni.

2.9. A fel hasz ná ló ál tal be ál lít ha tó vagy el tá vo lít ha tó al ko tó ele met tar tal ma zó vé dõ esz köz

A fel hasz ná ló ál tal be ál lít ha tó vagy cse re cél já ból le ve he tõ al ko tó ele mek kel ren del ke zõ vé dõ esz közt oly mó don kell
ter vez ni és gyár ta ni, hogy szer szám hasz ná la ta nél kül be ál lít ha tó, va la mint fel- és le sze rel he tõ le gyen.

2.10. Kül sõ esz köz höz kap csol ha tó vé dõ esz köz

Ha a vé dõ esz köz kül sõ esz köz höz csat la koz tat ha tó szer ke zet tel van el lát va, a csat la koz ta tó szer ke ze tet oly mó don kell 
ter vez ni és gyár ta ni, hogy csak a meg fe le lõ tí pu sú esz köz höz le gyen al kal maz ha tó.

2.11. Fo lya dék ke rin ge tõ rend szert tar tal ma zó vé dõ esz köz

A fo lya dék ke rin ge tõ rend szert tar tal ma zó vé dõ esz közt oly mó don kell ki vá lasz ta ni, ter vez ni és ki ala kí ta ni, hogy a vé -
den dõ test rész egé szé nek kör nye ze té ben a fo lya dék meg fe le lõ cse ré jét biz to sít sa, bár mi lyen test tar tás ban vagy moz du la -
tok kal dol goz zon is a fel hasz ná ló a ter ve zett al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött.

2.12. A biz ton ság ra és az egész ség re köz vet le nül vagy köz vet ve uta ló, egy vagy több jel zés sel el lá tott vé dõ esz köz

Azok a jel zé sek vagy je lö lé sek, ame lyek a vé dõ esz köz faj tá kon vagy tí pu so kon ta lál ha tók az egész ség re és a biz ton -
ság ra  való köz vet len vagy köz ve tett uta lás cél já ból, le he tõ leg kép írás je lek vagy áb rák le gye nek. Tö ké le te sen ért he tõk és
ol vas ha tók ma rad ja nak a vé dõ esz kö zön an nak vár ha tó élet tar ta ma alatt. A jel zé sek nek tel jes nek, pon tos nak és kö zért he -
tõ nek kell len ni ük a fél re ér té sek el ke rü lé se ér de ké ben. Amennyi ben a je lek ben sza vak vagy mon da tok ta lál ha tók, azo kat
a fel hasz ná ló or szág nyel vén kell meg fo gal maz ni.

Ami kor va la mely vé dõ esz köz kor lá to zott mé re tei nem te szik le he tõ vé, hogy a szük sé ges jel zést rész ben vagy egész -
ben el he lyez zék raj ta, azt fel kell tün tet ni a vé dõ esz köz (vagy vé dõ esz köz-al kat rész) cso ma go lá sán és a gyár tó ál tal adott 
tá jé koz ta tó ban.
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2.13. Jól lát ha tó sá got biz to sí tó vé dõ esz kö zök, ame lyek a vi se lõ jé nek biz ton sá gi okok ból  való lát ha tó vá té te lé re al kal -
ma sak

Azok a vé dõ esz kö zök, ame lyek nek az a ren del te té se, hogy a fel hasz ná ló je len lé tét vi zu á li san és egyé ni leg je lez zék.
Olyan hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött, ame lyek ezt elõ re lát ha tó an szük sé ges sé te szik, a vé dõ esz kö zön egy vagy több,
meg fele lõen és he lye sen el he lye zett anya got vagy esz közt kell al kal maz ni, ame lyek köz vet le nül lát ha tó fény su ga ra kat
bo csá ta nak ki, vagy fény vissza ve rõ tu laj don sá gú ak, fé nye re jük, va la mint fo to met ri ai és ko lo ri met ri ai tu laj don sá ga ik
meg fe le lõ ek.

2.14. Vé dõ esz köz több fé le koc ká zat el le ni vé de lem re
Azo kat az vé dõ esz kö zö ket, ame lyek nek az a fel ada ta, hogy meg véd jék a fel hasz ná lót több, egy ide jû leg je lent ke zõ ve -

szély for rás el len, oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy meg fe lel je nek az egyes koc ká za tok ál tal tá masz tott, spe ci fi -
ku san alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek (l. a 3. pon tot).

3. A MEGELÕZENDÕ KOCKÁZATOK ELLENI VÉDELEM KIEGÉSZÍTÕ KÖVETELMÉNYEI
3.1. Vé de lem a me cha ni kai üté sek el len
3.1.1. Esés tõl vagy re pü lõ tár gyak tól szár ma zó üté sek, va la mely test rész aka dály ba üt kö zé sé bõl szár ma zó lö ké sek
Az ef faj ta koc ká za tok el le ni vé dõ esz kö zök nek tom pí ta ni uk kell az ütés ha tá sa it, meg aka dá lyoz va a vé dett test rész tö -

ré ses vagy zú zó dá sos sé rü lé sét, le ga láb bis az üt kö zé si ener gia el nye lé sé nek ad dig a szint jé ig, ame lyen túl az el nye lõ
anyag vagy be ren de zés túl zott mé re tei vagy tö me ge gá tol ná a vé dõ esz köz tény le ges hasz ná la tát a vi se lés fel te he tõ en
szük sé ges idõ tar ta ma alatt.

3.1.2. Sze mé lyek esé se
3.1.2.1. Az el csú szá sos esé sek meg elõ zé se
A csú szá sok meg elõ zé sé re al kal mas láb be lik talp ré szét úgy kell ter vez ni, gyár ta ni vagy meg fe le lõ tu laj don sá gú esz -

köz zel el lát ni, hogy az jó ta pa dást biz to sít son ka pasz ko dás vagy súr ló dás ré vén a ta laj ál la po tá nak vagy jel le gé nek meg -
fele lõen.

3.1.2.2. Ma gas ból tör té nõ le zu ha nás meg elõ zé se
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se, hogy meg aka dá lyoz zák a ma gas ból tör té nõ le zu ha nást vagy an -

nak ha tá sa it, egy tes tet tar tó szer ke zet bõl és egy biz tos rög zí té si pont hoz kap csol ha tó ki kö té si rend szer bõl kell áll ni uk.
Eze ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zöt ti fel hasz ná lás kor a test el -
moz du lá sa a le he tõ leg cse ké lyebb le gyen, és ez zel el ke rül he tõ le gyen bár mi lyen aka dály nak  való üt kö zés. Elõ zõ e ket
úgy biz to sít sák, hogy a fé ke zõ erõ ne érje el az eset leg tes ti sé rü lést ki vál tó ha tást, ille tõ leg ne idéz ze elõ a vé dõ esz köz ki -
nyí lá sát, vagy va la mely al ko tó ré szé nek a sza ka dá sát, ami a fel hasz ná ló le zu ha ná sá hoz ve zet ne.

Ezen kí vül a fel hasz ná ló nak olyan po zí ci ót kell biz to sí ta ni uk, amely adott eset ben le he tõ vé te szi szá má ra, hogy meg -
vár ja a se gít ség meg ér ke zé sét.

A gyár tó nak pon to san meg kell ad nia a tá jé koz ta tó ban mind azo kat a hasz nos ada to kat, ame lyek el sõ sor ban a kö vet ke -
zõk re vo nat koz nak:

– a biz tos rög zí té si pont meg kö ve telt jel lem zõi, va la mint a szük sé ges leg ki sebb mély ség a fel hasz ná ló alatt,
– a test he ve der ze tek meg fe le lõ el he lye zé si mód ja és a kö tél rend szer kap cso ló dá sa a biz tos rög zí té si pont hoz.
3.1.3. Me cha ni kai rez gé sek
A me cha ni kai rez gé sek ha tá sa i nak meg elõ zé sét szol gá ló vé dõ esz kö zök nek meg fe le lõ mó don kell tom pí ta ni uk a vé -

den dõ test rész szá má ra ár tal mas rez gé se ket.
A rez gé sek ál tal a fel hasz ná ló hoz to váb bí tott gyor su lás ha tár ér té ke sem mi kép pen nem ha lad hat ja meg a napi ma xi má -

lis ex po zí ció idõ tar ta má nak ará nyá ban meg ha tá ro zott ha tár ér té ke ket a vé den dõ test rész re néz ve.
3.2. Va la mely test rész össze nyo má sa el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek nek a ren del te té se va la mely test rész vé del me az össze nyo más ból fa ka dó ha tá -

sok el len, oly mó don kell tom pí ta ni uk ezen ha tá so kat, hogy meg aka dá lyoz zák a he veny sé rü lést vagy kró ni kus ká ro so -
dást.

3.3. Fi zi kai ha tá sok (dör zsö lés, szú rás, vá gás, ma rás) el le ni vé de lem
A test egé szét vagy egy ré szét az olyan fe lü le ti me cha ni kai ha tá sok, mint ami lyen a dör zsö lés, szú rás, vá gás, ma rás, el -

le ni vé dõ esz kö zök alap anya ga it és egyéb al ko tó ele me it oly mó don kell ki vá lasz ta ni vagy ter vez ni és ki ala kí ta ni, hogy
ezek a vé dõ esz köz faj ták a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek nek meg fe le lõ el len ál lás sal ren del kez ze nek a dörzs ha tás sal,
a per fo rá ci ó val, szú rás sal és vá gás sal szem ben (l. a 3.1. pon tot is).

3.4. Víz be ful la dás el le ni vé de lem (men tõ mel lé nyek, men tõ övek és ke zes lá ba sok)
A víz be ful la dás meg aka dá lyo zá sá ra ké szült vé dõ esz kö zö ket úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a le he tõ leg gyor sab ban ké pe -

sek le gye nek a fel szín re hoz ni az egész ség ká ro so dá sa nél kül a fo lyé kony kö zeg be me rült, ese ten ként ki me rült vagy esz -
mé let len fel hasz ná lót és ott olyan le be gõ hely zet ben tar ta ni, amely le he tõ vé te szi szá má ra a lé leg zést a men tés meg ér ke -
zé sé ig.

20594 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/170. szám



A vé dõ esz kö zök tel jes vagy rész le ges sa ját le beg te tõ, úszó tu laj don ság gal ren del kez ze nek, amely au to ma ti kus mó don 
vagy kézi irá nyí tás sal, fel sza ba du ló gáz zal  való fel fú jás vagy tü dõ vel vég zett fel fú jás se gít sé gé vel ér he tõ el.

Az al kal ma zás vár ha tó kö rül mé nyei kö zött:
– a vé dõ esz kö zök nek jó mû kö dé sük csök ke né se nél kü li el len ál ló ké pes ség gel kell ren del kez ni ük az ütõ ha tá sok kal

szem ben a fo lyé kony kö zeg ben, va la mint az ilyen kö zeg hez tar to zó kör nye ze ti té nye zõk kel szem ben,
– a fel fúj ha tó vé dõ esz kö zök nek gyor san és tel je sen fel kell fú vód ni uk.
Ha a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kü lön le ges vol ta meg kí ván ja, egyes vé dõ esz köz-tí pu sok nak ezen kí vül meg

kell fe lel ni ük a kö vet ke zõ egy vagy több ki egé szí tõ kö ve tel mény nek:
– az e pont má so dik be kez dés ben jel zett fú vó szer ke zet egé szét ma gá ban kell fog lal nia, il let ve ren del kez nie kell hang- 

vagy fény jel zõ ké szü lék kel;
– be akasz tó vagy a tes tet tar tó esz köz zel kell ren del kez nie, amely le he tõ vé te szi a fel hasz ná ló ki hú zá sát a fo lyé kony

kö zeg bõl;
– al kal mas nak kell len nie a hosszan tar tó hasz ná lat ra az ex po zí ci ó val járó te vé keny ség tel jes idõ tar ta ma alatt, amely -

nek so rán a fel öl tö zött fel hasz ná ló ese ten ként ki van téve a fo lyé kony kö zeg be esés vagy az abba  való szük ség sze rû me -
rü lés koc ká za tá nak.

3.4.1. Az úszást, le be gést se gí tõ esz kö zök
Öl tö zék, amely a vár ha tó al kal ma zás tól füg gõ en ha tá sos le beg te tést ké pes biz to sí ta ni, vi se lé se meg bíz ha tó és po zi tív

tá maszt nyújt a víz ben. A vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött a vé dõ esz köz nem aka dá lyoz hat ja a fel hasz ná ló sza -
bad moz gá sát, le he tõ vé téve szá má ra az úszást vagy a ve szély elõ li me ne kü lés ké pes sé gét, vagy a se gít ség nyúj tást más
sze mé lyek nek.

3.5. Az ár tal mas zaj ha tá sok el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se az ár tal mas zaj ha tá sok el le ni vé de lem, oly mó don kell tompíta -

niuk a zajt, hogy a fel hasz ná ló ál tal ér zé kelt zaj szint egyet len eset ben se ha lad ja meg a meg ha tá ro zott ex po zí ci ós ha tár ér -
té ke ket.

Min den egyes vé dõ esz kö zön fel kell tün tet ni egy cím két, amely jel zi az akusz ti kai csil la pí tás szint jét és a vé dõ esz köz
ál tal nyúj tott kom fort mér té két; amennyi ben ez nem le het sé ges, a cím két a cso ma go lá son kell el he lyez ni.

3.6. A hõ, il let ve a tûz el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se a test egé szé nek vagy egy ré szé nek a hõ, il let ve a tûz ha tá sa el le ni

vé del me, az al kal ma zás vár ha tó kö rül mé nye i nek meg fe le lõ hõ szi ge te lõ ké pes ség gel és me cha ni kai el len ál lás sal kell
ren del kez ni ük.

3.6.1. A vé dõ esz kö zök alap anya gai és egyéb al ko tó ele mei
A hõ su gár zás és hõ köz lés el le ni vé de lem re al kal mas alap anya go kat és egyéb al ko tó ele me ket olyan át vi te li együtt ha -

tó nak kell jel le mez nie, amely meg fe lel a be esõ hõ áram lás nak. Az alap anya gok nak és egyéb al ko tó ele mek nek meg fele -
lõen ma gas tûz ál ló sá gi fok kal kell ren del kez ni ük, hogy el ke rül he tõ le gyen a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött az
ön gyul la dás ve szé lye.

Ha ezen anya gok és al ko tó ele mek kül sõ ré szé nek vissza ve rõ tu laj don ság gal kell ren del kez nie, az fe lel jen meg az inf -
ra vö rös tar to mány ban ki bo csá tott hõ su gár zás jel lem zõ i nek.

Azok nak az anya gok nak és az olyan fel sze re lé sek al ko tó ele me i nek, ame lyek ren del te té se a for ró kö zeg ben  való rö vid
idõ tar ta mú fel hasz ná lás, to váb bá az egyéb vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ki van nak téve for ró anya gok fröccse né sé nek, így 
ol va dó anya gok fröccse nés ve szé lyé nek, ki elé gí tõ ka lo ri kus ka pa ci tás sal kell ren del kez ni ük, hogy a fel vett hõ mennyi ség 
leg na gyobb ré szét csak az után ad ják le, mi u tán a fel hasz ná ló el tá vo lo dott a ve szé lyes ex po zí ció he lyé tõl és a vé dõ esz -
közt le ve tet te.

Azon vé dõ esz kö zök anya gá nak és egyéb al ko tó ele me i nek, ame lyek for ró anya gok erõs fröccse nés ve szé lyé nek van -
nak ki té ve, ki elé gí tõ mér ték ben el kell nyel ni ük a me cha ni kai üté se ket (l. 3.1. pont).

Azok az anya gok és egyéb vé dõ esz köz-al ko tó ele mek, ame lyek vé let len sze rû kap cso lat ba ke rül het nek láng gal, va la -
mint azok, ame lyek tûz vé del mi fel sze re lé sek gyár tá sá nak ka te gó ri á já ba tar toz nak, olyan láng ál ló sá gi fok kal ren del kez -
ze nek, amely meg fe lel a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kel járó koc ká za ti ka te gó ri á nak. Nem ol vad hat nak el a láng
ha tá sá ra és nem se gít he tik elõ an nak ter je dé sét.

3.6.2. Hasz ná lat ra kész, komp lett vé dõ esz kö zök
A vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött:
(1) a vé dõ esz kö zön ke resz tül a fel hasz ná ló hoz el ju tó hõ mennyi ség nek olyan ala csony nak kell len nie, hogy a vi se lés

idõ tar ta ma alatt össze gyûlt hõ a vé den dõ test rész nél egyet len eset ben se érje el a fáj da lom kü szö böt, sem pe dig azt a szin -
tet, amely bár mi lyen ár tal mat je lent az egész ség re;

(2) ha ez fel té tel, a vé dõ esz kö zök nek el len kell áll ni uk a fo lya dé kok vagy gõ zök be ha to lá sá nak, és nem okoz hat nak
égé si sé rü lé se ket bel sõ fe lü le tük és a fel hasz ná ló kö zöt ti érint ke zés  miatt.
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Ha a vé dõ esz kö zök hû tõ be ren de zés sel van nak el lát va, amely le he tõ vé te szi a be esõ hõ el nye lé sét fo lya dék pá rol gá sá -
val vagy szi lárd anyag szub li má ci ó já val, azo kat oly mó don kell ter vez ni, hogy az így fel sza ba du ló il lé kony anya gok a
vé dõ esz kö zön kí vül re ke rül je nek, és nem pe dig a fel hasz ná ló felé.

Ha a vé dõ esz kö zök lég zés vé dõ ké szü lék kel ren del kez nek, an nak tény le ge sen biz to sí ta nia kell a vár ha tó al kal ma zá si
kö rül mé nyek kö zött a szá má ra meg sza bott vé dõ funk ci ót.

A gyár tó nak meg kell ad nia – kü lö nö sen azon vé dõ esz kö zök re vo nat ko zó tá jé koz ta tók ban, ame lyek for ró kör nye zet -
ben  való, rö vid idõ tar ta mú fel hasz ná lás ra ké szül tek – mind azo kat a hasz nos ada to kat, ame lyek a meg en ged he tõ leg na -
gyobb ex po zí ció meg ha tá ro zá sá ra vo nat koz nak a fel hasz ná lót a ren del te tés sze rint al kal ma zott fel sze re lés ál tal érõ hõ -
ha tást il le tõ en.

3.7. Hi deg el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se a test egé szé nek vagy egy ré szé nek vé del me a hi deg ha tá sai el len,

a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek nek meg fe le lõ hõ szi ge te lõ ké pes ség gel és me cha ni kai el len ál ló ké pes ség gel kell ren -
del kez ni ük ab ban a ka te gó ri á ban, ame lyik re az en ge dé lye zés vo nat ko zik.

3.7.1. Alap anya gok és egyéb vé dõ esz köz-al ko tó ele mek
Azok nak az alap anya gok nak és egyéb vé dõ esz köz-al ko tó ele mek nek, ame lyek a hi deg el le ni vé de lem re al kal ma sak,

olyan hõ szi ge te lé si ér té kük le gyen, ame lyet a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek meg kí ván nak. A hi deg kör nye zet ben
 való be avat ko zás hoz ké szült anya gok nak és egyéb haj lé kony vé dõ esz köz-al ko tó ele mek nek meg kell õriz ni ük az el vég -
zen dõ moz du la tok nak és test tar tás nak meg fe le lõ ru gal mas sá gi fo kot.

Azok nak az anya gok nak és egyéb vé dõ esz köz-al ko tó ele mek nek, ame lyek hi deg anya gok vagy ter mé kek erõs me cha -
ni kai ha tá sá nak van nak ki té ve, ki elé gí tõ mér ték ben tom pí ta ni uk kell a me cha ni kai üté se ket.

3.7.2. Hasz ná lat ra kész, komp lett vé dõ esz kö zök
A vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött:
(1) a vé dõ esz kö zön ke resz tül a fel hasz ná lót érõ hõ áram lás nak olyan nak kell len nie, hogy a vi se lés idõ tar ta ma alatt

össze gyûlt hi deg ha tás a vé den dõ test rész bár mely pont ján, be le ért ve a kéz vagy a láb ujj vé ge it is, egyet len eset ben se érje 
el a fáj da lom kü szö böt, sem pe dig azt a szin tet, amely bár mi lyen ár tal mat je len te ne az egész ség re;

(2) a vé dõ esz kö zök nek le he tõ ség sze rint meg kell aka dá lyoz ni uk a fo lya dé kok vagy pél dá ul az esõ víz be ha to lá sát, és
nem okoz hat nak sé rü lé se ket hi deg el le ni vé dõ ré teg és a fel hasz ná ló kö zöt ti érint ke zés  miatt.

Ha a vé dõ esz köz lég zés vé dõ ké szü lék kel ren del ke zik, an nak tény le ge sen biz to sí ta nia kell a vár ha tó al kal ma zá si kö -
rül mé nyek kö zött a szá má ra meg sza bott vé dõ funk ci ót.

A gyár tó nak meg kell ad nia a tá jé koz ta tó ban a hi deg kör nye zet ben  való rö vid idõ tar ta mú fel hasz ná lás ra ké szült vé dõ -
esz kö zök ese té ben mind azo kat a hasz nos ada to kat, ame lyek a meg en ged he tõ ma xi má lis ex po zí ció idõ tar ta má ra vo nat -
koz nak a fel hasz ná lót a fel sze re lé sen át érõ hi deg ha tást il le tõ en.

3.8. Áram ütés el le ni vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se a test egé szé nek vagy egy ré szé nek vé del me a vil la mos áram ha tá -

sai el len, meg fe le lõ szi ge te lõ ké pes ség gel kell ren del kez ni ük azok kal a fe szült ség ér té kek kel szem ben, ame lyek nek a fel -
hasz ná ló a vár ha tó leg ked ve zõt le nebb kö rül mé nyek kö zött ki le het téve.

Eb bõl a cél ból a vé dõ esz köz tí pus alap anya ga it és egyéb al ko tó ele me it oly mó don kell ki vá lasz ta ni vagy ter vez ni és ki -
ala kí ta ni, hogy a kül sõ fe lü le ten mért ér ték olyan pró ba fel té te lek kö zött, ame lyek nél a gya kor lat ban elõ for du ló meg fe le -
lõ fe szült sé get al kal maz zák, a le he tõ leg ala cso nyabb le gyen, és min den kép pen ki sebb le gyen a tû rés ha tár nak meg fe le lõ,
még meg en ged he tõ, el fo ga dott ér ték nél.

Azo kon a vé dõ esz köz-tí pu so kon és cso ma go lá su kon, ame lyek ki zá ró lag a fe szült ség alat ti vagy fe szült ség alá he lyez -
he tõ be ren de zé se ken vég zett mun kák hoz vagy ke ze lés hez ké szül tek, fel kell tün tet ni egy erre uta ló je let. A jel el sõ sor ban 
a rá juk vo nat ko zó vé del mi osz tályt, il let ve hasz ná la ti fe szült sé get, a szé ria szá mot és a gyár tás idõ pont ját tar tal maz za; a
vé dõ esz kö zök nek a kül sõ ré szü kön ezen kí vül ren del kez ni ük kell egy, a hasz ná lat ba vé tel idõ pont já nak, va la mint az idõ -
sza kon ként el vég zen dõ vizs gá la tok és el len õr zé sek idõ pont já nak utó la gos jel zé sé re fenn tar tott hellyel.

A gyár tó nak, el sõ sor ban a tá jé koz ta tó ban, je lez nie kell e vé dõ esz köz-tí pu sok ki zá ró la gos hasz ná la tát, va la mint azon
di elekt ro mos vizs gá la tok jel le gét és idõ sza ka it, ame lyek nek a vé dõ esz kö zö ket élet tar ta muk so rán alá kell vet ni.

3.9. Su gár vé de lem
3.9.1. Nem io ni zá ló su gár zás
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se a sze met érõ, nem io ni zá ló su gár zá si for rá sok he veny vagy kró ni -

kus ha tá sa i nak a meg elõ zé se, el kell nyel ni ük vagy vissza kell ver ni ük az ár tal mas hul lám hosszo kon su gár zott ener gia
túl nyo mó ré szét anél kül, hogy emel lett túl zot tan meg vál toz tat nák a lát ha tó spekt rum nem ár tal mas ré szé nek a to váb bí tá -
sát, a kont rasz tok ér zé ke lé sét és a szí nek meg kü lön böz te té sét, ami kor a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek azt meg kí ván -
ják.

Eb bõl a cél ból a vé dõ szem üve ge ket oly mó don kell ter vez ni és gyár ta ni, hogy ren del kez ze nek az egyes ár tal mas hul -
lám hosszú sá gok ra néz ve olyan spekt rá lis át bo csá tá si té nye zõ vel, hogy a fel hasz ná ló sze mét a szû rõn ke resz tül érõ su -
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gár zás fény erõs sé ge a le he tõ leg ki sebb le gyen, és egyet len eset ben se ha lad ja meg a meg en ged he tõ leg na gyobb ex po zí -
ci ós ha tár ér té ket.

A szem üve gek nem ron gá lód hat nak meg és nem ve szít he tik el tu laj don sá ga i kat a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek
kö zött ki bo csá tott su gár zás ha tá sá ra. Min den egyes for gal ma zott pél dányt meg kell je löl ni az zal a vé dõ fo ko za ti szám -
mal, amely nek meg fe lel a rá jel lem zõ át bo csá tá si té nye zõ nek a gör bé je.

Ugyan azon faj ta su gár for rás nak meg fe le lõ szem üve ge ket vé dõ fo ko za tuk szá má nak nö vek võ sor rend jé ben kell be so -
rol ni. A gyár tó nak a tá jé koz ta tó ban fel kell tün tet nie az át vi te li gör bé ket, ame lyek alap ján a leg al kal ma sabb vé dõ esz köz
ki vá laszt ha tó, figye lembe véve a tény le ges al kal ma zá si kö rül mé nyek kel járó té nye zõ ket, mint ami lyen a for rás tól  való
tá vol ság és az ilyen tá vol ság ból su gár zott ener gia spekt rá lis meg osz lá sa.

A gyár tó nak min den egyes szû rõ szem üveg-pél dá nyon je lez nie kell a vé dõ fo ko zat szá mát.
3.9.2. Io ni zá ló su gár zás
3.9.2.1. A kül sõ su gár fer tõ zés el le ni vé de lem
A test egé szé nek vagy egy ré szé nek a ra dio ak tív po rok, gá zok, fo lya dé kok vagy azok ke ve ré ke el le ni vé del mé re ter ve -

zett vé dõ esz kö zök alap anya ga it és más al ko tó ele me it úgy kell ki vá lasz ta ni vagy meg ter vez ni és be épí te ni, hogy a vé dõ -
esz köz ha té ko nyan meg aka dá lyoz za a szennye zõ anya gok át ha to lá sát a vár ha tó hasz ná la ti kö rül mé nyek kö zött.

A szennye zõ anya gok ter mé sze té tõl vagy ál la po tá tól füg gõ en a vé dõ esz köz szük sé ges szi ge te lé se biz to sít ha tó a vé dõ -
ré teg víz hat lan sá gá val, ille tõ leg más meg fe le lõ esz kö zök kel (pl. a szennye zõ anya gok vissza ju tá sá nak meg elõ zé sé re ter -
ve zett, azt szol gá ló szel lõ zést- és túl nyo mást biz to sí tó rend sze rek).

A vé dõ esz kö zök su gár szennye zõ dés tõl tör té nõ meg tisz tí tá sá ra vo nat ko zó in téz ke dé sek nem érin tik ezek nek a vé dõ -
esz kö zök nek a vár ha tó élet tar ta ma alat ti le het sé ges új ra hasz no sí tá sát.

3.9.2.2. Kor lá to zott vé de lem a kül sõ be su gár zás el len
A kül sõ be su gár zás el len a fel hasz ná ló tel jes vé del mét biz to sí tó vé dõ esz közt, il let ve en nek hi á nyá ban a kül sõ be su -

gár zást meg fele lõen tom pí tó vé dõ esz közt úgy kell meg ter vez ni, hogy csak a gyen ge elekt ron (pl. béta) vagy a gyen ge fo -
ton (pl. X, gam ma) su gár zás nak áll jon el lent.

Az ilyen vé dõ esz kö zök alap anya ga it és al ko tó ele me it úgy kell ki vá lasz ta ni vagy meg ter vez ni és be épí te ni, hogy a fel -
hasz ná ló vé del mé nek a vár ha tó hasz ná la ti kö rül mé nyek mel lett meg kí vánt ma gas szint jét biz to sít sa anél kül, hogy a fel -
hasz ná ló moz gá sát, test tar tá sát vagy hely vál to za tá sát egy hosszabb ex po zí ció ide je alatt kor lá toz ná (lásd 1.3.1.,
1.3.2. pont).

A vé dõ esz kö zön je lö lés nek kell len ni, amely fel tün te ti a vár ha tó hasz ná la ti kö rül mé nyek nek meg fe le lõ alap anyag(ok) 
tí pu sát és sû rû sé gét.

3.10. Vé de lem a ve szé lyes és fer tõ zõ anya gok el len
3.10.1. Lég zés vé de lem
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek fel ada ta a lég utak vé del me, el kell lát ni uk a fel hasz ná lót be lé le gez he tõ le ve gõ -

vel, ami kor a szennye zett, il let ve elég te len oxi gén kon cent rá ci ó jú lég kör ha tá sá nak van ki té ve.
A fel hasz ná ló hoz a vé dõ esz köz se gít sé gé vel szál lí tott be lé le gez he tõ le ve gõ meg fe le lõ mó don nyer he tõ, pél dá ul a

szennye zett le ve gõ nek a vé dõ esz kö zön ke resz tül  való szû ré se után, vagy nem szennye zett for rás ból  való ve ze tés út ján.
Ezen vé dõ esz köz faj ták alap anya ga it és egyéb al ko tó ele me it oly mó don kell ki vá lasz ta ni vagy ter vez ni és ki ala kí ta ni,

hogy a fel hasz ná ló lég zés funk ci ó ja és hi gi é ni á ja meg fe le lõ mó don biz to sít va le gyen a vi se lés idõ tar ta ma alatt, a vár ha tó
al kal ma zá si fel té te lek kö zött.

Az arc rész szi ge te lé si fo ká nak, a be lég zés nél a vesz te ség nek, va la mint a szû rõ ké szü lé kek ese té ben a tisz tí tó ké pes ség -
nek olyan nak kell len nie, hogy szennye zett lég kör ese tén a szennye zõ dé sek be ha to lá sa elég sé ge sen kis mér té kû le gyen
ah hoz, hogy ne okoz zon kárt a fel hasz ná ló egész sé gé ben és tisz ta sá gá ban.

A vé dõ esz kö zö kön fel kell tün tet ni a gyár tó azo no sí tó jel zé sét, és az egyes esz köz tí pu sok ra jel lem zõ ada to kat, ame -
lyek alap ján a tá jé koz ta tó val együtt min den gya kor lott és kép zett fel hasz ná ló ké pes azo kat meg fe le lõ mó don al kal maz ni.

A szû rõ tí pu sú lég zés vé dõ esz kö zök ese té ben ezen kí vül a gyár tó nak a tá jé koz ta tó ban je lez nie kell a szû rõ(be tét) új ál -
la pot ban  való tá ro lá sá nak a ha tár ide jét, azo no san az zal, aho gyan az az ere de ti cso ma go lá sá ban ta lál ha tó.

3.10.2. Vé de lem a bõrt vagy sze met érõ ha tá sok el len
Azok nak a vé dõ esz kö zök nek, ame lyek ren del te té se, hogy meg aka dá lyoz zák a test egé szé nek vagy egy ré szé nek fe lü -

le ti érint ke zé sét a ve szé lyes anya gok kal és fer tõ zõ kö ze gek kel szem ben, meg kell gá tol ni uk az ilyen anya gok be ha to lá sát 
vagy át szi vár gá sát a vé dõ ré teg fe lü le tén ke resz tül, azon vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött, ame lyek re eze ket a
vé dõ esz kö zö ket ké szí tet ték.

Eb bõl a cél ból ezen vé dõ esz köz faj ták alap anya ga it és egyéb al ko tó ele me it oly mó don kell ki vá lasz ta ni vagy ter vez ni
és ki ala kí ta ni, hogy le he tõ leg tel jes szi ge te lést biz to sít sa nak, szük ség ese tén le he tõ vé téve a na pon ta tör té nõ, ese ten ként
hosszan tar tó hasz ná la tot, vagy amennyi ben ez nem le het sé ges, a vi se lés idõ tar ta má nak csök ken té sét igény lõ, kor lá to -
zott szi ge te lést nyújt sa nak.
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Ha bi zo nyos ve szé lyes anya gok vagy fer tõ zõ kö ze gek jel le gük és al kal ma zá suk vár ha tó kö rül mé nyei  miatt je len tõs át -
ha to ló ké pes ség gel ren del kez nek, és e miatt az a meg fe le lõ vé dõ esz kö zök szá má ra kor lá to zott vé del mi idõ tar ta mot je lent, 
a vé dõ esz kö zö ket meg ha tá ro zott vizs gá la tok nak kell alá vet ni, ami le he tõ vé te szi a ha tás fo kuk sze rin ti osz tá lyo zást. A
vizs gá la to kon meg fe lelt vé dõ esz kö zö kön jel zést kell fel tün tet ni, amely tar tal maz za a vizs gá lat so rán al kal ma zott anya -
gok ne vét, vagy en nek hi á nyá ban a kód ját, va la mint a rá vo nat ko zó, meg ha tá ro zott vé del mi idõt. Ezen kí vül a gyár tó nak
meg kell em lí te nie a tá jé koz ta tó ban a meg ha tá ro zott vizs gá la tok je len té sét, ha szük sé ges, kód ját, rész le tes le írá sát és
mind azo kat az ada to kat, ame lyek alap ján meg ha tá roz ha tó a vi se lés meg en ged he tõ leg na gyobb idõ tar ta ma a kü lön bö zõ
vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek kö zött.

3.11. Bú vár fel sze re lé sek biz ton sá gi be ren de zé sei
(1) Lég zõ ké szü lék
A lég zõ ké szü lék nek le he tõ vé kell ten nie a fel hasz ná ló be lé le gez he tõ gáz eleggyel  való el lá tá sát a vár ha tó al kal ma zá si

kö rül mé nyek kö zött, figye lembe véve a ma xi má lis me rü lé si mély sé get is.
(2) Ha a vár ha tó al kal ma zá si kö rül mé nyek meg kí ván ják, a fel sze re lé sek nek tar tal maz ni uk kell
a) egy test vé dõt, amely biz to sít ja a fel hasz ná ló vé del mét a me rü lé si mély ség bõl fa ka dó nyo más el len (1. 3.2. pont), il -

let ve a hi deg el len (1. 3.7. pont);
b) egy ri asz tó be ren de zést, amely nek fel ada ta, hogy meg fe le lõ idõ ben fi gyel mez tes se a fel hasz ná lót a be lé le gez he tõ

gáz elegy után pót lá sá nak a hi á nyá ra (l. 2.8. pont);
c) egy men tõ test vé dõt, amely le he tõ vé te szi, hogy a fel hasz ná ló a fel szín re jus son (l. 3.4.1. pont).

4. szá mú mel lék let a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let hez

A gyár tói mû sza ki do ku men tá ció

1. Az 5.  § (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti gyár tói mû sza ki do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell mind azo kat az ada to kat, 
ame lyek az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek (3. szá mú mel lék let)  való meg fe le lés ér de ké ben a gyár tó ál tal elõ ál lí tott vé dõ -
esz közt jel lem zik.

2. Az 4.  § (2) be kez dé se sze rin ti egyé ni vé dõ esz kö zök ese té ben a gyár tói mû sza ki do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell 
a gyár tás ra vo nat ko zó mû sza ki ada to kat, kü lö nö sen

– a vé dõ esz köz át fo gó és rész le tes terv raj zát;
– azo kat a szá mí tá si ada to kat és pro to tí pus vizs gá la ti ered mé nye ket, ame lyek le he tõ vé tett ék az alap ve tõ kö ve tel mé -

nyek be tar tá sá nak el len õr zé sét;
– az alap ve tõ egész ség vé del mi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek a mo dell ter ve zé se so rán érin tett ré szét, va la mint az

ala pul vett al kal ma zott ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyo kat, il let ve tag ál la mi nem ze ti szab vá nyo kat vagy egyéb mû sza -
ki do ku men tu mo kat;

– a gyár tás so rán al kal ma zott el len õr zõ és vizs gá la ti mód sze rek le írá sát;
– a vé dõ esz köz nek a 3. szá mú mel lék let 1.4. pont ja sze rin ti tá jé koz ta tó ját.

5. szá mú mel lék let a 18/2008. (XII. 3.) SZMM ren de let hez

A CE-jel ala ki és tar tal mi kö ve tel mé nyei

1. Az EK-je lö lés tar tal maz za a „CE” kez dõ be tû ket.
A CE-jel alak ja és for má ja a kö vet ke zõ:

2. Az ábra sze rin ti CE-jel ará nyo san csök kent he tõ vagy nö vel he tõ.
3. A CE-jel be tû-, ille tõ leg szám je le i nek füg gõ le ges irány ban ugyan azon mé re tû nek kell len ni ük, és ez 5 mm-nél nem 

le het ki sebb.
Kis mé re tû vé dõ esz köz ese té ben a mi ni má lis mé ret tõl el le het te kin te ni.
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
147/2008. (XII. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 18/C.  § (6) be -
kez dés f) pont ja, to váb bá 18/C.  § (7) be kez dé se elsõ mon -
da tá nak „az zal, hogy a (6) be kez dés f) pont já ban em lí tett
tár sa sá gok nak in do kolt eset ben az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter en ge dé lyez he ti pénz for gal mi szám la nyi tá sát 
más pénz in té zet nél is” szö veg ré sze alkot mány elle nes,
ezért azo kat a je len ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val
meg sem mi sí ti.

A 18/C.  § (7) be kez dé sé nek elsõ mon da ta a meg sem mi -
sí tést köve tõen az aláb bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„(7) A (6) be kez dés ben fel so rolt pénz for gal mi szám la -
tu laj do no sok más pénz in té zet nél ve ze tett pénz for gal mi
szám lá val – la kás épí tés mun kál ta tói tá mo ga tá sa szám la és
a de vi za szám la ki vé te lé vel – nem ren del kez het nek.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zó az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 18/C.  §
(6) be kez dés f) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te. Ál lás pont ja sze rint az ál -
tal, hogy a tá ma dott ren del ke zés kö te le zõ kincs tá ri szám la -
ve ze tést ír elõ azon köz hasz nú tár sa sá gok szá má ra, ame -
lyek ben a köz pon ti költ ség ve té si szer vek több sé gi irá nyí -
tást biz to sí tó be fo lyás sal ren del kez nek, sé rül ezen köz -
hasz nú tár sa sá gok nak az Al kot mány 13.  §-a ál tal vé dett tu -
laj don hoz  való joga. Hi vat ko zik arra, hogy az ala pí tó mi -
nisz té ri um mal kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés alap ján a jut ta -
tott tá mo ga tás az éves ár be vé tel 15%-át sem éri el, a fenn -

ma ra dó rész a tár sa ság gaz dál ko dó te vé keny sé gé nek ered -
mé nye. Ér ve lé se sze rint a köz hasz nú te vé keny ség rend sze -
res vég zé se, va la mint az ál la mi pénz esz kö zök fel hasz ná lá -
sa nem je len ti azt, hogy a tár sa ság a költ ség ve té si szerv
jog ál lá sá ba ke rül ne, és a köz hasz nú tár sa ság va gyo na azo -
nos len ne az ál la mi va gyon nal. Az alkot mány elle nességet
il le tõ en utal az in dít vány az Al kot mány bí ró ság 4/2004.
(II. 20.) AB ha tá ro za tá ban fog lal tak ra.

Hi vat ko zik to váb bá az in dít vá nyo zó arra, hogy a sé rel -
me zett jog sza bály hely el len té tes az Al kot mány
70/G.  §-ának a tu do má nyos ku ta tás sza bad sá gát biz to sí tó
(1) be kez dé sé vel is, mi vel a ku ta tá si te vé keny sé get is vég -
zõ tár sa ság „a ku ta tás sza bad sá gá nak jo gát csak ak kor tud -
ja gya ko rol ni, ha anya gi esz kö zei fe lett sza ba don ren del -
ke zik”.

2. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy az Áht. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé sét a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sét meg ala po zó
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi CXLVI.
tör vény 3.  § (7) be kez dé se 2008. ja nu ár 1. nap já val mó do -
sí tot ta. A mó do sí tás azon ban a tá ma dott ren del ke zés ér de -
mét az in dít vány vo nat ko zá sá ban nem érin tet te, ezért az
Al kot mány bí ró ság az el já rást az Áht. ha tá lyos ren del ke zé -
se te kin te té ben foly tat ta le.

3. Meg jegy zi még az Al kot mány bí ró ság, hogy a gaz da -
sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény 365.  §-a
sze rint 2007. jú li us 1. után köz hasz nú tár sa ság nem ala pít -
ha tó. A 2007. jú li us 1-jén a cég nyil ván tar tás ba be jegy zett
vagy be jegy zés alatt álló köz hasz nú tár sa ság 2009. jú ni us
30-ig mû köd het to vább a köz hasz nú tár sa sá gok ra irány adó 
sza bá lyok sze rint. A köz hasz nú tár sa ság 2009. jú ni us
30-ig kö te les a cég bí ró ság nál non pro fit gaz da sá gi tár sa -
ság ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét kér ni, vagy jog utód 
nél kü li meg szû né sét a cég bí ró ság nak be je len te ni. E ha tár -
idõ ered mény te len el tel te után a cég bí ró ság a tár sa ság gal
szem ben a meg szûnt nek nyil vá ní tás tör vényességi fel -
ügye le ti in téz ke dést al kal maz za. A köz hasz nú tár sa ság,
mint jog in téz mény be lát ha tó idõn be lü li meg szû né se
azon ban az in dít vány el bí rá lá sát nem be fo lyá sol ja.

II.

Az Al kot mány nak az in dít vánnyal érin tett rendelke -
zései:

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz  való jo got.

(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -
bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

„70/G.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság tisz te let ben tart ja és 
tá mo gat ja a tu do má nyos és mû vé sze ti élet sza bad sá gát, a
tan sza bad sá got és a ta ní tás sza bad sá gát.”
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Az Áht.-nak az in dít vány el bí rá lá sa so rán figye lembe
vett ren del ke zé sei:

„18/C.  § (6) A kincs tár ban pénz for gal mi szám lát kö te le -
sek ve zet ni

f) azon köz hasz nú tár sa sá gok, non pro fit gaz da sá gi tár -
sa sá gok, ame lyek ben az ál lam leg alább több sé gi be fo lyás -
sal ren del ke zik.”

„(7) A (6) be kez dés ben fel so rolt pénz for gal mi szám la -
tu laj do no sok más pénz in té zet nél ve ze tett pénz for gal mi
szám lá val – la kás épí tés mun kál ta tói tá mo ga tá sa szám la és
a de vi za szám la ki vé te lé vel – nem ren del kez het nek az zal,
hogy a (6) be kez dés f) pont já ban em lí tett tár sa sá gok nak in -
do kolt eset ben az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter en ge -
dé lyez he ti pénz for gal mi szám la nyi tá sát más pénz in té zet -
nél is. A (6) be kez dés ben fel so rolt pénz for gal mi szám la tu -
laj do no sok át me ne ti leg sza bad pénz esz kö ze i ket a kincs tár
há ló za tá ban ér té ke sí tett – az ér ték pa pír szám lán, il let ve ér -
ték pa pír let éti-szám lán nyil ván tar tott – ál lam pa pí rok vá -
sár lá sá val hasz no sít hat ják. A kincs tár a kincs tá ri kör be tar -
to zók 12/A.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt le té ti pénz esz kö zei
ke ze lé sét té rí tés men tes szol gál ta tás ként vég zi. A kincs tár
a 18/B.  § (1) be kez dés n), r), s) pont já ban fog lalt szol gál ta -
tá sa it – a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai ré szé re
nyúj tott szol gál ta tás ki vé te lé vel – kor mány ren de let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint, té rí tés el le né ben vég zi.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 13.  §-ában biz to sí -
tott tu laj don hoz  való jog sé rel mét ab ban lát ja, hogy az Áht. 
18/C.  § (6) be kez dés f) pont ja nem tesz kü lönb sé get a köz -
hasz nú tár sa sá gok ál la mi és nem ál la mi for rá sok ból (sa ját
vál lal ko zás ered mé nyé bõl) szár ma zó pénz esz kö zei kö zött, 
ha nem a pénz esz kö zö ket il le tõ en egy sé ge sen a kincs tá ri
szám lán  való el he lye zést írja elõ. Az in dít vá nyo zó ál tal sé -
rel me zett kö te le zõ kincs tá ri szám la ve ze tés több fé le kö vet -
kez ménnyel jár együtt. A ren del ke zés ha tá lya alá tar to zó
szer ve ze tek – fõ sza bály ként – nem ren del kez het nek más
pénz in té zet nél pénz for gal mi szám lá val, át me ne ti leg sza -
bad pénz esz kö ze i ket a Kincs tár há ló za tá ban ér té ke sí tett
ál lam pa pí rok vá sár lá sá val hasz no sít hat ják [Áht. 18/C.  §
(7) be kez dés], to váb bá a szám la egyen le ge utá ni ka ma tot a 
köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra kell el szá mol ni [Áht. 18/D.  §
(1) be kez dés]. Az Áht. 18/C.  § (6) be kez dés ha tá lya alá tar -
to zó szer ve ze tek kö zül a köz hasz nú tár sa sá gok szá má ra
in do kolt eset ben az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter en -
ge dé lyez he ti azt, hogy más in té zet nél pénz for gal mi szám -
lát nyit has sa nak [Áht. 18/C.  § (7) be kez dés].

2. A köz hasz nú tár sa ság a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.)
57–59.  §-ai sze rint köz hasz nú – a tár sa da lom kö zös szük -
ség le te i nek ki elé gí té sét nye re ség- és va gyon szer zé si cél
nél kül szol gá ló – te vé keny sé get rend sze re sen vég zõ jogi

sze mély, amely re a Ptk.-ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel a
gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vénynek a gaz da sá gi tár -
sa sá gok ra irány adó kö zös sza bá lya it, va la mint a kor lá tolt
fe le lõs sé gû tár sa ság ra vo nat ko zó sza bá lya it kell meg fele -
lõen al kal maz ni. A köz hasz nú tár sa ság nak nem fo gal mi
ele me az, hogy ab ban ál la mi, köz ha tal mi szerv részt ve -
gyen, az ál la mi szer vek eset le ges rész vé te le lé nye gét te -
kint ve nem kü lön bö zik más gaz da sá gi tár sa ság ban (kor lá -
tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ban)  való ál la mi rész vé tel tõl. A
tár sa ság a köz hasz nú te vé keny ség elõ se gí té se ér de ké ben
üz let sze rû te vé keny sé get is foly tat hat, a tár sa ság te vé -
keny sé gé bõl szár ma zó nye re ség azon ban nem oszt ha tó fel
a ta gok kö zött. A köz hasz nú te vé keny ség foly ta tá sá nak
fel té te le i rõl a tár sa ság a tár sa dal mi kö zös szük ség let ki elé -
gí té sé ért fe le lõs szerv vel szer zõ dést köt, tag ja it pe dig nyil -
vá nos fel hí vás út ján is le het gyûj te ni.

A köz hasz nú tár sa ság lét re ho zá sá nak in do ka a Pol gá ri
Tör vény könyv egyes ren del ke zé se i nek mó do sí tá sá ról
 szóló 1993. évi XCII. tör vény ja vas la tá nak mi nisz te ri in -
do ko lá sa sze rint az volt, hogy a köz hasz nát szol gá ló,
ámde üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny sé get is vég zõ szer ve -
ze tek irán ti igényt a jog al ko tó ki elé gít se. Szük ség volt egy
olyan szer ve zet tí pus ra, amely te vé keny sé gét rész ben non -
pro fit jel leg gel, rész ben nye re ség re ori en tál tan vég zi, a rá
vo nat ko zó sza bá lyok pe dig – a gaz da sá gi tár sa sá gok hoz
ha son ló an – meg te rem tik a mû kö dé sé hez, a va gyo ni for ga -
lom ban  való rész vé te lé hez, a hi te le zõk vé del mé hez el en -
ged he tet len biz ton sá got és ki szá mít ha tó sá got.

A köz hasz nú tár sa sá got te hát bár mely ter mé sze tes és
jogi sze mély (nem pusz tán ál la mi vagy ön kor mány za ti
költ ség ve té si szerv) egy aránt ala pít hat, ille tõ leg ab ban
rész ve het. A tár sa ság ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel és sa ját
va gyon nal ren del ke zik, te vé keny sé ge egy részt a tár sa dal -
mi kö zös szük ség le tek ki elé gí té sé ért fe le lõs szerv vel kö -
tött szer zõ dés alap ján vég zett köz hasz nú te vé keny ség,
más részt a köz hasz nú te vé keny ség elõ se gí té se ér de ké ben
is foly ta tott üz let sze rû vál lal ko zá si te vé keny ség. A köz -
hasz nú tár sa ság va gyo nát és pénz esz kö ze it te hát – akár
dön tõ há nyad ban – nem az ál la mi pénz esz kö zök je len tik.
Ál la mi pénz esz köz ter mé sze te sen az ál la mi ala pí tó szerv
(tag) törzs be tét je, és a tár sa dal mi kö zös szük ség let ki elé gí -
té sé ért fe le lõs szerv vel kö tött szer zõ dés alap ján tel je sí tett
pénz be li szol gál ta tás. De nem tar to zik ebbe a kör be a tár -
sa ság – ál la mi vagy ön kor mány za ti kö rön kí vü li – más tag -
ja i nak törzs be tét je, és ki vált képp a tár sa ság üz let sze rû gaz -
da sá gi te vé keny sé gé bõl szár ma zó sa ját ár be vé te le sem.

A tár sa ság köz hasz nú te vé keny sé gé nek foly ta tá sa nem
azo nos egy ál la mi vagy ön kor mány za ti fel adat el lá tá sá val.
A tör vény „a tár sa dal mi kö zös szük ség let ki elé gí té sé ért fe -
le lõs szerv”-rõl be szél, amely szerv vel a tár sa ság szer zõ -
dést köt, és amely szer zõ dés alap ján ez a szerv akár va gyo -
ni szol gál ta tást (pénz be li hoz zá já ru lást) is tel je sít het a tár -
sa ság ré szé re. A tár sa ság te vé keny sé gé nek köz hasz nú sá -
gát te hát egy kü lön szer zõ dés biz to sít ja, amely szer zõ dés
ga ran ci á kat kell hogy tar tal maz zon a tár sa dal mi kö zös
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szük ség let ki elé gí té sé ért fe le lõs szerv ál tal tel je sí tett va -
gyo ni szol gál ta tás meg fe le lõ fel hasz ná lá sá ra és vé del mé re 
vo nat ko zó an is.

3. Az Áht. tá ma dott ren del ke zé se azon köz hasz nú tár -
sa sá gok ese té ben írja elõ a kö te le zõ kincs tá ri szám la ve ze -
tést, ame lyek ben az ál lam több sé gi irá nyí tást biz to sí tó be -
fo lyás sal ren del ke zik. A Ptk. 685/B.  §-a sze rint több sé gi
be fo lyás az olyan kap cso lat, amely nek ré vén ter mé sze tes
sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa ság egy jogi sze mély ben a sza va za tok több
mint öt ven szá za lé ká val vagy meg ha tá ro zó be fo lyás sal
ren del ke zik. A be fo lyás egy jogi sze mély ben ak kor meg -
ha tá ro zó, ha an nak tag ja, il let ve rész vé nye se a) jo go sult e
jogi sze mély ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vagy fel ügye lõ bi zott -
sá ga tag jai több sé gé nek meg vá lasz tá sá ra, il let ve vissza hí -
vá sá ra, vagy b) a jogi sze mély más tag ja i val, il let ve rész -
vé nye se i vel kö tött meg ál la po dás alap ján egye dül ren del -
ke zik a sza va za tok több mint öt ven szá za lé ká val. A több -
sé gi be fo lyás te hát ki fe je zet ten a több sé gi sza va za ti jog -
hoz kap cso ló dó ka te gó ria, ami a tár sa sá gi jog ban nem
szük ség képp egye zik meg a va gyo ni hoz zá já ru lás ará nyá -
val. Az ál lam több sé gi be fo lyá sa a köz hasz nú tár sa sá gok
vo nat ko zá sá ban ezek sze rint ko ránt sem je len ti szük ség -
kép pen azt, hogy az adott tár sa ság va gyo ná nak több sé ge is
ál la mi „ere de tû” va gyon len ne.

Az Áht. in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott sza bá lya te hát egy
olyan szer ve zet szá má ra írja elõ a kö te le zõ kincs tá ri szám -
la ve ze tést, va gyis a tu laj don jog vi szony leg fon to sabb rész -
jo go sít vá nyá nak, a ren del ke zé si jog nak a kor lá to zá sát,
amely ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel és sa ját va gyon nal ren -
del ke zik, és ez a va gyon nem szük ség kép pen több sé gi ál -
la mi va gyon. Te vé keny sé ge egy részt a tár sa dal mi kö zös
szük ség le tek ki elé gí té sé ért fe le lõs szerv vel kö tött szer zõ -
dés alap ján vég zett köz hasz nú, de ezen vál la ko zá si for má -
ban nem fel tét le nül ál la mi fel ada tot je len tõ te vé keny ség,
más részt a köz hasz nú te vé keny ség elõ se gí té se ér de ké ben
foly ta tott üz let sze rû vál lal ko zá si te vé keny ség.

4. Az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé se sze rint a Ma gyar
Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don hoz  való jo got, (2) be kez -
dé se pe dig a ki sa já tí tás fel té te le i nek meg ha tá ro zá sa mel -
lett le he tõ sé get te remt an nak el vo ná sá ra is. Az Al kot mány
maga nem szól a tu laj don hoz  való jog kor lá toz ha tó sá gá ról, 
en nek dog ma ti ká ját az Al kot mány bí ró ság dol goz ta ki. Az
Al kot mány bí ró ság irány adó ha tá ro za ta sze rint a tu laj don -
hoz  való alap ve tõ jog vé del mé ben a mi nõ sé gi ha tár vo nal
nem a tu laj don „kor lá to zá sa” és pol gá ri jog ér te lem ben
vett „el vo ná sa” kö zött hú zó dik, ha nem az al kot má nyos sá -
gi kér dés az lett, hogy mi lyen ese tek ben kell a tu laj do nos -
nak a köz ha tal mi kor lá to zást min den el len szol gál ta tás nél -
kül el tûr nie, il let ve mi kor tart hat igényt kár ta la ní tás ra tu -
laj do no si jo ga i nak kor lá to zá sa fe jé ben. Az Al kot mány
13.  § (2) be kez dé se a ki sa já tí tás hoz – va gyis a tu laj don el -
vo ná sá hoz – a „köz ér de ket” kí ván ja meg, ezért a tu laj don -

jo got érin tõ kor lá to zás szük sé ges sé gét is a köz ér dek fenn -
áll ta ala poz za meg. A tör vénnyel ér vé nye sí tett „köz ér dek”
al kot mány bí ró sá gi vizs gá la ta nem a tör vényhozó vá lasz tá -
sá nak fel tét len szük sé ges sé gé re irá nyul, ha nem arra, hogy
in do kolt-e a köz ér dek re  való hi vat ko zás [64/1993.
(XII. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 373, 380–382.]

Az ál la mi pénz esz kö zök vé del me, és a ve lük  való ha té -
kony gaz dál ko dás vi tat ha tat la nul köz ér dek, azon ban a
nem ál la mi pénz esz kö zök al kot má nyos sá gi meg íté lé se
nem azo nos az ál la mi pénz esz kö zö ké vel. Azok a szem -
pon tok, ame lyek az ál la mi pénz esz kö zök kel  való ha té kony 
gaz dál ko dás ér de ké ben köz ér dek nek te kin ten dõk, nem
vo nat koz hat nak a más tu laj do ni kör be tar to zó pénz esz kö -
zök re.

A tár sa da lom kö zös szük ség le te i nek ki elé gí té sé re irá -
nyu ló te vé keny ség, va la mint az ál la mi pénz esz kö zök fel -
hasz ná lá sa nem je len ti azt, hogy a köz hasz nú tár sa ság a
költ ség ve té si szerv jog ál lá sá ba ke rül ne, és a köz hasz nú
tár sa ság va gyo na azo nos sá vál na az ál la mi va gyon nal. Az
ál la mi va gyon hoz kap cso ló dó költ ség ve té si ér dek a tár sa -
ság ban  való rész vé tel foly tán mint egy ará nyo san „el hal vá -
nyul”, nem di rekt for má ban je le nik meg. A tár sa da lom kö -
zös szük ség le te i nek ki elé gí té sé re irá nyu ló te vé keny ség bõl 
nem kö vet ke zik olyan köz ér dek, hogy a tár sa ság pénz esz -
kö ze it ki zá ró lag kincs tá ri pénz for gal mi szám lán tart has sa
és sza bad pénz esz kö ze it csak meg ha tá ro zott ál lam pa pí rok
vá sár lá sá ra for dít has sa. Ugyan ezt a vé del met a tár sa dal mi
kö zös szük ség let ki elé gí té sé ért fe le lõs szerv vel kö tött
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ga ran ci ák meg fe le lõ mó don
és mér ték ben biz to sít ják. A je len ha tá ro zat III. 3. pont já -
ban írot tak sze rint az ál lam több sé gi be fo lyá sa a köz hasz -
nú tár sa sá gok vo nat ko zá sá ban nem je len ti szük ség kép pen
azt, hogy az adott tár sa ság va gyo ná nak több sé ge is ál la mi
ere de tû len ne, így ön ma gá ban a több sé gi ál la mi be fo lyás
té nye nem elég sé ges an nak a köz ér dek nek a meg ala po zá -
sá hoz, amely az Al kot mány bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott
kri té ri u mok sze rint a tu laj don hoz  való jog kor lá to zá sát al -
kot má nyos sá ten né.

A jogi sze mé lyi ség gel és ez ál tal sa ját el kü lö nült va -
gyon nal ren del ke zõ köz hasz nú tár sa ság va gyo ni esz kö ze i -
re az Áht. tá ma dott ren del ke zé se sze rin ti, a tár sa dal mi kö -
zös szük ség let ki elé gí té sé ért fe le lõs szerv vel kö tött szer -
zõ dés ben meg ha tá roz ha tó ga ran ci á kat meg ha la dó, to váb bi 
tu laj do ni kor lá to zás hoz a köz ér dek re  való „is mé telt” hi -
vat ko zás nem in do kolt. Fen ti ek re te kin tet tel az Áht. tá ma -
dott ren del ke zé se el len té tes az Al kot mány 13.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt tu laj don vé de lem mel. Mind ezek alap ján az 
Al kot mány bí ró ság az Áht. 18/C.  § (6) be kez dés f) pont ját
meg sem mi sí tet te.

5. Az Áht. 18/C.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt – de az in -
dít vány ál tal nem tá ma dott – ren del ke zés sze rint az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter in do kolt eset ben en ge dé lyez -
he ti a köz hasz nú tár sa sá gok szá má ra pénz for gal mi szám la
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nyi tá sát más pénz in té zet nél is. A mi nisz ter diszk re ci o ná lis
dön té si le he tõ sé ge (en ge dé lye) a más pénz in té zet nél nyit -
ha tó to váb bi pénz for gal mi szám lát il le tõ en nem vál toz tat
azon, hogy a kincs tá ri szám la ve ze tés kö te le zett sé ge a nem
ál la mi pénz esz kö zök te kin te té ben is fõ sza bály ként (dif fe -
ren ci á lat la nul) ér vé nye sül, így ez a kö rül mény az Áht.
18/C.  § (6) be kez dés f) pont já nak al kot má nyos sá gi meg íté -
lé sét nem be fo lyá sol ja.

6. Az Al kot mány bí ró ság vizs gá la ta so rán ész lel te,
hogy az Áht. 18/C.  § (7) be kez dé sé nek a fen ti 5. pont ban
hi vat ko zott ren del ke zé se [„az zal, hogy a (6) be kez dés
f) pont já ban em lí tett tár sa sá gok nak in do kolt eset ben az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter en ge dé lyez he ti pénz for -
gal mi szám la nyi tá sát más pénz in té zet nél is” szö veg rész]
az Áht. 18/C.  § (6) be kez dés f) pont já nak meg sem mi sí té se
foly tán ér tel mez he tet len né vált. Az Al kot mány bí ró ság –
ko ráb bi gya kor la tá val me ge gye zõ en [3/1992. (I. 23.) AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 329, 330.; 26/1995. (V. 15.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1995, 123, 124.; 2/1998. (II. 4.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1998, 41, 46.; 16/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat,
ABH 1998, 140, 153.; 5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 75, 77.] – szo ros össze füg gés okán az al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tot ki ter jesz tet te az Áht. 18/C. (7) be kez -
dé sé re is, és an nak hi vat ko zott szö veg ré szét az alkot mány -
elle nesnek ta lált ren del ke zés re  való uta lá sa foly tán meg -
sem mi sí tet te.

7. Mi vel az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott ren del ke zés
alkot mány elle nességét az Al kot mány 13.  §-ának sé rel me
 miatt meg ál la pí tot ta, ál lan dó gya kor la tá nak meg fele lõen
[61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.;
16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.] az
Al kot mány 70/G.  §-ával fenn ál ló el len té tet nem vizs gál ta.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Az Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 392/B/2004.

Az Alkotmánybíróság
148/2008. (XII. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap -
cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár -
gyá ban – dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró pár hu za mos in -
do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
218/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 218/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tá val meg ta -
gad ta egy or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ívé nek hi te -
le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re -
pelt: „Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al -
kos son a vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi sé gé rõl?”.
Az OVB az in do ko lá sá ban arra hi vat ko zott, hogy az alá -
írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 118.  §
(3)–(5) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek -
nek és el tér a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vénynek az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé sen és az 
or szá gos népi kez de mé nye zé sen tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a továb biak ban: R.)
mel lék le té ben meg ál la pí tott alá írás gyûj tõ ív min tá já tól,
mi vel az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán fel tün tet ték a be -
ad vá nyo zók ne vét, sze mé lyi azo no sí tó ját és lak cí mét.
Ezért az OVB a jog sza bá lyi elõ írástól el té rõ, több let adat -
tar ta lom mal ren del ke zõ alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

2. A 218/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar
Köz löny 2008. évi 105. szá má ban, 2008. jú li us 18-án je -
lent meg. A Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek
az alá írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé -
vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé -
té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá -
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ro zat el len 2008. jú li us 29-én a kez de mé nye zõk nyúj tot tak
be ki fo gást.

A ki fo gás be nyúj tói sze rint az R. mel lék le te nem tar tal -
maz za, hogy a ro va to kat a kez de mé nye zõ vagy a kez de mé -
nye zést tá mo ga tó töl ti-e ki. Meg íté lé sük sze rint nyilván -
való, hogy ami kor még nincs hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív,
ak kor csak a kez de mé nye zõ ad hat ja meg az ada ta it. „Té ves 
te hát az az in do ko lás, mi sze rint olyan adat tar tal mat tün tet -
tek fel a kez de mé nye zõk, amely nek fel tün te té sét a jog sza -
bály tilt ja vagy ki zár ja”. Az OVB ha tá ro za ta ezért jog sza -
bály sér tõ.

A ki fo gás be nyúj tói sé rel mez ték to váb bá, hogy az OVB
ülé sé nek a hon la pon köz zé tett meg hí vó ja nem fe lelt meg a
Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek. A na pi rend ben ugyan is
ez a nép sza va zá si kér dés nem sze re pelt, így an nak tár gya -
lá sá ról nem sze rez het tek tu do mást és nem állt mód juk ban
az ülé sen meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni sem,
ami a konk rét jog sza bály sér té sen túl a Ve. 3.  § c) pont já -
ban fog lalt esély egyen lõ ség el vét is sér ti. Mind er re te kin -
tet tel kér ték az OVB ki fo gás olt ha tá ro za tá nak meg sem mi -
sí té sét és az OVB új el já rás le foly ta tá sá ra  való kö te le zé sét.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja,
hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga -
dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban hang -
sú lyoz ta, hogy az „or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé ben  való rész vé tel jo gá nak ér vé nye sü lé sét a tör vény töb -
bek kö zött olyan, az alá írás gyûj tõ ív vel szem ben tá masz -
tott for mai elõ írásokkal is biz to sít ja, ame lyek ga ran ci át
nyúj ta nak arra, hogy az alá írás gyûj tõ ívet alá író vá lasz tó -
pol gár ered mé nye sen tá mo gas sa a kér dés or szá gos nép sza -
va zás ra bo csá tá sát. Ezért fo ko zott je len tõ sé ge van az alá -
írás gyûj tõ ív tör vényességének, an nak, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív a leg ap róbb rész le te kig meg fe lel jen a tör vény
for mai elõ írásainak is” [49/2008. (IV. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 2008. áp ri lis, 488, 490.]. A Ve. 118.  §-a pon to san
meg ha tá roz za, hogy mit kell tar tal maz nia az or szá gos nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé re szol gá ló alá írás gyûj tõ ív nek.
An nak ér de ké ben, hogy az alá írás gyûj tõ ív min den ben

meg fe lel jen a tör vény ben sza bá lyo zott tar tal mi kö ve tel -
mé nyek nek, az R. mel lék le té ben kö te le zõ en al kal ma zan dó 
min ta ként meg ha tá roz ta az or szá gos népi kez de mé nye zés,
ille tõ leg or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu -
ló alá írás gyûj tés so rán hasz nál ha tó alá írás gyûj tõ ív min tá -
ját.

Azt a ki fo gás be nyúj tói sem vi tat ták, hogy az OVB-hez
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán fel tün tet ték
ne vü ket, sze mé lyi azo no sí tó ju kat és lak cí mü ket. Az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a be nyúj tott alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nya e miatt nem fe lel meg a vo nat ko zó 
jog sza bá lyi elõ írásoknak, ezért a 218/2008. (VII. 16.)
OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt in do ko lás sze rint hely -
ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy az OVB el já rá sá val kap cso la tos
ki fo gás a ha tá ro zat tar tal mát nem érin tet te, ezért an nak
vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság mel lõz te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé -
té te lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Az Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 975/H/2008.

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró pár hu za mos indoko -
lása

Egyet ér tek a ha tá ro za tok ren del ke zõ ré szé vel, az alá -
írás gyûj tõ ívek hi te le sí té sét meg ta ga dó 218–219/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro za tok és a 222–223/2008. (VII. 16.)
OVB ha tá ro za tok hely ben ha gyá sá val.

A ha tá ro za tok in do ko lá sá ban ki fej tett jogi ál lás pont tal
– ön ma gá ban – szin tén egyet ér tek. De ál lás pon tom sze rint
az Al kot mány bí ró ság nak nem csak kü lön-kü lön, ha nem
össze füg gé sük ben is vizs gál nia kel lett vol na a kez de mé -
nye zé se ket, és a ha tá ro za tot a ren del te tés el le nes jog gya -
kor lás nak a 18/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat ban ki dol go -
zott mér cé je alap ján kel lett vol na in do kol nia.
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A hi vat ko zott ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság rá -
mu ta tott, hogy az alá írás gyûj tés kez de mé nye zé se a nép -
sza va zás hoz  való jog gya kor lá sá nak rész jo go sít vá nya, a
vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett nép sza va zá si el já -
rás nak dön tõ ele me, mely nek cél ja – ren del te té se – a nép -
sza va zá si el já rás el in dí tá sa. E jog gya kor lá sa ak kor ren del -
te tés sze rû, ha össz hang ban áll az Al kot mány 2.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak kal, a nép szu ve re ni tás köz vet len [de
ki egé szí tõ, lásd: 2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1993,
33.] gya kor lá sá val: „A ren del te tés sze rû jog gya kor lás kö -
ve tel mé nye a hi te le sí té si el já rás kez de mé nye zé se so rán azt 
je len ti, hogy az alá írás gyûj tés kez de mé nye zõ jé nek az or -
szá gos nép sza va zás al kot má nyos ren del te té sé re, a köz vet -
len ha ta lom gya kor lás ki vé te les sé gé re, az ál lam éle té ben
be töl tött sze re pé re és sú lyá ra te kin tet tel kell el jár nia. Fe le -
lõs ség tel je sen, an nak tu da tá ban kell be nyúj ta nia kez de mé -
nye zé sét, hogy az ál ta la út já ra in dí tott nép sza va zá si el já rás 
ál lás fog la lás ra kész te ti az or szág va la mennyi vá lasz tó pol -
gá rát, és an nak ered mé nye ként az Or szág gyû lést kö te le zõ
dön tés szü le tik, amely or szág gyû lé si dön tés sé, tör vénnyé
vál va hosszabb tá von meg ha tá roz za a pol gá rok jo ga it, kö -
te le zett sé ge it, be fo lyá sol ja a tár sa da lom éle tét.” (ABK
2008, már ci us, 267, 274.)

Amel lett, hogy az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí tés re be nyúj -
tott min ta pél dá nya nem fe lel meg az alá írás gyûj tõ ív vel
szem ben jog sza bály ban tá masz tott for mai kö ve tel mé -
nyek nek, az Al kot mány bí ró ság nak el já rá sa so rán fi gye -
lem mel kel lett vol na len nie arra a tény re is, hogy a hi te le sí -
té si el já rás kez de mé nye zõi egy idõ ben, ugyan azon kér dés -
ben or szá gos népi kez de mé nye zés re és or szá gos nép sza -
va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá nak hi te le sí té sét is kez de mé nyez ték. Az Al kot -
mány ren del ke zé sei alap ján az or szá gos népi kez de mé nye -
zés és az or szá gos nép sza va zás a vá lasz tó pol gá rok ha ta -
lom gya kor lás ban  való rész vé te lé nek el té rõ for mái.
Ugyan azon kér dés ben népi kez de mé nye zés re és nép sza -
va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló egy ide jû alá írás gyûj tés
– te kin tet tel az alá írás gyûj tés el té rõ jogkövetkezmé -
nyeire – az alá írás gyûj tés cél ját te kint ve nem te szi le he tõ -
vé egy ér tel mû, fe le lõs ség tel jes vá lasz tó pol gá ri dön tés ki -
ala kí tá sát.

Ál lás pon tom sze rint ezért a népi kez de mé nye zés, ille tõ -
leg nép sza va zás kez de mé nye zé sé hez  való jog ren del te té -
sé vel nem össze egyez tet he tõ az a kez de mé nye zõi ma ga -
tar tás, amely egy idõ ben in dít el já rást ugyan ab ban a kér -
dés ben népi kez de mé nye zés re, ille tõ leg nép sza va zás kez -
de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té sé re.

Az Al kot mány bí ró ság nak az OVB hi vat ko zott ha tá -
ro za ta it ezen in do kok alap ján kel lett vol na hely ben -
hagy ni.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
149/2008. (XII. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap -
cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás tár -
gyá ban – dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró pár hu za mos in -
do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
219/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 219/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tá val meg ta -
gad ta egy or szá gos nép sza va zás alá írás gyûj tõ ívé nek hi te -
le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés sze re -
pelt: „Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al -
kos son ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok ülé sé rõl ké -
szült jegy zõ köny vet a vá lasz tá si bi zott ság hoz za nyil vá -
nos ság ra?”. Az OVB az in do ko lá sá ban arra hi vat ko zott,
hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 118.  §
(3)–(5) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek -
nek és el tér a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vénynek az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé sen és az 
or szá gos népi kez de mé nye zé sen tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a továb biak ban: R.)
mel lék le té ben meg ál la pí tott alá írás gyûj tõ ív min tá já tól,
mi vel az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán fel tün tet ték a be -
ad vá nyo zók ne vét, sze mé lyi azo no sí tó ját és lak cí mét.
Ezért az OVB a jog sza bá lyi elõ írástól el té rõ, több let adat -
tar ta lom mal ren del ke zõ alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá -
nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

2. A 219/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar
Köz löny 2008. évi 105. szá má ban, 2008. jú li us 18-án je -
lent meg. A Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek
az alá írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé -
vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé -
té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá -
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ro zat el len 2008. jú li us 29-én a kez de mé nye zõk nyúj tot tak
be ki fo gást.

A ki fo gás be nyúj tói sze rint az R. mel lék le te nem tar tal -
maz za, hogy a ro va to kat a kez de mé nye zõ vagy a kez de mé -
nye zést tá mo ga tó töl ti-e ki. Meg íté lé sük sze rint nyilván -
való, hogy ami kor még nincs hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív,
ak kor csak a kez de mé nye zõ ad hat ja meg az ada ta it. „Té ves 
te hát az az in do ko lás, mi sze rint olyan adat tar tal mat tün tet -
tek fel a kez de mé nye zõk, amely nek fel tün te té sét a jog sza -
bály tilt ja vagy ki zár ja”. Az OVB ha tá ro za ta ezért jog sza -
bály sér tõ.

A ki fo gás be nyúj tói sé rel mez ték to váb bá, hogy az OVB
ülé sé nek a hon la pon köz zé tett meg hí vó ja nem fe lelt meg a
Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek. A na pi rend ben ugyan is
ez a nép sza va zá si kér dés nem sze re pelt, így an nak tár gya -
lá sá ról nem sze rez het tek tu do mást és nem állt mód juk ban
az ülé sen meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni sem,
ami a konk rét jog sza bály sér té sen túl a Ve. 3.  § c) pont já -
ban fog lalt esély egyen lõ ség el vét is sér ti. Mind er re te kin -
tet tel kér ték az OVB ki fo gás olt ha tá ro za tá nak meg sem mi -
sí té sét és az OVB új el já rás le foly ta tá sá ra  való kö te le zé sét.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja,
hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga -
dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban hang -
sú lyoz ta, hogy az „or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé ben  való rész vé tel jo gá nak ér vé nye sü lé sét a tör vény töb -
bek kö zött olyan, az alá írás gyûj tõ ív vel szem ben tá masz -
tott for mai elõ írásokkal is biz to sít ja, ame lyek ga ran ci át
nyúj ta nak arra, hogy az alá írás gyûj tõ ívet alá író vá lasz tó -
pol gár ered mé nye sen tá mo gas sa a kér dés or szá gos nép sza -
va zás ra bo csá tá sát. Ezért fo ko zott je len tõ sé ge van az alá -
írás gyûj tõ ív tör vényességének, an nak, hogy az alá írás -
gyûj tõ ív a leg ap róbb rész le te kig meg fe lel jen a tör vény
for mai elõ írásainak is” [49/2008. (IV. 22.) AB ha tá ro zat,
ABH 2008. áp ri lis, 488, 490.]. A Ve. 118.  §-a pon to san
meg ha tá roz za, hogy mit kell tar tal maz nia az or szá gos nép -
sza va zás kez de mé nye zé sé re szol gá ló alá írás gyûj tõ ív nek.
An nak ér de ké ben, hogy az alá írás gyûj tõ ív min den ben

meg fe lel jen a tör vény ben sza bá lyo zott tar tal mi kö ve tel -
mé nyek nek, az R. mel lék le té ben kö te le zõ en al kal ma zan dó 
min ta ként meg ha tá roz ta az or szá gos népi kez de mé nye zés,
ille tõ leg or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu -
ló alá írás gyûj tés so rán hasz nál ha tó alá írás gyûj tõ ív min tá -
ját.

Azt a ki fo gás be nyúj tói sem vi tat ták, hogy az OVB-hez
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán fel tün tet ték
ne vü ket, sze mé lyi azo no sí tó ju kat és lak cí mü ket. Az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a be nyúj tott alá írás -
gyûj tõ ív min ta pél dá nya e miatt nem fe lel meg a vo nat ko zó 
jog sza bá lyi elõ írásoknak, ezért a 219/2008. (VII. 16.)
OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt in do ko lás sze rint hely -
ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy az OVB el já rá sá val kap cso la tos
ki fo gás a ha tá ro zat tar tal mát nem érin tet te, ezért an nak
vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság mel lõz te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé -
té te lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Az Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 976/H/2008.

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró pár hu za mos indoko -
lása

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 218–219/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro za ta i ban és a 222–223/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro za tok ban két-két egy más sal szo ro -
san össze füg gõ kér dés ben ta gad ta meg or szá gos népi kez -
de mé nye zés re és or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé -
re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té -
sét. A ha tá ro za tok in do ko lá sá ban ki fej tett jogi ál lás pont tal
– ön ma gá ban – egyet ér tek. De ál lás pon tom sze rint az Al -
kot mány bí ró ság nak nem csak kü lön-kü lön, ha nem össze -
füg gé sük ben is vizs gál nia kel lett vol na a kez de mé nye zé -
se ket, és a ha tá ro za tot a ren del te tés el le nes jog gya kor lás -
nak a 18/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat ban ki dol go zott mér -
cé je alap ján kel lett vol na in do kol nia.
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A pár hu za mos in do ko lás ki fej té sét a 218/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la tá ról ren del ke zõ
975/H/2008. szá mú ha tá ro zat hoz csa tol tam.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
150/2008. (XII. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le -
sí té sé vel kap cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
222/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 222/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tá val meg ta -
gad ta egy or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek hi te le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pelt: „Kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû lés al -
kos son tör vényt a vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi sé -
gé rõl.” Az OVB az in do ko lá sá ban arra hi vat ko zott, hogy
az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 118.  §
(3)–(5) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek -
nek és el tér a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vénynek az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé sen és az 
or szá gos népi kez de mé nye zé sen tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a továb biak ban: R.)
mel lék le té ben meg ál la pí tott alá írás gyûj tõ ív min tá já tól,
mi vel az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán már sze re pel nek
sze mé lyes ada tok.

2. A 222/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar
Köz löny 2008. évi 105. szá má ban, 2008. jú li us 18-án je -

lent meg. A Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek
az alá írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé -
vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé -
té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá -
ro zat el len 2008. jú li us 29-én a kez de mé nye zõk nyúj tot tak
be ki fo gást.

A ki fo gás be nyúj tói sze rint az R. mel lék le te nem tar tal -
maz za, hogy a ro va to kat a kez de mé nye zõ vagy a kez de mé -
nye zést tá mo ga tó töl ti-e ki. Az alá í rá gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyán az. 1. és. 2. sor szá mú ro vat ban, mint kez de mé nye zõk
tün tet ték fel ada ta i kat. Ál lás pont juk sze rint, mi vel még
nincs hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív, szó ba sem ke rül het,
hogy meg kezd ték vol na az alá írá sok gyûj té sét.

A ki fo gás be nyúj tói sé rel mez ték to váb bá, hogy az OVB
ülé sé nek a hon la pon köz zé tett meg hí vó ja nem fe lelt meg a
Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek. A na pi rend ben ugyan is
ez a kér dés nem sze re pelt, így an nak tár gya lá sá ról nem
sze rez het tek tu do mást és nem állt mód juk ban az ülé sen
meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni sem, ami a konk -
rét jog sza bály sér té sen túl a Ve. 3.  § c) pont já ban fog lalt
esély egyen lõ ség el vét is sér ti. Mind er re te kin tet tel kér ték
az OVB ki fo gás olt ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az
OVB új el já rás le foly ta tá sá ra  való kö te le zé sét.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja,
hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga -
dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az or szá -
gos nép sza va zás és ek ként a népi kez de mé nye zés te kin te -
té ben is kü lö nös je len tõ sé ge van az alá írás gyûj tõ ív tör -
vényességének, an nak, hogy az alá írás gyûj tõ ív a leg ap -
róbb rész le te kig meg fe lel jen a tör vény for mai elõ írásainak 
[49/2008. (IV. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 2008. áp ri lis, 488,
490.]. A Ve. 131.  §-a ér tel mé ben az or szá gos népi kez de -
mé nye zés so rán a Ve. 117–121.  §-ait és a 130.  § (1) és
(3) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal -
maz ni. A Ve. 118.  §-a pe dig pon to san meg ha tá roz za, hogy
mit kell tar tal maz nia az alá írás gyûj tõ ív nek. An nak ér de -
ké ben, hogy az alá írás gyûj tõ ív min den ben meg fe lel jen a
tör vény ben sza bá lyo zott tar tal mi kö ve tel mé nyek nek, az
R. mel lék le té ben kö te le zõ en al kal ma zan dó min ta ként
meg ha tá roz ta az or szá gos népi kez de mé nye zés, ille tõ leg
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or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tés so rán hasz nál ha tó alá írás gyûj tõ ív min tá ját.

Azt a ki fo gás be nyúj tói sem vi tat ták, hogy az OVB-hez
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak az alá írás
gyûj té sé re szol gá ló elsõ két so rát ki töl töt ték és alá ír ták. Az 
Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a be nyúj tott alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya e miatt nem fe lel meg a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak, ezért a 222/2008. (VII. 16.) 
OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt in do ko lás sze rint hely -
ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy az OVB el já rá sá val kap cso la tos
ki fo gás a ha tá ro zat tar tal mát nem érin tet te, ezért an nak
vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság mel lõz te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé -
té te lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Az Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 979/H/2008.

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró pár hu za mos indoko -
lása

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 218–219/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro za ta i ban és a 222–223/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro za tok ban két-két egy más sal szo ro -
san össze füg gõ kér dés ben ta gad ta meg or szá gos népi kez -
de mé nye zés re és or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé -
re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té -
sét. A ha tá ro za tok in do ko lá sá ban ki fej tett jogi ál lás pont tal
– ön ma gá ban – egyet ér tek. De ál lás pon tom sze rint az Al -
kot mány bí ró ság nak nem csak kü lön-kü lön, ha nem össze -
füg gé sük ben is vizs gál nia kel lett vol na a kez de mé nye zé -
se ket, és a ha tá ro za tot a ren del te tés el le nes jog gya kor lás -
nak a 18/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat ban ki dol go zott mér -
cé je alap ján kel lett vol na in do kol nia.

A pár hu za mos in do ko lás ki fej té sét a 218/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la tá ról ren del ke zõ
975/H/2008. szá mú ha tá ro zat hoz csa tol tam.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
151/2008. (XII. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak, il let ve az azon sze rep lõ kér dés hi te le -
sí té sé vel kap cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott
ki fo gás tár gyá ban – dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró pár -
hu za mos in do ko lá sá val – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
223/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 223/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro za tá val meg ta -
gad ta egy or szá gos népi kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé -
nek hi te le sí té sét. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pelt: „Kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû lés al -
kos son tör vényt ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok ülé sé -
rõl ké szült jegy zõ köny vet a vá lasz tá si bi zott ság hoz za
nyil vá nos ság ra.” Az OVB az in do ko lá sá ban arra hi vat ko -
zott, hogy az alá írás gyûj tõ ív nem fe lel meg a vá lasz tá si el -
já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
118.  § (3)–(5) be kez dé se i ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé -
nyek nek és el tér a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vénynek az or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zé -
sen és az or szá gos népi kez de mé nye zé sen tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let (a továb -
biak ban: R.) mel lék le té ben meg ál la pí tott alá írás gyûj tõ ív
min tá já tól, mi vel az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán már
sze re pel nek sze mé lyes ada tok.

2. A 223/2008. (VII. 16.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar
Köz löny 2008. évi 105. szá má ban, 2008. jú li us 18-án je -
lent meg. A Ve. 130.  § (1) be kez dé se sze rint az OVB-nek
az alá írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé -
vel kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé -
té te lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het be nyúj ta ni. A ha tá -
ro zat el len 2008. jú li us 29-én a kez de mé nye zõk nyúj tot tak
be ki fo gást.
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A ki fo gás be nyúj tói sze rint az R. mel lék le te nem tar tal -
maz za, hogy a ro va to kat a kez de mé nye zõ vagy a kez de mé -
nye zést tá mo ga tó töl ti-e ki. Az alá í rá gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyán az 1. és 2. sor szá mú ro vat ban, mint kez de mé nye zõk
tün tet ték fel ada ta i kat. Ál lás pont juk sze rint, mi vel még
nincs hi te le sí tett alá írás gyûj tõ ív, szó ba sem ke rül het,
hogy meg kezd ték vol na az alá írá sok gyûj té sét.

A ki fo gás be nyúj tói sé rel mez ték to váb bá, hogy az OVB
ülé sé nek a hon la pon köz zé tett meg hí vó ja nem fe lelt meg a
Ve. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek. A na pi rend ben ugyan is
ez a kér dés nem sze re pelt, így an nak tár gya lá sá ról nem
sze rez het tek tu do mást és nem állt mód juk ban az ülé sen
meg je len ni és nyi lat ko za ta i kat meg ten ni sem, ami a konk -
rét jog sza bály sér té sen túl a Ve. 3.  § c) pont já ban fog lalt
esély egyen lõ ség el vét is sér ti. Mind er re te kin tet tel kér ték
az OVB ki fo gás olt ha tá ro za tá nak meg sem mi sí té sét és az
OVB új el já rás le foly ta tá sá ra  való kö te le zé sét.

II.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. A je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa jog or vos la ti el já rás, ezért az Al kot -
mány bí ró ság a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja,
hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga -
dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság e ha tás kö ré -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el fel ada tát [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az or szá -
gos nép sza va zás és ek ként a népi kez de mé nye zés te kin te -
té ben is kü lö nös je len tõ sé ge van az alá írás gyûj tõ ív tör -
vényességének, an nak, hogy az alá írás gyûj tõ ív a leg ap -
róbb rész le te kig meg fe lel jen a tör vény for mai elõ írásainak 
[49/2008. (IV. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 2008. áp ri lis, 488,
490.]. A Ve. 131.  §-a ér tel mé ben az or szá gos népi kez de -
mé nye zés so rán a Ve. 117–121.  §-ait és a 130.  § (1) és
(3) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal -
maz ni. A Ve. 118.  §-a pe dig pon to san meg ha tá roz za, hogy
mit kell tar tal maz nia az alá írás gyûj tõ ív nek. An nak ér de -
ké ben, hogy az alá írás gyûj tõ ív min den ben meg fe lel jen a
tör vény ben sza bá lyo zott tar tal mi kö ve tel mé nyek nek, az
R. mel lék le té ben kö te le zõ en al kal ma zan dó min ta ként
meg ha tá roz ta az or szá gos népi kez de mé nye zés, ille tõ leg
or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyu ló alá írás -
gyûj tés so rán hasz nál ha tó alá írás gyûj tõ ív min tá ját.

Azt a ki fo gás be nyúj tói sem vi tat ták, hogy az OVB-hez
be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak az alá írás

gyûj té sé re szol gá ló elsõ két so rát ki töl töt ték és alá ír ták. Az 
Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a be nyúj tott alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya e miatt nem fe lel meg a vo nat -
ko zó jog sza bá lyi elõ írásoknak, ezért a 223/2008. (VII. 16.) 
OVB ha tá ro za tot, az ab ban fog lalt in do ko lás sze rint hely -
ben hagy ta.

Te kin tet tel arra, hogy az OVB el já rá sá val kap cso la tos
ki fo gás a ha tá ro zat tar tal mát nem érin tet te, ezért an nak
vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság mel lõz te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben tör tént köz zé -
té te lé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Az Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 980/H/2008.

Dr. Hol ló And rás al kot mány bí ró pár hu za mos indoko -
lása

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 218–219/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro za ta i ban és a 222–223/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro za tok ban két-két egy más sal szo ro -
san össze füg gõ kér dés ben ta gad ta meg or szá gos népi kez -
de mé nye zés re és or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé -
re irá nyu ló alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té -
sét. A ha tá ro za tok in do ko lá sá ban ki fej tett jogi ál lás pont tal
– ön ma gá ban – egyet ér tek. De ál lás pon tom sze rint az Al -
kot mány bí ró ság nak nem csak kü lön-kü lön, ha nem össze -
füg gé sük ben is vizs gál nia kel lett vol na a kez de mé nye zé -
se ket, és a ha tá ro za tot a ren del te tés el le nes jog gya kor lás -
nak a 18/2008. (III. 12.) AB ha tá ro zat ban ki dol go zott mér -
cé je alap ján kel lett vol na in do kol nia.

A pár hu za mos in do ko lás ki fej té sét a 218/2008.
(VII. 16.) OVB ha tá ro zat fe lül vizs gá la tá ról ren del ke zõ
975/H/2008. szá mú ha tá ro zat hoz csa tol tam.

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró
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VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi elnök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
123/2008. (XII. 3.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról

  szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat
módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt -
ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló
14/2006. (V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sul:

Az Or szág gyû lés

az Egész ség ügyi bi zott ság ba
Tu kacs Ist ván he lyett
Fet ser Já nost,

a Gaz da sá gi és in for ma ti kai bi zott ság ba
Mol nár Gyu la he lyett
Ale xa Györ gyöt,

a Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott ság ba
Tu kacs Ist ván he lyett
Bot ka La jos nét,

az Ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si bi zott ság ba
Var ju Lász ló he lyett
Mol nár Gyu lát

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k.,  Dr. Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 1-jei ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
124/2008. (XII. 3.) OGY

határozata

a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos
rendszerének felülvizsgálatáról  szóló

 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján
 elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó

feladatokról*

1. Az Or szág gyû lés el fo gad ja a Ma gyar Hon véd ség ön -
kén tes tar ta lé kos rend sze ré nek fe lül vizs gá la tá ról  szóló
80/2008. (VI. 13.) OGY ha tá ro zat alap ján el vég zett vizs -
gá lat ered mé nye ként meg fo gal ma zott meg ál la pí tá so kat és
az ön kén tes tar ta lé kos rend szer to váb bi fej lesz té sé nek
irányaira megfogalmazott javaslatokat.

2. Az Or szág gyû lés egyet ért, hogy a rend szer fej lesz té -
sé re üte me zet ten, több lép csõ ben ke rül jön sor, egy ben fel -
hív ja a Kor mányt, hogy a ja vas la tok meg valósítása
érdekében:

– a több let for rá sok be vo ná sát nem igény lõ, ha tás kö ré -
be tar to zó in téz ke dé se ket 2009. de cem ber 31-ig tegye
meg;

– ter jesszen elõ tör vényjavaslat-csomagot olyan szám -
ve tés sel, hogy a kap cso ló dó jogi kör nye zet mó do sí tá sá ra
több ütem ben, leg ké sõbb 2011. de cem ber 31-ig sor
kerüljön.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., Dr. Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
125/2008. (XII. 3.) OGY

határozata

a Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak
biztonságát, valamint egyes állami szerveket,

közszereplõket érintõ információszerzési, 
vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati” botrány

körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit
vizsgáló bizottság létrehozásáról**

2008. szep tem ber 12-én Szil vá sy György, a pol gá ri
nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter kez de -
mé nye zé sé re össze ült a Nem zet biz ton sá gi Ka bi net, mert –

2008/170. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20609

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 1-jei ülés nap ján fo gad ta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 1-jei ülés nap ján fo gad ta el.



mint meg tud hat tuk az ülést köve tõen ki adott köz le mény -
bõl – egy „tit kos há ló zat mû köd te tõi meg kí sé rel ték a be ha -
to lást az elekt ro ni kus kor mány za ti ge rinc há ló hoz kap cso -
ló dó egyes kor mány za ti szer vek in for má ci ós rend sze ré be,
ve szé lyez tet ve ez zel e szer vek tör vényes és biz ton sá gos
mû kö dé sét”.

Szil vá sy György mi nisz ter ar ról tá jé koz tat ta a ka bi ne -
tet, hogy egy, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal (NBH) lá tó kö -
ré be ke rült biz ton sá gi vál lal ko zás ere de ti ren del te té sé tõl
el té rõ en „in ter ne tes kap cso lat tar tás ra és in for má ció gyûj -
tés re al kal mas tit kos há ló za tot ho zott lét re”. „Ezt szé les
körû jo go su lat lan tit kos adat gyûj tés re – gya nú sze rint
egye bek közt mi nõ sí tett in for má ci ók meg szer zé sé re –
hasz nál ták fel”.

A tá jé koz ta tás sze rint az ügy ben az NBH fõ igaz ga tó ja
szep tem ber 10-én tett fel je len tést a rend õrségen „szá mí tás -
tech ni kai rend szer és ada tok el le ni bûn cse lek mény, ál lam -
ti tok sér tés, va la mint más cse lek mé nyek gya nú ja  miatt”, a
nyo mo zás so rán a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da (NNI) még az -
nap a cég te lep he lyén, il let ve ma gán sze mé lyek nél szá mí -
tás tech ni kai esz kö zö ket fog lalt le.

Ugyan csak 2008. szep tem ber 12-én Dá vid Ibo lya, az
MDF el nö ke saj tó tá jé koz ta tón mu ta tott be egy hoz zá is -
me ret len for rás ból el ju tott hang fel vé telt.

Az óta egy re több – gyak ran nem csak a for rá sát, de a tar -
tal mát te kint ve is el len õriz he tet len – in for má ció ke rült
nyil vá nos ság ra az ügy kap csán.

A Ma gyar Köz tár sa ság pol gá rai sze mé lyes ada ta i nak
biz ton sá gát, va la mint egyes ál la mi szer ve ket, köz sze rep -
lõ ket érin tõ in for má ció szer zé si, vagy más né ven „ár -
nyék-tit kos szol gá la ti” bot rány ki ter je dé sét il le tõ en nem
lá tunk, nem lát ha tunk tisz tán.

A fel me rült kér dé sek tisz tá zá sa ér de ké ben:

I. Az Or szág gyû lés a Ház sza bály 34.  §-ának (1) be kez -
dé se alap ján vizs gá ló bi zott sá got hoz lét re a Ma gyar Köz -
tár sa ság pol gá rai sze mé lyes ada ta i nak biz ton sá gát, va la -
mint egyes ál la mi szer ve ket, köz sze rep lõ ket érin tõ in for -
má ció szer zé si, vagy más né ven „ár nyék-tit kos szol gá la ti”
bot rány kö rül mé nye it és az ügy ke ze lé sé nek ano má li á it
vizs gá ló bi zott ság el ne ve zés sel.

II. A vizs gá lat tár gya kü lö nö sen a kö vet ke zõ kér dé sek
meg vá la szo lá sa:

1. Az ügy kap csán lá tó kör be ke rült cég az UD Zrt., to -
váb bá a ve ze tõi ál tal mû köd te tett cég cso port te vé keny sé ge 
mire irá nyult? Mek ko ra há ló za tot épí tett ki, és mi lyen cél -
ra hasz nál ta a cég cso por tot a ve ze tés?

2. Mi lyen szol gál ta tá so kat, mi lyen cél lal, mi lyen meg -
ren de lõi kör ré szé re biz to sí tott az UD-cég cso port? Vol -
tak-e ki emelt ügy fe lei, meg ren de lõi a „cég nek”?

3. A cég cso port ál tal gyûj tött kü lön bö zõ in for má ci ók
ese té ben ki zár ha tó-e, hogy a meg ren de lõk tud ták vol na,
hogy a kért, és meg ka pott in for má ci ók rész ben, vagy je -
len tõs rész ben jog sér tõ mó don sze rez he tõ be?

4. Mi lyen esz köz rend szer, il let ve tech ni kai esz kö zök
áll nak, áll tak az UD Zrt., il let ve a ve ze tõi ál tal mû köd te tett
cég cso port szá má ra in for má ci ók meg szer zé sé re, adat gyûj -
tés re, tá ro lás ra? Az esz kö zök be szer zé se, az in for má ci ós
há ló zat ki épí té se, mû köd te té se, üze mel te té se tör tén he -
tett-e le gá lis csa tor ná kon ke resz tül, a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok be tar tá sá val?

5. Tet ten ér he tõ-e, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság kü lön -
bö zõ in téz mé nyei, hi va ta los szer vei adat ál lo má nyá hoz,
kü lö nö sen mi nõ sí tett in for má ci ók hoz, sze mé lyes ada tok -
hoz kí vánt hoz zá fér ni a cég cso port? Mennyi ben volt ered -
mé nyes ez irá nyú te vé keny sé ge?

6. Be épül tek-e olyan szer ve ze tek be a cég cso port tag -
jai, mint az NBH, VPOP, APEH, va la mint kü lön bö zõ
rend õri szer vek?

7. Lét re jöt te kor, il let ve ké sõbb mû kö dé se so rán ka -
pott-e köz vet len, vagy köz ve tett tá mo ga tást a Nem zet biz -
ton sá gi Hi va tal tól, il let ve an nak ve ze tõ i tõl, vagy más ha tó -
sá gok tól, szer vek tõl?

8. Vizs gál ta-e az NBH az ügy ki pat ta ná sa óta, hogy a
hi va tal mun ka tár sai, tiszt ség vi se lõi kö zül kik tar tot tak
kap cso la tot az UD Zrt.-vel, kik oszt hat tak meg és cse rél -
het tek in for má ci ót az UD Zrt. ve ze tõ i vel és mun ka tár sa i -
val, kü lö nös te kin tet tel az egy kor rend õrségi és nem zet biz -
ton sá gi ál lo mány ba tar to zó sze mé lyek re vo nat ko zó an?

9. Az NBH ese té ben kö tik-e meg fe le lõ sza bá lyok a le -
sze relt, nyug díj ba vo nult egy ko ri mun ka tár sa kat?
Amennyi ben lé tez nek ilyen írott, vagy írat lan nor mák, el -
len õr zik-e be tar tá su kat meg fe le lõ ha té kony ság gal, ha
rend re elõ for dul, hogy az NBH egy ko ri tiszt jei és ve ze tõ
mun ka tár sai kü lönb zõ bûn cse lek mé nyek gya nú já ba ke ve -
red nek?

10. A ma gán nyo mo zó cé gek fel ügye le tét el lá tó rend -
õrség az UD Zrt. te vé keny sé gét el len õriz te-e az el múlt
évek so rán, s ha igen mi lyen ered ménnyel? Amennyi ben
nem vizs gál ta, ak kor en nek mi volt az oka?

11. Áll tak-e meg ren de lõi vi szony ban az UD cég cso -
port tal, vagy in for má ció szer zé si cél lal ad tak-e fel ada tot
or szág gyû lé si kép vi se lõk a cég cso port ve ze tõ i nek?

12. A Nem zet biz ton sá gi Hi va tal ve ze tõ jé nek kül föl di
uta zá sa i val, ta lál ko zó i val kap cso la tos in for má ci ó kat jog -
sze rû en be sze rez het-e egy ma gán nyo mo zó cég?

13. Le het sé ges-e az NBH ve ze tõ je vagy bár mely ve ze -
tõ mun ka tár sa te kin te té ben az uta zá sok ra, ta lál ko zók ra vo -
nat ko zó ada to kat tel je sen nyílt in for má ció szer zés sel meg -
sze rez ni úgy, hogy köz ben sen ki sem sért ál lam-, il let ve
szol gá la ti tit kot, és nem ke zel jo go su lat la nul sze mé lyes
ada to kat?

14. De me ter Er vin nek, mint a te rü le tért fe le lõs ko ráb bi
mi nisz ter nek, va la mint a Nem zet biz ton sá gi bi zott ság tag -
já nak hi va tal ból tud nia kel lett-e, hogy az ál ta la kért in for -
má ci ók meg szer zé se jog sze rû en, ti tok sér tés nél kül meg -
valósítható-e vagy sem?
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15. Or szág gyû lé si kép vi se lõ, vagy konk ré tab ban az
Or szág gyû lés Nem zet biz ton sá gi bi zott sá gá nak tag ja ese -
té ben, ha te le fon le hall ga tás érin tett jé vé vá lik, ak kor mi -
lyen el já rást kö vet nek az ille té kesek? Ki nek tar toz nak
ilyen kor je len té si kö te le zett ség gel a mû ve let ben részt ve võ
„köz szol gák”? Mi a te en dõ ak kor, ha meg ál la pít ha tó, hogy 
az érin tett kép vi se lõ nem ré sze se sem mi lyen bûn cse lek -
mény nek, és mi a te en dõ ak kor, mi kor en nek meg íté lé se
nem egy ér tel mû, vagy még in kább fel me rül a gya nú, hogy
a kép vi se lõ jog sér tõ ma ga tar tást kö vet? Kö te les-e fi gyel -
mez tet ni az or szág gyû lé si kép vi se lõt, vagy az ille té kes bi -
zott sá got az NBH ve ze té se, ha a kép vi se lõ nyilván valóan
jó hi sze mû en ápol kap cso la tot olyan sze méllyel, aki bûn -
cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít ha tó,
vagy ép pen en nek alá tá masz tá sá ra zaj ló mû ve le ti te vé -
keny ség cél pont ja?

16. Ho gyan ju tott az MDF el nö ke a hang fel vé tel hez?
17. Ki tud ta, il let ve kik és mi lyen cél lal tud ták be fo lyá -

sol ni tit kos szol gá la ti esz kö zök kel, il let ve le hall ga tás út ján
be szer zett in for má ci ók kal be fo lyá sol ni egy párt el nök vá -
lasz tá si kam pá nyát?

18. Az MDF el nö ké hez is me ret len kö rül mé nyek kö zött 
ke rült CD-n lévõ hang anyag meg is me ré se után Dá vid Ibo -
lya kel lõ kö rül te kin tés sel és jog sze rû en járt-e el, ami kor
azt nyil vá nos ság ra hoz ta?

19. Meg gyõ zõ dött-e, s ha igen mi ként a volt igaz ság -
ügy-mi nisz ter a hang fel vé tel „ere de ti sé gé rõl”, az el hang -
zot tak  valóságtartalmáról, mi e lõtt a nyil vá nos ság elé
 tárta?

20. Az a hang anyag, amit Dá vid Ibo lya köz zé tett, azo -
nos-e az zal a le hall ga tá si do ku men tum mal, amit Szil vá sy
György mi nisz ter a Nem zet biz ton sá gi bi zott ság szo ci a lis ta 
tag ja i nak – egy in for má lis be szél ge tés ke re té ben – át adott,
il let ve a bi zott ság tit kár sá gán ke resz tül a bi zott ság töb bi
tag já nak is el jut ta tott?

21. Mi nõ sí tett adat ként ke zelt do ku men tum volt-e a
Dá vid Ibo lya ál tal köz zé tett le hall ga tá si do ku men tum? Ha
igen, mi lyen mi nõ sí tés sel bírt, és mi kor ki, és mi lyen in -
dok kal ol dot ta fel a mi nõ sí té sét?

22. Ho gyan ke zel te az UD cég cso port ra vo nat ko zó fel -
de rí tés so rán a kül sõ en ge dély hez kö tött tit kos adat gyûj tés
(te le fon le hall ga tás) so rán be szer zett ada to kat az NBH? Ki
mi kor ren del ke zett azok mi nõ sí té sé rõl, mi nõ sí té sé nek fel -
ol dá sá ról?

23. Mi lyen en ge dé lye zé si el já rás elõz te meg a le hall ga -
tá so kat? Va la mennyi te le fon le hall ga tás út ján be szer zett
adat rög zí té se, tá ro lá sa (meg tar tá sa) tör vényes volt-e?

24. Jog sze rû en és kel lõ kö rül te kin tés sel járt-e el a mi -
nisz ter, ami kor az ügy kap csán a szük sé ges, és elég sé ges
tá jé koz ta tá son túl, a ren del ke zé sé re álló bi zo nyí té ko kat,
in for má ci ó kat sok szo ro sí tot ta, és el jut tat ta a Nem zet biz -
ton sá gi bi zott ság tag ja i nak?

25. In do kolt volt-e az in for má ci ók adat hor do zón, pa pí -
ron tör té nõ át adá sa, il let ve ját szott, játsz ha tott-e sze re pet

mind ez ab ban, hogy ké sõbb az ügy kap csán rög zí tett le -
hall ga tá sok fel ke rül tek az in ter net re?

26. Kel lõ kö rül te kin tés sel, gon dos ság gal ke zel ték-e a
ren del ke zé sük re álló in for má ci ó kat azok az or szág gyû lési
kép vi se lõk, akik tá jé koz ta tást, to váb bá konk rét ada to kat,
do ku men tu mo kat kap tak adat hor do zón Szil vá sy György
mi nisz ter tõl?

27. Tör tént-e meg elõ zõ in téz ke dés az NBH-nál, va la -
mint a bün te tõ el já rás ban részt vevõ más szer vek nél an nak
ér de ké ben, hogy bi zal mas ada tok (sze mé lyes ada tok, ál -
lam tit kok és szol gá la ti tit kok, nem nyil vá nos ada tok) ne
ke rül je nek a nyil vá nos ság elé?

28. Mi ért nem a nyo mo zó ha tó sá gok hoz zák nyil vá nos -
ság ra az ügy meg ér té sé hez szük sé ges in for má ci ó kat, és
mi ért nem ak kor áll nak elõ a kel lõ szá mú, meg ala po zott bi -
zo nyí ték kal, ami kor ezt a nyo mo za ti cse lek mény ál lá sa in -
do kolt tá te szi?

29. Az ed di gi ki szi vár gá sok mennyi ben aka dá lyoz zák
az ügy ben in dí tott bün te tõ el já rás kor rekt le foly ta tá sát? Ki -
mond ha tó-e, hogy a ki ke rült in for má ci ók nem sér tet ték a
nyo mo zás ér de ke it, il let ve meg ne ve zett, vagy be azo no sít -
ha tó sze mé lyek jo ga it? A nyil vá nos ság ra ke rült informá -
ciókkal kap cso la to san tör tént-e vissza élés sze mé lyes ada -
tok kal?

30. Az NBH, il let ve a kü lön bö zõ, a nyo mo zás ban részt
vevõ szer vek be tar tot ták-e a vo nat ko zó bün te tõ el já rá si és
adat ke ze lé si sza bá lyo kat el já rá suk so rán?

31. A nyil vá nos ság ra ke rült és egy ér tel mû en a nyo mo -
zó ha tó sá gok tól ki ke rült in for má ci ók kap csán fel me rül a
kér dés: az ügy ki rob ba ná sa óta a kü lön bö zõ nyo mo zás ban
részt vevõ, köz re mû kö dõ szer vek (rend õrség, ügyész ség,
NBH) fe le lõs ve ze tõi meg tet tek-e min dent azért, hogy az
in for má ci ók ki ke rü lé sét meg aka dá lyoz zák, és a fe le lõ sö -
ket meg ta lál ják, a fe le lõs sé get meg ál la pít sák?

32. In dí tott-e vizs gá la tot, il let ve fel lé pett-e kel lõ ha tá ro -
zott ság gal eb ben a tárgy kör ben a nyo mo zás so rán ke let ke -
zett in for má ci ók, sze mé lyes ada tok nyil vá nos ság ra ke rü lé -
sé vel szem ben a leg fõbb ügyész, az or szá gos rend -
õrfõkapitány, va la mint a két ille té kes mi nisz ter: Dras ko -
vits Ti bor, és Szil vá sy György?

III. A vizs gá ló bi zott ság maga ha tá roz za meg el já rá si
rend jét és vizs gá la ti mód sze re it.

IV. A vizs gá ló bi zott ság te vé keny sé gé rõl je len tést ké -
szít, mely nek tar tal maz nia kell

a) a bi zott ság fel ada tát,
b) a bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott el já rá si ren det és

vizs gá la ti mód sze re ket,
c) a bi zott ság tény be li és jogi meg ál la pí tá sa it,
d) an nak be mu ta tá sát, hogy meg ál la pí tá sa it mi lyen bi -

zo nyí té kok ra ala pí tot ta,
e) a vizs gá lat ál tal érin tett szerv(ek) vagy sze mély(ek)

ész re vé te le it a le foly ta tott vizs gá lat mód sze re i re és meg ál -
la pí tá sa i ra vo nat ko zó an,
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f) ja vas la tot az eset le ge sen szük sé ges in téz ke dé sek re.
A je len tés elõ ter jesz tõ je – a bi zott ság eset le ges meg szû -

né sét köve tõen is – a bi zott ság el nö ke.

V. A vizs gá ló bi zott ság 12 tag ból áll, tag jai or szág gyû lé -
si kép vi se lõk. A ta gok ra a kép vi se lõ cso por tok ve ze tõi
tesz nek aján lást a kö vet ke zõk sze rint:

MSZP 6 tag
Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség 3 tag
KDNP 1 tag
SZDSZ 1 tag
MDF 1 tag

VI. A bi zott ság el nö ké nek, al el nö ké nek és tag ja i nak
meg vá lasz tá sá ra a kép vi se lõ cso por tok ve ze tõ i nek ja vas la -
ta alap ján a Ház bi zott ság ter jeszt elõ ja vas la tot az Or szág -
gyû lés nek, amely rõl az vita nél kül ha tá roz. A bi zott ság el -
nö ké re az el len zé ki, al el nö ké re a kor mány pár ti kép vi se lõ -
cso por tok a bi zott sá gi tag ság ra je löl tek kö ré bõl ter jesz te -
nek elõ ja vas la tot. A bi zott ság tag ja csak olyan or szág gyû -
lé si kép vi se lõ le het, aki nek a tör vény ben elõ írt nem zet biz -
ton sá gi el len õr zé se meg tör tént.

VII. A bi zott ság meg bí za tá sa ki ter jed min den, az e ha tá -
ro zat II. pont já ban sze rep lõ kér dé se ket érin tõ vizs gá lat ra,
és az en nek alap ján szük sé ges in téz ke dé sek re, ja vas lat té -
tel re. A bi zott ság a mun ká ja so rán a fel ada tá val össze füg -
gés ben meg hall ga tá so kat tart hat, ira to kat kér het be. A kért
ada to kat min den ki kö te les a bi zott ság ren del ke zé sé re bo -
csá ta ni, ille tõ leg min den ki kö te les a bi zott ság elõtt meg je -
len ni. A vizs gá ló bi zott ság tag ja kü lön en ge dély nél kül jo -
go sult az ál lam ti tok meg is me ré sé re, ha a bi zott ság lét re ho -
zá sá ról  szóló or szág gyû lé si ha tá ro zat az ál lam ti tok kör
meg fe le lõ pont já nak meg ha tá ro zá sá val a fel ha tal ma zást
meg ad ta; a bi zott ság, il let ve tag jai erre fi gye lem mel jo go -
sul tak meg is mer ni az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról
 szóló 1995. évi LXV. tör vény 1. sz. mel lék le té ben a kü lö -
nös adat faj ták kö ré ben a 46., 98., 99., 107., 108., 109.,
110., 112., 114., 115. és 121. pon tok ban jel zett ada to kat.

VIII. A bi zott ság sze mé lyes ada tot (Avtv. 2.  § 1. pont)
csak az érin tett hoz zá já ru lá sá val vagy tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján ke zel het. Két ség ese tén a sze mé lyes ada tok
ke ze lé se tár gyá ban a bi zott ság kö te les ki kér ni az adat vé -
del mi biz tos ál lás fog la lá sát.

IX. A bi zott ság fel ada tá nak el lá tá sá hoz szak ér tõ ket ve -
het igény be. Mû kö dé sé nek költ sé ge it az Or szág gyû lés fe -
de zi költ ség ve té sé bõl.

X. A bi zott ság meg bí za tá sa fel ada tá nak el vég zé sé ig, de
leg fel jebb a bi zott ság ala ku ló ülé sé tõl szá mí tott 180 na pig
tart.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., Dr. Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
243/2008. (XII. 3.) KE

határozata

pénzügyõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszûnésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi
XLIII. tör vény (Hszt). 59.  § (1) be kez dé se alap ján a pénz -
ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re meg ál la pí tom, hogy La czó
Lász ló pénz ügy õr dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nya
2008. no vem ber 30-án meg szû nik, és õt egy út tal 2008. de -
cem ber 1-jei ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2008. no vem ber 21.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. no vem ber 25.

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

KEH ügy szám: IV-6/05056/2008.

A köztársasági elnök
244/2008. (XII. 3.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te tése irõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény
2. § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge -
dé lye zem Alek san der Kwaš ni ews ki, a Len gyel Köz tár sa -
ság el nö ke ál tal dr. In cze Béla ré szé re ado má nyo zott „Len -
gyel Köz tár sa sá gi Ér dem rend Lo vag ke reszt je” ki tün te tés
vi se lé sét.

Bu da pest, 2008. no vem ber 12.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök
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El len jegy zem:

Bu da pest, 2008. no vem ber 17.

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

KEH ügy szám: VIII-4/04895/2008.

A köztársasági elnök
245/2008. (XII. 3.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te tése irõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a nem zet kö zi nor mák nak meg fe le lõ stra té gi ai kõ olaj és
kõ olaj ter mék kész le te zé si rend szer ki ala kí tá sa és mû köd -
te té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Cser nák Jó zsef nek, a Ma gyar Szén hid ro gén Kész le -
te zõ Szö vet ség ve zér igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2008. no vem ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VIII-1/05013/2008.
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407
08.3556 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


