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II. Tör vé nyek

2008. évi LXXXIII.
törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület
2009. évi költségvetésérõl*

1. § (1) Az Or szág gyû lés a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás -
ról szó ló több ször mó do sí tott 1996. évi I. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Rttv.) 32. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
felelõen, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (a to váb -
bi ak ban: ORTT) 2009. évi költ ség ve té sé nek

a) ki adá si fõ össze gét 1 564,340 M Ft-ban, azaz egy mil -
li árd-öt száz hat van négy mil lió-há rom száz negy ven ezer fo -
rint ban,

b) be vé te li fõ össze gét 1 564,340 M Ft-ban, azaz egymil -
liárd-ötszázhatvannégymillió-háromszáznegyvenezer fo rint -
ban,

c) az ORTT költ ség ve té sen kí vü li, ORTT ke ze lé sû
2009. évi ki adá si elõ irány za tát 6 311,259 M Ft-ban,
azaz hatmilliárd-háromszáztizenegymillió-kettõszázötvenki-
lencezer fo rint ban,

d) az ORTT költ ség ve té sen kí vü li, ORTT ke ze lé sû
2009. évi be vé te li elõ irány za tát 6 311,259 M Ft-ban,
azaz hat mil li árd-há rom száz ti zen egy mil lió-ket tõ száz öt-
ven ki len ce zer fo rint ban hagy ja jóvá.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ál la pí tott ki adá si
fõ összeg, va la mint a c) pont ban meg ál la pí tott költ ség ve té -
sen kí vü li ki adá si elõ irány zat rész le te zé sét e tör vény
1. mel lék le te, az (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott
be vé te li fõ összeg, va la mint a d) pont ban meg ál la pí tott
költ ség ve té sen kí vü li be vé te li elõ irány zat rész le te zé sét
e tör vény 2. mel lék le te tar tal maz za.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 25-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. § Az ORTT fel ha tal ma zást kap arra, hogy az 1. §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott be vé te li fõ össze -
gen be lül in do kolt eset ben az idõ ará nyos fi nan szí ro zás tól
el tér jen.

3. § Az ORTT a 2009. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá -
sá ról az Rttv. 32. § (3) be kez dé se sze rint be szá mo lót
 készít, me lyet az Rttv. 77. § (6) be kez dé se sze rin ti – a Mû -
sor szol gál ta tá si Alap 2009. évi költ ség ve té sé nek vég re -
haj tá sá ról szó ló be szá mo lót tar tal ma zó – mel lék let tel
együtt 2010. má jus 31-ig ter jeszt az Or szág gyû lés elé.

4. § (1) Az Or szág gyû lés az Rttv. 32. § és a 77. § (6) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az ORTT költ ség -
ve té sé nek mel lék le te ként jó vá hagy ja a Mû sor szol gál ta tá si 
Alap költ ség ve té sét (3. mel lék let).

(2) Az Or szág gyû lés a Mû sor szol gál ta tá si Alap
2009. évi költ ség ve té sé nek

a) ki adá si fõ össze gét 31 188,814 M Ft-ban, azaz
 harmincegymilliárd-egyszáznyolcvannyolcmillió-nyolc-
száz-ti zen négy ezer fo rint ban,

b) be vé te li fõ össze gét 31 188,814 M Ft-ban, azaz har -
minc egy mil li árd-egy száz nyolc van nyolc mil lió-nyolc száz- 
ti zen négy ezer fo rint ban hagy ja jóvá.

5. §  Az ORTT jo go sult az ezen tör vény ben jó vá ha gyott
költ ség ve té sek ki adá si elõ irány za tai kö zöt ti átcsoporto -
sításra.

6. § Ez a tör vény 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. mel lék let a 2008. évi LXXXIII. tör vény hez

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének kiadási oldala

Elõ irány zat szá ma Elõ irány zat neve
Elõ irány zat össze ge

M Ft-ban

1. Sze mé lyi jut ta tá sok 932,422

2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 285,418

3. Do lo gi ki adá sok 316,700

4. Fel hal mo zá si ki adá sok 29,800

Össze sen: 1 564,340



Költ ség ve té sen kí vü li ORTT ke ze lé sû 2009. évi ki adá si elõ irány zat

Elõ irány zat szá ma Elõ irány zat neve
Elõ irány zat össze ge

M Ft-ban

1. Mû sor szol gál ta tá si díj 5 098,487

2. Frek ven cia pá lyá za ti díj 10,200

3. Tá mo ga tá si pá lyá za ti díj 30,495

4. Köt bér 110,000

5. Bír ság 29,000

6. Ké se del mi ka mat 4,000

7. ÁFA 1 029,077

Össze sen: 6 311,259

2. mel lék let a 2008. évi LXXXIII. tör vén y hez

Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let 2009. évi költ ség ve té sé nek be vé te li ol dal a

Elõ irány zat szá ma Elõ irány zat neve
Elõ irány zat össze ge

M Ft-ban

1. Fix össze gû költ ség ve té si tá mo ga tás 1 034,110

2. Rend kí vü li fi nan szí ro zás 524,230

3. Mû kö dé si be vé tel 6,000

Össze sen: 1 564,340

Költ ség ve té sen kí vü li ORTT ke ze lé sû 2009. évi be vé te li elõ irány zat

Elõ irány zat szá ma Elõ irány zat neve
Elõ irány zat össze ge

M Ft-ban

1. Mû sor szol gál ta tá si díj 5 098,487

2. Frek ven cia pá lyá za ti díj 10,200

3. Tá mo ga tá si pá lyá za ti díj 30,495

4. Köt bér 110,000

5. Bír ság 29,000

6. Ké se del mi ka mat 4,000

7. ÁFA 1 029,077

Össze sen: 6 311,259
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3. mel lék let a 2008. évi LXXXIII. tör vény hez

A Mû sor szol gál ta tá si Alap 2009. évi költ ség ve té se

I. BEVÉTELEK 2009. év

ki emelt elõ irány zat

  elõ irány zat

ki emelt elõ irány zat

    elõ irány zat

ki emelt elõ irány zat

M Ft-ban elõ irány zat

1. üzem ben tar tá si díj 25 852,747

1.1.   át vál lalt üzem ben tar tá si díj 24 936,700

1.2.   át vál la lás sal nem érin tett üzem ben tar tá si díj 916,047

2. mû sor szol gál ta tá si díj 5 098,487

2.1.   MTM-SBS Te le ví zió Zrt. 1 963,705

2.2.   Ma gyar RTL Te le ví zió Zrt. 1 783,773

2.3.   Da nu bi us Rá dió Mû sor szol gál ta tó Zrt. 0,000

2.4.   Slá ger Rá dió Mû sor szol gál ta tó Zrt. 200,000

2.5.   nem or szá gos mû sor szol gál ta tá si jo go sult sá gok 1 151,009

3. pá lyá za ti dí jak 40,695

4. köt bér, kár té rí tés, bír ság 143,000

5. ön kén tes be fi ze té sek –

6. egyéb be vé te lek 53,885

költ ség ve té si be vé te lek 31 188,814

II. KIADÁSOK 2009. év

ki emelt elõ irány zat

  elõ irány zat

ki emelt elõ irány zat

     elõ irány zat

ki emelt elõ irány zat

M Ft-ban elõ irány zat

1. to vább uta lan dó üzem ben tar tá si díj 24 301,581

1.1.   Ma gyar Te le ví zió Zrt. 10 341,099

1.2.   Ma gyar Rá dió Zrt. 7 238,769

1.3.   Duna Te le ví zió Zrt. 6 204,659

1.4.   ORTT 258,527

1.5.   köz ala pít vá nyok össze sen 258,527

2. cél tá mo ga tá sok 1 906,109

2.1.   köz szol gá la ti mû sor szá mok tá mo ga tá sa 224,397

2.2.   köz szol gá la ti mû so rok tá mo ga tá sa 604,818

2.3.   di gi tá lis mû sor ter jesz tés fej lesz té se és a di gi tá lis
  át ál lás költ sé gei 695,516

2.4.   nem nyer.ér de kelt m.szolg. tá mo ga tá sa 190,689

2.5.   köz mû sor-szol gál ta tók tá mo ga tá sa 190,689

3. to vább uta lan dó mû sor szol gál ta tá si díj 1 963,705

3.1.   Ma gyar Te le ví zió Zrt. 1 374,593

3.2.   Duna Te le ví zió Zrt. 589,112

3.3.   Ma gyar Rá dió Zrt. 0,000

4. ki egé szí tõ tá mo ga tá sok 1 292,637

4.1.   ORTT 775,582

4.2.   köz ala pít vá nyok össze sen 517,055
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II. KIADÁSOK 2009. év

ki emelt elõ irány zat

  elõ irány zat

ki emelt elõ irány zat

     elõ irány zat

ki emelt elõ irány zat

M Ft-ban elõ irány zat

5. Igaz ga tó ság 867,212

5.1.   sze mé lyi jut ta tá sok 424,074

5.2.   mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 128,924

5.3.   do lo gi ki adá sok 289,684

5.4.   fel hal mo zá si ki adá sok 24,530

6. szer zõi jog dí jak 218,317

7. pá lyá za tok bí rá la tá nak költ sé gei 30,495

8. az ORTT-t ter he lõ, mû sor szol gál ta tók ál tal be nem
fi ze tett áfa 38,262

9. rend kí vü li fi nan szí ro zás az ORTT ré szé re 524,230

10. mû sor szol gál ta tá si díj jal és egyéb jogi költ sé gek kel
 összefüggõ ki adá sok 46,266

költ ség ve té si ki adá sok 31 188,814
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III. Kormány rendeletek

A Kormány
291/2008. (XII. 10.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár
Köztársaság Kormánya között az egy harmadik

ország állampolgára által a tagállamok egyikében
benyújtott menedékjog iránti kérelem

megvizsgálásáért felelõs tagállam meghatározására
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok
megállapításáról  szóló, 2003. február 18-i

343/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása
egyszerûsítésének gyakorlati részleteirõl  szóló,

2008. november 27-én, Brüsszelben aláírt
Közigazgatási Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött az egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a
tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re -
lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra
vo nat ko zó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá -
ról  szóló, 2003. feb ru ár 18-i 343/2003/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sa egy sze rû sí té sé nek gya kor la ti rész le te i rõl
 szóló, 2008. no vem ber 27-én, Brüsszel ben alá írt Köz igaz -

ga tá si Meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) kö -
te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar és an gol nyel vû szö ve -
ge a kö vet ke zõ:

„Közigazgatási Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár

Köztársaság Kormánya között az egy harmadik
ország állampolgára által a tagállamok egyikében

benyújtott menedékjog iránti kérelem
megvizsgálásáért felelõs tagállam meghatározására

vonatkozó feltételek és eljárási szabályok
megállapításáról  szóló, 2003. február 18-i

343/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtása
egyszerûsítésének gyakorlati részleteirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa -
ság Kor má nya (a továb biak ban kü lön-kü lön: Szer zõ dõ
Fél, együt te sen: Szer zõ dõ Fe lek) a Ta nács 2003. feb ru ár
18-i, az egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a tag ál la -
mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem
meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat -
ko zó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló 343/2003/EK ren de le te (a továb biak ban: Ren de let)



ha té kony vég re haj tá sa ér de ké ben, a Ren de let 23. cik ké re
te kin tet tel, egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál tal a tag ál -
la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti ké re lem
meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá sá ra vo nat -
ko zó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok egy sze rû sí té sé re a
 következõ Köz igaz ga tá si Meg ál la po dást (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) kö tik:

1. Cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek a Ren de let ben al kal ma zott fo gal -
ma kat hasz nál ják, azok ott rög zí tett je len té se sze rint.

(2) Je len Meg ál la po dást a Ren de let tel és a Bi zott ság
2003. szep tem ber 2-i, az egy har ma dik or szág állampol -
gára ál tal a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog
irán ti ké re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá -
ro zá sá ra vo nat ko zó szem pon tok és el já rá si sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról  szóló 343/2003/EK ta ná csi ren de let rész -
le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
1560/2003/EK ren de le té vel (a továb biak ban: Vég re haj tá si 
Ren de let) össz hang ban kell al kal maz ni.

2. Cikk

(1) Je len Meg ál la po dás al kal ma zá sa so rán a Szer zõ dõ
Fe lek ille té kes ha tó sá gai (a továb biak ban: ille té kes ha tó sá -
gok):

a) a Ma gyar Köz tár sa ság ban:
Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal
1117 Bu da pest, Bu da fo ki út 60.
Tel.: +36 (1) 463-4872
Fax: +36 (1) 463-4875
(a továb biak ban: BÁH)
A BÁH a je len Meg ál la po dás sal kap cso la tos fel ada ta it a 

Nem zet kö zi Együtt mû kö dé si Fõ osz tály Dub li ni Ko or di -
ná ci ós Osz tá lyán (a továb biak ban: Dub li ni Ko or di ná ci ós
Osz tály) ke resz tül lát ja el.

b) a Bol gár Köz tár sa ság ban:
Bel ügy mi nisz té ri um
„6-ti Sep temv ri” No. 29.
1000 Szó fia
Tel.: +359 2 9825-000
Fax: +359 2 9885-440
és
a Mi nisz ter ta nács mel lett mû kö dõ Ál la mi Me ne kült

Ügy nök ség
„Mon te vi deo” 21-A.
1618 Szó fia
Tel.: +359 2 8181-107
Fax: +359 2 9557-329

(2) Az ille té kes ha tó sá gok köl csö nö sen tá jé koz tat ják
egy mást az együtt mû kö dé sük höz szük sé ges ada ta ik ról és
azok vál to zá sa i ról.

3. Cikk

(1) A ma gyar Szer zõ dõ Fél ré szé rõl a Dub li ni Ko or di ná -
ci ós Osz tály foly tat ja le a dub li ni el já rást.

(2) A bol gár Szer zõ dõ Fél ré szé rõl a Mi nisz ter ta nács
mel lett mû kö dõ Ál la mi Me ne kült Ügy nök ség Dub lin II. és 
EURODAC Fõ osz tá lya, va la mint a Bel ügy mi nisz té ri um
Ha tár ren dé sze ti Fõ igaz ga tó sá ga, il let ve a Köz rend és Köz -
biz ton ság Fõ igaz ga tó ság Mig rá ci ós Igaz ga tó sá ga foly tat ja 
le a dub li ni el já rást.

4. Cikk

(1) Amennyi ben a meg ke re sés a Ren de let 9. cik kén ala -
pul, az ille té kes ha tó sá gok az át vé tel re vo nat ko zó meg ke -
re sé sek re a meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 (har -
minc) nap tá ri na pon be lül vá la szol nak.

(2) Amennyi ben a vissza vé tel irán ti meg ke re sés az
 Eurodac rend szer bõl szár ma zó ada to kon ala pul, az ille té -
kes ha tó sá gok le he tõ leg ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb a
meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 10 (tíz) nap tá ri na -
pon be lül vá la szol nak.

5. Cikk

A Ren de let 21. cikk (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott in for má ci ók ra vo nat ko zó meg ke re sés re az ille té kes
ha tó sá gok a kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 (har minc) nap tá -
ri na pon be lül vá la szol nak.

6. Cikk

A Ren de let 17. cikk (2) be kez dé sé ben fog lalt sür gõs sé gi 
el já rást igény lõ meg ke re sé sek tel je sí té se ér de ké ben az
ille té kes ha tó sá gok kap cso lat tar tó sze mélyt je löl nek ki,
aki a Ren de let 17. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tár idõt figye lembe véve jár el.

7. Cikk

(1) Az ille té kes ha tó sá gok a Vég re haj tá si Ren de let
15. cik ke sze rin ti ún. Dub li Ne ten ke resz tül tart ják egy más -
sal a kap cso la tot. Tar tó san fenn ál ló mû sza ki prob lé mák
ese tén az ille té kes ha tó sá gok át me ne ti leg más olyan adat -
át vi te li be ren de zést is al kal maz hat nak, amely biz to sít ja a
ké rel mek gyor sabb fel dol go zá sát. Eb ben az eset ben el sõ -
sor ban te le fax út ján tart ják a kap cso la tot. A Szer zõ dõ
 Felek kö te le sek ha la dék ta la nul kez de mé nyez ni a hi bák ki -
ja ví tá sát, és ez zel egy ide jû leg kö te le sek írás ban ér te sí te ni
egy mást a Dub li Net mû kö dé si hi bá já ról.
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(2) Az ille té kes ha tó sá gok egy más kö zöt ti kom mu ni ká -
ci ó juk so rán – a meg ke re sé sek re és az azok ra adott vá la -
szok ra vo nat ko zó an egy aránt – az an gol nyel vet hasz nál -
ják.

8. Cikk

Amennyi ben az ille té kes ha tó sá gok az zal az in do ko lás -
sal kí ván ják el há rí ta ni fe le lõs sé gü ket, hogy a me ne dék jog
irán ti ké re lem el bí rá lá sá ért egy má sik tag ál lam fe le lõs,
úgy ezt csak olyan köz vet len és köz ve tett bi zo nyí té kok
 haladéktalan be mu ta tá sá val te he tik meg, ame lyek egy má -
sik tag ál lam fe le lõs sé gét el len õriz he tõ en meg ala poz zák.

9. Cikk

(1) Az ille té kes ha tó sá gok meg ál la pod hat nak ab ban,
hogy a har ma dik or szág be li ál lam pol gár át szál lí tá sá ra elõ -
ze tes egyez te tést köve tõen ki je lölt, a meg ke re sett ha tó ság
ál tal írás ban jó vá ha gyott he lyen és idõ ben (mun ka na pon)
ke rül sor.

(2) Amennyi ben az az ille té kes ha tó ság, amely nél a
 kérelmet be nyúj tot ták, el is me ri fe le lõs sé gét, a meg ke re sõ
ha tó ság gal szo ros együtt mû kö dés ben a le he tõ leg gyor sab -
ban in téz ke dik az érin tett sze mély át szál lí tá sa he lyé nek és
idõ pont já nak meg szer ve zé sé rõl.

(3) Az át adást kez de mé nye zõ ha tó ság min den eset ben
3 (há rom) mun ka nap pal az át adást meg elõ zõ en ér te sí ti az
át vé te lért fe le lõs ha tó sá got az át adás vár ha tó hely szí né rõl
és idõ pont já ról. A har ma dik or szág be li ál lam pol gár át vé -
te lét meg elõ zõ en a meg ke re sõ ha tó ság kö te les át ad ni az
 átvételért fe le lõs ha tó ság nak a me ne dék ké rõ úti ok má nyát, 
vagy en nek hi á nyá ban a Vég re haj tá si Ren de let 7. cikk
(2) be kez dé se sze rin ti fel té te lek kel ki ál lí tott la is sez-pas ser 
má so la tát. Amennyi ben ezt a meg ke re sõ ha tó ság el mu -
laszt ja, az át vé te lért fe le lõs ha tó ság meg ta gad hat ja az
 átadni kí vánt sze mély át vé te lét.

(4) Amennyi ben a meg ke re sett ha tó ság az át vé tel re
vagy vissza vé tel re vo nat ko zó ha tár idõ ket bi zo nyít ha tó an
el mu lasz tot ta, és en nek ered mé nye kép pen a meg ke re sõ
ha tó ság a fe le lõs ség el is me ré sét vé lel me zi, a har ma dik
 országbeli ál lam pol gárt a so ron kö vet ke zõ, az (1) be kez -
dés sze rint ki je lölt idõ pont ban – a (2)–(3) be kez dé sek
meg fe le lõ al kal ma zá sá val – át kell szál lí ta ni. Amennyi ben
nincs ilyen, az ille té kes ha tó sá gok ál tal elõ ze tesen ki je lölt
idõ pont, az érin tett sze mélyt a meg ke re sõ ha tó ság ál tal
írás ban kö zölt he lyen és idõ ben (mun ka na pon) kell át -
venni.

10. Cikk

(1) Át szál lí tás kor a meg ke re sõ ha tó ság – a Vég re haj tá si
Ren de let 7. cikk (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele -

lõen – a har ma dik or szág be li ál lam pol gár min den olyan
ok má nyát meg kül di a meg ke re sett ha tó ság nak, amely va -
la mely köz igaz ga tá si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges.

(2) Ha egy vég re haj tott át szál lí tás után az érin tett sze -
mély úti ok má nya vagy más ok má nya, amely va la mely
köz igaz ga tá si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges, a má sik
Szer zõ dõ Fél va la mely ha tó sá gá nál lel he tõ fel, a meg ke re -
sõ ha tó ság – a Ren de let 21. cik ke sze rint – hi va tal ból vagy
az érin tett sze mély írás be li ké rel mé re in téz ke dik az ok -
mány nak a meg ke re sett ha tó ság ré szé re pos tai úton tör té nõ 
meg kül dé se iránt.

11. Cikk

(1) Az át adás ra a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak aláb bi nem -
zet kö zi re pü lõt ere in ke rül sor:

– a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén: Bu da pest/Fe ri hegy
Nem zet kö zi Re pü lõ tér;

– a Bol gár Köz tár sa ság te rü le tén: Szó fia Nem zet kö zi
Re pü lõ tér.

(2) Az ille té kes ha tó sá gok – ese ti jel leg gel – bár mely
más nem zet kö zi re pü lõ tér hasz ná la tá ban is meg ál la pod -
hat nak.

12. Cikk

(1) A je len Meg ál la po dás sal kap cso la tos gya kor la ti kér -
dé sek tisz tá zá sá ra – ide ért ve olyan kér dé se ket, ame lyek a
Ren de let bõl, a Vég re haj tá si Ren de let bõl, a Ta nács 2000.
de cem ber 11-i, a Dub li ni Egyez mény ha té kony alkalma -
zása ér de ké ben az ujj le nyo ma tok össze ha son lí tá sá ra irá -
nyu ló Eu ro dac lét re ho zá sá ról  szóló 2725/2000/EK ren de -
le té bõl, il let ve a Ta nács 2002. feb ru ár 28-i, a Dub li ni
Egyez mény ha té kony al kal ma zá sa ér de ké ben az ujj le nyo -
ma tok össze ha son lí tá sá ra irá nyu ló Eu ro dac lét re ho zá sá ról
 szóló 2725/2000/EK ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
egyes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 407/2002/EK ren -
de le té bõl fa kad nak – mun ka cso port ál lít ha tó fel. A mun -
ka cso port az ille té kes ha tó sá gok és a je len Meg ál la po dás
vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ más ha tó sá gok ál tal ki je lölt 
kép vi se lõk bõl áll.

(2) A gya kor la ti kér dé sek tisz tá zá sa so rán a Végrehaj -
tási Ren de let II. mel lék le té ben fel so rolt bi zo nyí té ko kon
kí vül to váb bi ha son ló jel le gû köz ve tett bi zo nyí té kok ha tá -
roz ha tók meg az (1) be kez dés sze rint fel ál lí tott mun ka cso -
port ke re té ben, amely köz ve tett bi zo nyí té ko kat a fe le lõs -
ség vizs gá la ta so rán figye lembe kell ven ni.

13. Cikk

(1) Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ 10. (ti ze dik)
 napon lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen
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ér te sí tet ték egy mást ar ról, hogy ele get tet tek a je len Meg -
ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi elõ -
írásaiknak.

(2) A ma gyar Szer zõ dõ Fél – a Ren de let 23. cikk (2) be -
kez dé sé vel össz hang ban – tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott -
sá got a Meg ál la po dás má so la tá nak meg kül dé sé vel.

(3) Je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re jön lét re. A
Meg ál la po dást bár me lyik Szer zõ dõ Fél írás ban, dip lo má -
ci ai úton fel mond hat ja. A Meg ál la po dás a fel mon dás ról
 szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 90. (ki lenc ve ne dik)
na pon vesz ti ha tá lyát.

(4) Je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek bár mi kor mó -
do sít hat ják. Ezt írás ban, dip lo má ci ai úton kez de mé nye zik; 
a mó do sí tás az (1) be kez dés ben fog lalt el já rás nak meg -
fele lõen lép ha tály ba.

(5) A Ren de let nek vagy a Vég re haj tá si Ren de let nek az
Eu ró pai Unió Ta ná csa vagy az Eu ró pai Bi zott ság ál ta li
mó do sí tá sa ese tén je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek
meg fele lõen mó do sít ják.

(6) Az Eu ró pai Bi zott sá got a Meg ál la po dás min den mó -
do sí tá sá ról tá jé koz tat ni kell.

Ké szült Brüsszel ben, 2008. no vem ber 27. nap ján, két
ere de ti pél dány ban, ma gyar, bol gár és an gol nyel ven,
mind há rom nyel vû szö veg egy aránt hi te les. A Meg ál la po -
dás el té rõ ér tel me zé se ese tén az an gol nyel vû szö veg az
irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya ré szé rõl Kor má nya ré szé rõl”

„Administrative Agreement
between the Government of the Republic of Hungary

and the Government of the Republic of Bulgaria
on the practical means to simplify the implementation 

of the Council Regulation (EC) No 343/2003
of 18 February 2003 establishing the criteria

and mechanisms for determining the Member State
responsible for examining an asylum application

lodged in one of the Member States
by a third-country national

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter
referred to separately as the Contracting Party, together as
the Contracting Parties), in the interest of efficient
implementation of the Council Regulation (EC) No
343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and 
mechanisms for determining the Member State
responsible for examining an asylum application lodged in 
one of the Member States by a third-country national
(hereinafter referred to as the Regulation), in the light of
the provisions of Article 23 (1), hereby conclude, in order
to simplify the conditions and rules to determine the

Member State responsible for examining an asylum
application lodged in one of the Member States by a
third-country national, this Administrative Agreement
(hereinafter referred to as the Agreement):

Article 1

(1) The Contracting Parties shall use the terms that are
used and defined in the Regulation.

(2) This Agreement shall be applied pursuant to the
Regulation and the Commission Regulation (EC) No
1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed
rules for the application of Council Regulation (EC) No
343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and 
mechanisms for determining the Member State
responsible for examining an asylum application lodged in 
one of the Member States by a third-country national
(hereinafter referred to as the Implementing Regulation).

Article 2

(1) The responsible authorities of the Contracting
Parties (hereinafter referred to as responsible authorities)
in implementing this Agreement shall be:

a) in the Republic of Hungary:
Office of Immigration and Nationality
1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel.: +36 1 463 48 72
Fax: +36 1 463 48 75
(hereinafter referred to as OIN)
The OIN shall provide the duties related to this

Agreement through its Department of International Affairs 
– Dublin Coordination Unit (hereinafter referred to as
Dublin Coordination Unit).

b) in the Republic of Bulgaria:
Ministry of the Interior
Sofia 1000, „6-ti Septemvri” No. 29.
Tel.: +359 2 9825 000
Fax: +359 2 9885 440
and
State Agency for Refugees with the Council of

Ministers
Sofia 1618, „Montevideo” 21-A.
Tel.: +359 2 8181 107
Fax: +359 2 9557 329

(2) The responsible authorities shall keep each other
mutually informed on all details and changes thereof.

Article 3

(1) As regards the Hungarian Contracting Party, the
Dublin procedure shall be conducted by the Dublin
Coordination Unit.

20984 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/175. szám



(2) As regards the Bulgarian Contracting Party, the
Dublin procedure shall be conducted by the State Agency
for Refugees with the Council of Ministers, through its
Department „Dublin II and EVRODAK” and the Ministry
of the Interior through its General Directorate „Border
Police” and Directorate „Migration” within the General
Directorate „Public Order and Safety”.

Article 4

(1) If a request is based on Article 9 of the Regulation,
the time limit for the responsible authorities to respond to
requests for taking charge shall be 30 (thirty) calendar days 
following the receipt of the request.

(2) If a request for taking back is based on data from the
Eurodac system, the responsible authorities shall respond
immediately but at the latest within 10 (ten) calendar days
following the receipt of the request.

Article 5

When a request is related to information referred to in
Article 21 (1)–(3) of the Regulation, the responsible
authorities shall respond within 30 (thirty) calendar days
following its receipt.

Article 6

In the interest of responding to urgent requests under
Article 17 (2) of the Regulation, the responsible authorities 
shall appoint a contact person whose procedure shall take
into consideration the time limit determined in Article 17
(2) of the Regulation.

Article 7

(1) The responsible authorities shall be in
communication with each other through ‘DubliNet’
according to Article 15 of the Implementing Regulation. In 
case of persistent technical problems the responsible
authorities may temporarily use other means of data
transmission providing quicker processing of requests. In
this event, they shall communicate primarily via fax. The
Contracting Parties shall immediately initiate the
reparation of the failures and at the same time shall inform
each other of the functional disorder of ‘DubliNet’ in
writing.

(2) The language of communication between the
responsible authorities shall be English concerning the
requests and the responses thereupon.

Article 8

If the responsible authorities wish to refuse their
responsibility on the grounds that another Member State is
responsible for examining an asylum application, they can
do so only by submitting, without delay, direct and indirect 
evidence establishing verifiably the responsibility of
another Member State.

Article 9

(1) The responsible authorities may agree that the
transfer of the third-country national shall take place on a
certain assigned venue and date on a working day,
following previous negotiations and the written approval
of the requested authority.

(2) If the responsible authority to whom the application
was lodged acknowledges its responsibility, it shall as
soon as practically possible make an arrangement in close
cooperation with the authority initiating the transfer on the
venue and date of the transfer of the person concerned.

(3) The authority initiating the transfer shall always
inform the responsible authority 3 (three) working days
prior to the transfer on the expected venue and date of the
transfer. Before transferring the third-country national, the 
requesting authority shall hand over a copy of the travel
document of the person concerned or, in its absence, the
copy of the laissez-passer designed in accordance with the
procedure referred to in Article 7 (2) of the Implementing
Regulation to the responsible authority. If the requesting
authority fails to comply with this obligation, the
responsible authority may refuse to accept the transfer of
the person concerned.

(4) If the requested authority fails to act within the
deadlines concerning take charge or take back requests
and, as a consequence, the requesting authority presumes
that responsibility has been acknowledged, the
third-country national shall be transferred on the next date
assigned by virtue of paragraph (1), with application
mutatis mutandis of paragraphs (2)–(3). Provided that a
date for transfer is not assigned by the responsible
authorities, the person concerned shall be accepted on a
venue and date on a working day communicated in writing
by the requesting authority.

Article 10

(1) The re qu es ting aut ho rity shall for ward all do cu -
ments of the third-co unt ry na ti o nal to the re qu es ted aut ho -
rity ne ces sa ry for an of fi ci al pro ce du re at the time of trans -
fer, ac cor ding to Ar tic le 7 (3) of the Imp le men ting Re gu -
lat ion.
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(2) If after a successful transfer, the travel document or
any other document of the person concerned is found,
which is necessary for an official procedure, the requesting 
authority shall be obliged ex officio or at the written
request of the person concerned to forward the document
via mail to the requested authority according to Article 21
of the Regulation.

Article 11

(1) Transfers shall be carried out at the following
international airports of both states of the Contracting
Parties:

– on the ter ri to ry of the Re pub lic of Hun ga ry: Bu da -
pest/Fe ri hegy In ter na ti o nal Air port;

– on the ter ri to ry of the Re pub lic of Bul ga ria: So fia In -
ter na ti o nal Air port.

(2) The res pon sib le aut ho ri ti es may ag ree on the use of
ot her in ter na ti o nal air ports on a case by case ba sis.

Article 12

(1) A working group may be set up to clarify any
practical questions related to the implementation of this
Agreement, including issues arising from the Regulation,
the Implementing Regulation, Council Regulation (EC)
No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the
establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of
fingerprints for the effective application of the Dublin
Convention and Council Regulation (EC) No 407/2002 of
28 February 2002 laying down certain rules to implement
Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the
establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of
fingerprints for the effective application of the Dublin
Convention. The working group shall consist of
representatives designated by the responsible authorities
and the authorities involved in implementing this
Agreement.

(2) Besides evidences listed in Annex II of the
Implementing Regulation, other comparable means of
indicative evidence may be defined during the clarification 
of practical questions by the working group established
according to paragraph (1) and these indicative evidences
shall be taken into consideration in course of the
examination of responsibility.

Article 13

(1) This Agreement shall enter into force on the 10th
(tenth) day following the date when the Contracting

Parties have notified each other on the completion of the
internal legal procedures required for its entry into force.

(2) The Hungarian Contracting Party shall, in
compliance with Article 23 (2) of the Regulation, notify
the European Commission by submitting a copy of this
Agreement.

(3) This Agreement is concluded for an indefinite
period of time. Either Contracting Party may at any time
terminate it in writing through diplomatic channels. The
Agreement shall cease to have effect on the 90th
(ninetieth) day following the date of receipt of the
notification on termination.

(4) This Agreement may be amended by the Contracting 
Parties. Such an amendment shall be initiated in writing
through diplomatic channels and shall enter into force
according to the procedures described in paragraph (1).

(5) In case of amendment of the Regulation or the
Implementing Regulation by the Council of the European
Union or by the European Commission, the Contracting
Parties shall amend this Agreement accordingly.

(6) The European Commission shall be notified of all
amendments brought to this Agreement.

Done at Brus sels, on 27 No vem ber 2008, in two ori gi nal 
co pi es, each in Hun ga ri an, Bul ga ri an and Eng lish lan gu a -
ge, all texts be ing equ ally aut hen tic. In case of dif fe ren ces
in the in terp re ta ti on of this Ag re e ment, the Eng lish text
shall pre va il.

For the Go vern ment For the Go vern ment
of the Re pub lic of Hun ga ry of the Re pub lic of Bul ga ria”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) A 2–3.  §-ok a Meg ál la po dás 13. cikk (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve a 2–3.  §-ok ha tály ba lé pé sé -
nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter an nak
is mert té vá lá sát köve tõen 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 ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért fe le lõs mi -
nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
292/2008. (XII. 10.) Korm.

rendelete

a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok
nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi
és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának

egyes szabályairól

A Kor mány a Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján
el fo ga dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és növény -
fajok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 2003. évi XXXII. tör vény 3.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, va la mint a ter mé szet vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 85.  § a) pont já ban – a 10.  § (1) be -
kez dé sé ben és a 80.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak sza bá -
lyo zá sá ra – ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány
35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt feladat -
körében – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de le tet a kö vet ke zõ nem zet kö zi és eu ró pai kö zös -
sé gi jogi ak tu sok vég re haj tá sá val kap cso la tos el já rá sok -
ban kell al kal maz ni:

a) a 2003. évi XXXII. tör vénnyel ki hir de tett, a
 Washingtonban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga dott, a
 veszélyeztetett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok nemzet -
közi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény (a továb biak ban:
Egyez mény),

b) a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra ke res ke -
del mük sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé de lem rõl  szóló,
1996. de cem ber 9-i 338/97/EK ta ná csi ren de let (a továb -
biak ban: ta ná csi ren de let), va la mint

c) a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra keres -
kedelmük sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé de lem rõl  szóló
338/97/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. má -
jus 4-i 865/2006/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
bi zott sá gi ren de let).

Az igazgatási hatóság és a tudományos testület
kijelölése

2.  §

Az Egyez mény IX. cik ké nek 1. a) és b) pont já ban, va la -
mint a ta ná csi ren de let 13. cik ke (1) és (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott igaz ga tá si ha tó ság (a továb biak ban: igaz ga -
tá si ha tó ság), to váb bá tu do má nyos tes tü let fel ada ta it a ter -
mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban:
 miniszter) lát ja el.

Az eljáró hatóságok

3.  §

(1) Az igaz ga tá si ha tó ság ál lít ja ki a ta ná csi ren de let ben
meg ha tá ro zott en ge dé lye ket és bi zony la to kat, va la mint a
6.  § (4) be kez dés sze rin ti ere det iga zo lást, il let ve ve ze ti az
Egyez mény ben és a ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott
nyil ván tar tá so kat.

(2) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség (a továb biak ban: fel ügye lõ ség) és az Or szá -
gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
 Fõfelügyelõség (a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség) nyil -
ván tar tást ve zet a 4.  § sze rin ti be je len té sek rõl, to váb bá a
fel ügye lõ ség ál lít ja ki a 6–7.  § sze rin ti bi zony la to kat és
iga zo lá so kat.

(3) Az igaz ga tá si ha tó ság, a Fõ fel ügye lõ ség, a fel ügye -
lõ ség, az ál lat- és nö vény-egész ség ügyi ha tó ság, az élel mi -
szer-biz ton sá gi ha tó ság, a rend õrség, va la mint a vám- és
pénz ügy õr ség az Egyez mény, a ta ná csi ren de let, a bi zott -
sá gi ren de let és az e ren de let vég re haj tá sa ér de ké ben ha tó -
sá gi el len õr zést vé gez.

(4) Az e ren de let sze rin ti el já rá sok ban az (1)–(2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ha tó ság szak ér tõ ki ren de lé se kor a
szak vé le mény meg ér ke zé sé ig az el já rást fel füg geszt he ti.

Bejelentési kötelezettség

4.  §

(1) Aki nek a ta ná csi ren de let A. mel lék le té ben sze rep lõ
ge rin ces ál lat faj pél dá nya, va la mint a ta ná csi ren de let
B. mel lék le té ben sze rep lõ em lõs-, ma dár- és szá raz föl di -
tek nõs-faj élõ pél dá nya (a továb biak ban együtt: be je len -
tés kö te les pél dány) van a bir to ká ban, kö te les an nak meg -
szer zé sét, tar tá sát, az or szág te rü le té re tör té nõ be ho za ta lát
és az or szág te rü le té rõl tör té nõ ki vi te lét, el ide ge ní té sét,
 elhullását, meg sem mi sü lé sét, va la mint sza po ru la tát be je -
len te ni. A be je len tést

a) fo ko zot tan vé dett ál lat faj ese tén a Fõ fel ügye lõ ség -
hez vagy

b) az a) pont alá nem esõ faj ese tén a tar tás he lye sze rint 
ille té kes fel ügye lõ ség hez
kell meg ten ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te -
le zett ség nem vo nat ko zik az 1. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt fa jok pél dá nya i ra.

(3) A be je len tést – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – a meg szer zés tõl, az or szág te rü le té re tör té nõ
 behozataltól, az or szág te rü le té rõl tör té nõ ki vi tel tõl, az el -
ide ge ní tés tõl, az el hul lás tól, a meg sem mi sü lés tõl, il let ve
a sza po ru lat lét re jöt té tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell
meg ten ni.
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(4) A ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó fa jok élõ pél -
dá nya it úgy kell tar ta ni, hogy azok – ha jog sza bály vagy
ha tó sá gi en ge dély más ként nem ren del ke zik – a sza bad ba
ne jut has sa nak ki. Amennyi ben va la mely be je len tés kö te -
les pél dány el sza ba dul, en nek té nyét az igaz ga tá si ha tó -
ság nak ha la dék ta la nul be kell je len te ni.

A példányok egyedi jelölése

5.  §

(1) A be je len tés kö te les pél dá nyo kat a bi zott sá gi ren de -
let XVI. fe je ze té ben, il let ve a vé dett ál lat fa jok vé del mé rõl, 
tar tá sá ról, hasz no sí tá sá ról és be mu ta tá sá ról  szóló kor -
mány ren de let ben meg ha tá ro zott egye di je lö lés sel kell el -
lát ni.

(2) A bi zott sá gi ren de let ben nem sza bá lyo zott ese tek -
ben az ille té kes fel ügye lõ ség – az igaz ga tá si ha tó ság vé le -
mé nyé nek figye lembe véte lével – a be je len tést köve tõen
egye di leg ha tá roz za meg a je lö lés mód ját.

(3) A ma dár fa jok pél dá nya i nak egye di azo no sí tá sá ra al -
kal mas, a bi zott sá gi ren de let XVI. fe je ze té ben meg ha tá ro -
zott, 11 ka rak ter bõl álló zárt gyû rû gyû rû szá má nak elsõ
7 kar ak te re a te nyész tõ nyil ván tar tá si sor szá ma, amely bõl
az elsõ ka rak ter az or szág kód ja (H), a kö vet ke zõ 6 ka rak -
ter az ille té kes fel ügye lõ ség vagy az igaz ga tá si ha tó ság
 által meg ha tá ro zott szám. A gyû rû szám to váb bi 2 karak -
tere az elõ zõ ka rak te rek re me rõ le ge sen az év szá mot je lö li,
vé gül az utol só 2 ka rak ter a ma dár sor szá ma, úgy, hogy két 
ma dár gyû rû szá ma nem egyez het meg.

Származási igazolás és eredetigazolás

6.  §

(1) Az Eu ró pai Kö zös ség va la mely tag ál lam ból
(a továb biak ban: tag ál lam) vagy tag ál lam nak nem minõ -
sülõ or szág ból a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re be ho zott
be je len tés kö te les pél dány ese tén a be je len tést, il let ve az
egye di je lö lést köve tõen az ille té kes fel ügye lõ ség vagy a
Fõ fel ügye lõ ség a pél dányt nyil ván tar tás ba ve szi. A nyil -
ván tar tás ba vett pél dány hoz a fel ügye lõ ség – a (4) be kez -
dés ki vé te lé vel – a 2. szá mú mel lék let sze rint szár ma zá si
iga zo lást ál lít ki a ta ná csi és a bi zott sá gi ren de let nek meg -
fele lõen ki ál lí tott en ge dé lyek, il let ve bi zony la tok alap ján.

(2) Va la mely tag ál lam ból be ho zott pél dány ese té ben a
fel ügye lõ ség a szár ma zá si iga zo lást az (1) be kez dés ben
fog lalt ese te ken kí vül ak kor is ki ál lít ja, ha a ké rel me zõ – a
ta ná csi ren de let 8. cik ké nek (5) be kez dé se alap ján –
a (3) be kez dés sze rint hi telt ér dem lõ en iga zol ja, hogy
 annak meg szer zé se az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén jog sze -
rû en – a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok meg õr zé sé re vo -
nat ko zó kö zös sé gi jogi ak tu sok kal össz hang ban – tör tént.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti iga zo lás olyan irat tal tör tén -
het, amely tar tal maz za:

a) azon ko ráb bi tu laj do nos ne vét és cí mét, amely tõl
a ké rel me zõ a pél dányt meg sze rez te;

b) a te nyész tõ ne vét és cí mét, amennyi ben is mert;
c) a faj tu do má nyos ne vét, pél dány szá mát;
d) a pél dány(ok) egye di azo no sí tó já nak tí pu sát, szá mát,

kód ját, ha a pél dány(oka)t egye di azo no sí tó val lát ták el;
e) a pél dány(ok) iva rát és ko rát, amennyi ben ez is mert;
f) a pél dány(ok)nak a bi zott sá gi ren de let IX. szá mú

mel lék let 2. pont ja sze rin ti ere de tét az e mel lék let sze rin ti
kód meg je lö lé sé vel;

g) a szár ma zá si or szág meg je lö lé sét;
h) har ma dik or szág ból tör té nõ be ho za tal ese tén a jog -

sze rû be ho za talt iga zo ló, az Egyez mény sze rin ti en ge dé -
lyek szá mát; és

i) az át adás dá tu mát, va la mint hi te les alá írást.

(4) Az igaz ga tá si ha tó ság a 3. szá mú mel lék let sze rint
ere det iga zo lást ál lít ki

a) a 2004. no vem ber 22. nap ját meg elõ zõ en az igaz ga -
tá si ha tó ság ál tal nyil ván tar tott pél dá nyok ese té ben, ha
 tenyésztõi bi zony lat, szár ma zá si iga zo lás, a ta ná csi ren de -
let a 8. cikk (3) be kez dé se és a 9. cikk (2) be kez dé se sze rin -
ti bi zony lat (a továb biak ban: EU-bi zony lat), va la mint a
 tanácsi ren de let 4. cik ke sze rin ti im port en ge dély, 5. cik ke
sze rin ti ex port en ge dély és re-ex port bi zony lat nem ke rült
ki adás ra, és

b) a le fog lalt, il let ve el kob zott pél dá nyok ese té ben.

Tenyésztõi bizonylat és tenyésztési napló

7.  §

(1) Aki be je len tés kö te les élõ pél dányt sza po rí tá si cél ból 
vagy úgy tart, hogy a vé let len sza po ru lat lét re jöt te nem
zár ha tó ki, kö te les te nyész té si nap lót ve zet ni a 4. szá mú
mel lék let sze rint.

(2) Sza po ru lat be je len té se ese tén a tar tás he lye sze rint
ille té kes fel ügye lõ ség vagy a Fõ fel ügye lõ ség az 5.  § sze -
rint egye di leg je lölt pél dányt nyil ván tar tás ba ve szi, és a
pél dány hoz – a 6.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te -
lé vel – az 5. szá mú mel lék let sze rint te nyész tõi bi zony la tot
ál lít ki, amennyi ben a tu laj do nos a sza po ru lat lét re jöt té nek
jog sze rû sé gét az e ren de let ben, il let ve a kü lön jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott en ge dé lyek kel, il let ve más do ku -
men tu mok kal iga zol ja.

A származási igazolásra, az eredetigazolásra
és a tenyésztõi bizonylatra vonatkozó közös szabályok

8.  §

(1) A vé dett, fo ko zot tan vé dett, il let ve az Eu ró pai
 Közösségben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs faj
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pél dá nya, va la mint ve szé lyes ál lat faj élõ pél dá nya ese té -
ben a szár ma zá si iga zo lást, az ere det iga zo lást, il let ve a te -
nyész tõi bi zony la tot meg adott nak kell te kin te ni, amennyi -
ben a tar tá si en ge dély tar tal maz za azo kat az ada to kat,
ame lyek a szár ma zá si iga zo lá son, az ere det iga zo lá son,
 illetve a te nyész tõi bi zony la ton fel tün te tés re ke rül nek.

(2) A fel ügye lõ ség ah hoz a pél dány hoz nem ál lít ki
 származási iga zo lást, ere det iga zo lást, il let ve te nyész tõi bi -
zony la tot, amely hez va la mely tag ál lam igaz ga tá si ha tó sá -
ga a ta ná csi ren de let 8. cik ké nek (3) be kez dé se vagy 9. cik -
ké nek (2) be kez dé se sze rin ti bi zony la tot ki ál lí tot ta.

9.  §

(1) Ti los a be je len tés kö te les pél dá nyok tar tá sa, el adás ra
való fel kí ná lá sa és el adá sa szár ma zá si iga zo lás, te nyész tõi
bi zony lat, ere det iga zo lás, il let ve EU-bi zony lat, to váb bá
a kü lön jog sza bály sze rin ti tar tá si en ge dély nél kül.

(2) Szár ma zá si iga zo lás, te nyész tõi bi zony lat, il let ve
ere det iga zo lás csak egye di azo no sí tás ra al kal mas, az 5.  §
sze rin ti je lö lés sel el lá tott pél dá nyok hoz ál lít ha tó ki.

10.  §

(1) A szár ma zá si iga zo lást, az ere det iga zo lást, a te -
nyész tõi bi zony la tot, il let ve az EU-bi zony la tot a pél dány
át adá sa, el ide ge ní té se ese tén az új tar tó vagy tu laj do nos
 részére a pél dánnyal együtt át kell adni.

(2) A pél dány el hul lá sa, meg sem mi sü lé se ese tén
a) a szár ma zá si iga zo lást vagy a te nyész tõi bi zony la tot

a tar tás he lye sze rint ille té kes fel ügye lõ ség ré szé re 30 na -
pon be lül meg kell kül de ni, amely azt be von ja,

b) az ere det iga zo lást vagy az EU-bi zony la tot az igaz -
ga tá si ha tó ság ré szé re 30 na pon be lül meg kell kül de ni,
amely azt be von ja.

(3) Amennyi ben szár ma zá si iga zo lás sal, te nyész tõi bi -
zony lat tal, il let ve ere det iga zo lás sal ren del ke zõ pél dány -
hoz EU-bi zony lat ke rül ki ál lí tás ra, a szár ma zá si iga zo lást,
a te nyész tõi bi zony la tot, il let ve az ere det iga zo lást az igaz -
ga tá si ha tó ság be von ja.

A tanácsi rendelet szerinti engedélyezésre vonatkozó
végrehajtási szabályok

11.  §

(1) Nem ad ha tó a ta ná csi ren de let 4. cik ke sze rin ti
 importengedély, az 5. cik ke sze rin ti ex port en ge dély és
re-ex port bi zony lat, va la mint EU-bi zony lat olyan ké rel -
me zõ ré szé re, akit

a) ter mé szet ká ro sí tás, il let ve ál lat kín zás bûn cse lek -
mény el kö ve té se  miatt jog erõ sen el ítél tek, a bün te tett elõ -

élet hez fû zõ dõ hát rá nyos kö vet kez mé nyek aló li men te sí -
té sé ig, de leg alább a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
vetõ öt évig,

b) a ter mé szet vé del mé vel kap cso lat ban el kö ve tett sza -
bály sér té sért jog erõ sen fe le lõs ség re von tak, a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom évig, vagy

c) ter mé szet vé del mi, il let ve ál lat vé del mi bír ság gal súj -
tot tak, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom
évig.

(2) Nem ad ha tó a ta ná csi ren de let 4. cik ke sze rin ti
 importengedély, az 5. cik ke sze rin ti ex port en ge dély és
re-ex port bi zony lat, va la mint EU-bi zony lat olyan ké rel -
me zõ ré szé re, akit kül föl di bí ró ság, il let ve ha tó ság

a) ter mé szet ká ro sí tás, il let ve ál lat kín zás bûn cse lek -
mény el kö ve té se  miatt jog erõ sen el ítélt, a bün te tett elõ -
élet hez fû zõ dõ hát rá nyos kö vet kez mé nyek aló li men te sí -
té sé ig, de leg alább a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
vetõ öt évig,

b) a ter mé szet vé del mé vel kap cso lat ban el kö ve tett sza -
bály sér té sért jog erõ sen fe le lõs ség re vont, a ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom évig, vagy

c) ter mé szet vé del mi, il let ve ál lat vé del mi bír ság gal súj -
tott, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom évig,
ha a jog erõs íté let rõl, il let ve ha tá ro zat ról az igaz ga tá si
 hatóság hi va ta los úton tu do mást sze rez.

12.  §

A ta ná csi ren de let 6. cik ké nek (1) be kez dé sé ben,
12. cik ke (3) be kez dé sé ben, 14. cik ke (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban, a 20. cik ké ben, a bi zott sá gi ren de let 66. cik -
ké nek (7) be kez dé sé ben, va la mint 69. cik ké ben meg ha tá -
ro zott ese tek ben a mi nisz ter tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi -
zott sá got.

A szállításra és a tartásra vonatkozó szabályok

13.  §

A ta ná csi ren de let A–D. mel lék le té ben fel so rolt fa jok
pél dá nyá nak im port ja, ex port ja és re-ex port ja – össz hang -
ban a ta ná csi ren de let 12. cik ké nek 1. pont já val – ki zá ró lag 
a 6. szá mú mel lék let ben fel so rolt ha tár át ke lõ he lye ken tör -
tén het.

14.  §

(1) Fõ em lõ sök élõ egye dei ki zá ró lag az ál lat kert és az
ál lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban fog lalt
tar tá si fel té te lek tel je sí té se ese tén tart ha tók.
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(2) Em ber sza bá sú maj mok (go ril lák, orán gu tá nok,
csim pán zok és gib bo nok) élõ egye dei ki zá ró lag a kü lön
jog sza bály sze rint mû kö dõ ál lat kert ben tart ha tók.

(3) A ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó fó ka fa jok
prém jé bõl ké szí tett ter mé kek tar tá sa – a mú ze um ban tör -
ténõ tar tás ki vé te lé vel – ti los.

Nyilvántartás

15.  §

(1) A 3.  § (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó ság
nyil ván tar tást ve zet

a) az ál ta la ki bo csá tott
aa) szár ma zá si iga zo lá sok ról,
ab) ere det iga zo lá sok ról,
ac) te nyész tõ bi zony la tok ról,
ad) a ta ná csi ren de let sze rin ti en ge dé lyek rõl és bi zony -

la tok ról,
ae) ka vi ár fel dol go zás ra, -cso ma go lás ra, -át cso ma go -

lás ra jo go sí tó en ge dé lyek rõl, il let ve
af) a kü lön jog sza bály sze rin ti tar tá si en ge dé lyek rõl,
b) a be je len tett pél dá nyok ról, va la mint
c) a tok fa jok kal és a ka vi ár ral kap cso la tos te vé keny sé -

gek rõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok alap ján az
igaz ga tá si ha tó ság or szá gos adat bá zist mû köd tet, amely -
bõl más ha tó ság meg ke re sé sé re ada tot szol gál tat.

A tokfajok tartására és a kaviárra vonatkozó szabályok

16.  §

(1) Aki a ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó tok faj élõ
pél dá nya i nak tar tá sá val, te nyész té sé vel fog lal ko zik, kö te -
les e te vé keny sé gét az ille té kes fel ügye lõ ség nek bejelen -
teni, amely azt nyil ván tar tás ba ve szi.

(2) A be je len tés hez mel lé kel ni kell:
a) a te vé keny ség rész le tes le írá sát,
b) a pél dá nyok ere de tét, jog sze rû meg szer zé sét iga zo ló 

do ku men tum(ok) má so la tát,
c) a tar tás, sza po rí tás mód já nak le írá sát, va la mint
d) az éven te vár ha tó an sza po rí tott, il let ve for ga lom ba

ho zott mennyi ség rõl ké szült becs lést.

(3) A te vé keny ség vég zé se so rán – az en ge déllyel vég -
zett vissza te le pí tés, il let ve be te le pí tés ki vé te lé vel – a to -
kok ter mé sze tes vi zek be nem ke rül het nek.

17.  §

(1) A ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó tok faj ka vi ár já -
nak fel dol go zá sá val, cso ma go lá sá val, il let ve át cso ma go -

lá sá val fog lal ko zó üzem ál tal a bi zott sá gi ren de let 66. cik -
ké nek (7) be kez dé se sze rin ti en ge dély iránt be nyúj tott ké -
re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a te vé keny ség rész le tes le írá sát,
b) az éven te vár ha tó an cso ma golt, át cso ma golt, il let ve

for ga lom ba ho zott ka vi ár mennyi sé gét,
c) a ka vi ár ter ve zett be szer zé si for rá sát, és
d) a ka vi ár tá ro ló edény je lö lé sé re szol gá ló, a bi zott sá gi

ren de let 66. cikk (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cím ké re
(a továb biak ban: cím ke) ke rü lõ ada to kat, az üzem egye di
azo no sí tó kód ja ki vé te lé vel.

(2) A cím kén, amennyi ben a cso ma golt ka vi ár a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le té rõl szár ma zik, a kö vet ke zõ ada to kat
kell fel tün tet ni:

a) azon faj 7. szá mú mel lék let sze rint kód ja, amely nek
ik rá já ból a ka vi árt ké szí tet ték,

b) a cso ma golt ka vi ár ere de té nek kód ja a bi zott sá gi
ren de let IX. mel lék le te sze rint,

c) a szár ma zá si or szág két be tûs ISO kód ja,
d) a ka vi ár ki nye ré sé nek éve,
e) a cso ma go ló üzem egye di azo no sí tó kód ja, és
f) a cso ma go ló üzem ál tal a té te lek nyo mon kö ve té sé re

hasz nált azo no sí tó.

(3) A cím kén, amennyi ben az át cso ma golt ka vi ár nem a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té rõl szár ma zik, a kö vet ke zõ
ada to kat kell fel tün tet ni:

a) azon faj 7. szá mú mel lék let sze rin ti kód ja, amely nek
ik rá já ból a ka vi árt ké szí tet ték,

b) az át cso ma golt ka vi ár ere de té nek kód ja a bi zott sá gi
ren de let IX. mel lék le te sze rint,

c) a szár ma zá si or szág két be tûs ISO kód ja,
d) az át cso ma go lás éve és az át cso ma go ló üzem te lep -

he lye sze rin ti or szág két be tûs ISO kód ja, ha ez kü lön bö zik
a szár ma zá si or szág tól,

e) az át cso ma go ló üzem egye di azo no sí tó kód ja, és
f) az üzem ál tal a té te lek nyo mon kö ve té sé re hasz nált

azo no sí tó.

(4) A cím két az igaz ga tá si ha tó ság a bi zott sá gi ren de let
66. cik ké nek (7) be kez dé se sze rin ti en ge dély ben hagy ja
jóvá, és egy út tal meg ha tá roz za a cím kén fel tün te ten dõ
egye di azo no sí tó kó dot.

18.  §

(1) Ka vi ár tá ro ló edény je lö lé sé re ki zá ró lag az igazga -
tási ha tó ság ál tal jó vá ha gyott cím ke hasz nál ha tó.

(2) A cím ke biz ton sá gi ele mek kel el lá tott szi go rú el szá -
mo lá sú nyom tat vány, ame lyet az en nek elõ ál lí tá sá ra fel jo -
go sí tott nyom dá tól a cso ma go ló, il let ve át cso ma go ló üzem 
rend el meg és ra gaszt fel a ka vi ár tá ro ló edé nyek re.

(3) A cím két az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott je lö lé si fel té te le ken túl a ka vi ár tá -
ro ló edé nyek re zár jegy ként kell fel ra gasz ta ni úgy, hogy az
a ka vi ár tá ro ló edény elsõ ki nyi tá sa kor el sza kad jon.
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(4) Ti los ka vi ár tar tá sa, el adá sa, el adás ra való fel kí ná lá -
sa, meg vé te le, arra vé te li aján lat té te le, az or szág ba való
be ho za ta la, az or szág ból való ki vi te le, amennyi ben an nak
tá ro ló edé nye nincs el lát va cím ké vel.

(5) A ka vi árt tar tal ma zó ter mé ken fel kell tün tet ni, hogy
mek ko ra szá za lék ban tar tal maz ka vi árt.

19.  §

(1) A ka vi ár cso ma go ló, il let ve -át cso ma go ló üze mek
 által ve ze tett, a bi zott sá gi ren de let 66. cik ké nek (7) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tás nak a 8. szá mú mel -
lék let sze rin ti ada to kat kell tar tal maz nia.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tást az igaz ga tá si
ha tó ság ál tal ki adott, egye di leg sor szá mo zott és hi te le sí tett 
ka vi ár for ga lom-nyil ván tar tá si adat la po kon nap ra ké szen
kell ve zet ni. A nyil ván tar tá si adat la po kat ha tó sá gi el len õr -
zés cél já ból bár mi kor el ér he tõ vé kell ten ni.

(3) Az en ge dé lye zett cso ma go ló, il let ve át cso ma go ló
üze mek min den év ja nu ár 31-ig írás ban, fa jon kén ti bon tás -
ban az igaz ga tá si ha tó ság nak be je len tést kö te le sek ten ni az 
elõ zõ nap tá ri év ben meg szer zett, fel dol go zott, cso ma golt,
il let ve át cso ma golt, to váb bá ér té ke sí tett és az év elsõ nap -
ján rak tá ron lévõ, az adott év ben fel dol goz ni, cso ma gol ni,
il let ve át cso ma gol ni, va la mint ér té ke sí te ni ter ve zett ka vi ár 
mennyi sé gé rõl.

(4) A be je len tés hez csa tol ni kell a tárgy év ben ve ze tett
ka vi ár for ga lom-nyil ván tar tá si adat la po kat, va la mint a jog -
sze rû ere det re, va la mint ér té ke sí tés re vo nat ko zó do ku -
men tu mok má so la tát.

(5) Az igaz ga tá si ha tó ság a nyil ván tar tás ból tör li azt az
üze met, amely a 16–19.  §-ban fog lalt elõ írásoknak nem
vagy nem meg fele lõen tesz ele get. A tör lés nem men te sít
az egyéb jog kö vet kez mé nyek alól.

(6) Ha az igaz ga tá si ha tó ság az (5) be kez dés alap ján a
cso ma go ló, il let ve át cso ma go ló üze met a nyil ván tar tás ból
tör li, a tör lést kö ve tõ há rom évig az üzem nek nem ad ha tó a 
ta ná csi ren de let 4. cik ke sze rin ti im port en ge dély, il let ve az 
5. cik ke sze rin ti ex port en ge dély és re-ex port bi zony lat.

Visszatartás, lefoglalás, elkobzás

20.  §

(1) Amennyi ben a ta ná csi ren de let A–D. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott faj pél dá nyá nak tar tá sa, szál lí tá sa, ke res ke -
del me a szük sé ges en ge dély, il let ve bi zony lat hi á nyá ban
tör té nik, il let ve a pél dány szál lí tá sá ra jog sza bá lyi vagy
 hatósági elõ írás meg sze gé sé vel ke rül sor, az el len õr zést
vég zõ ha tó ság a pél dányt a hely szí ni in téz ke dés so rán
– jegy zõ könyv fel vé te le mel lett – vissza tart ja és meg te szi
a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti in téz ke dé se ket, amely rõl

48 órán be lül ér te sí ti az igaz ga tá si ha tó sá got. A vissza tar -
tott élõ pél dány el he lye zé sé rõl az igaz ga tá si ha tó ság dönt.

(2) Az igaz ga tá si ha tó ság le fog lal ja azt a pél dányt,
amely nek jog sze rû im port ját, ex port ját, re-ex port ját vagy
tar tá sá nak jog sze rû sé gét an nak bir to ko sa nem tud ja iga -
zol ni, és ha tár idõ ki tû zé sé vel el ren de li a pél dány ere de tét
iga zo ló ira tok be mu ta tá sát.

(3) Amennyi ben a vissza tar tás, il let ve a le fog la lás hely -
ben ha gyás sal tör té nik, a pél dány bir to ko sa kö te les azt
 további in téz ke dé sig meg õriz ni, il let ve a jó gazd a gon dos -
sá gá val el lát ni. Amennyi ben az élõ pél dány a vissza tar tást, 
il let ve le fog la lást köve tõen el pusz tul, a bir to kos kö te les
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni az igaz ga tá si ha tó sá got, és a
 tetemet le fa gyasz tott ál la pot ban a ha tó ság to váb bi intéz -
kedéséig tá rol ni.

(4) Az igaz ga tá si ha tó ság
a) el ko boz za azt a pél dányt, amely nek az ere de tét iga -

zo ló ira to kat an nak bir to ko sa a ki tû zött ha tár idõn be lül
nem mu tat ta be,

b) el ko boz za azt a pél dányt, amely nek tar tá sa jog el le -
nes, vagy

c) el ko boz hat ja azt a pél dányt, amely nek szál lí tá sa
vagy tar tá sa nem fe le l meg jog sza bály ban, il let ve ha tó sá gi
ha tá ro zat ban fog lal tak nak, és en nek kö vet kez té ben a pél -
dány pusz tu lá sá nak vagy ká ro so dá sá nak köz vet len ve szé -
lye áll fenn.

(5) Az el kob zott pél dá nyok kal kap cso la tos to váb bi
 intézkedéseket az el kob zott vé dett ter mé sze ti ér té kek re
vo nat ko zó jog sza bály sze rint kell vé gez ni.

21.  §

(1) Aki va la mely be je len tés kö te les pél dányt meg ta lál,
kö te les azt 8 na pon be lül az igaz ga tá si ha tó ság nak be je len -
te ni. A pél dányt vissza kell szol gál tat ni a tu laj do no sá nak,
ha a pél dány sze re pel az igaz ga tá si ha tó ság ál tal ve ze tett
adat bá zis ban, és a tu laj do nos a jog sze rû ere de tet iga zo ló
do ku men tu mo kat az igaz ga tá si ha tó ság nak be mu tat ja.

(2) Amennyi ben a pél dány egye di je lö lés sel nincs el lát -
va vagy a tu laj do nos sze mé lye nem ál la pít ha tó meg, a be -
je len tést kö ve tõ 30 nap el tel té vel az igaz ga tá si ha tó ság a
20.  § sze rint jár el.

22.  §

(1) Az Egyez mény és az e ren de let vo nat ko zá sá ban
men tõ köz pont az a kü lön jog sza bály sze rint mû kö dõ ál lat -
kert, il let ve bo ta ni kus kert, amely ben biz to sí tott a le fog -
lalt, il let ve el kob zott élõ pél dá nyok gon do zá sa.

(2) A le fog lalt vagy el kob zott pél dá nyo kat az igaz ga tá si 
ha tó ság in do kolt eset ben az ál ta la ki je lölt men tõ köz pont -
ban is el he lyez he ti.
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Jogkövetkezmények

23.  §

(1) Aki az Egyez mény, a ta ná csi ren de let, a bi zott sá gi
ren de let, va la mint az e ren de let sze rin ti kö te le zett sé gé nek
nem vagy nem meg fele lõen tesz ele get, az igaz ga tá si ha tó -
ság kö te lez he ti a le fog la lás sal és az el kob zás sal járó költ -
sé gek meg té rí té sé re, ide ért ve a meg õr zés (rak tá ro zás),
 illetve szál lí tás költ sé ge it is.

(2) A fel ügye lõ ség a jog sér tés sú lyos sá gá ra és is mét lõ -
dé sé re te kin tet tel leg alább tíz ezer és leg fel jebb száz ezer
ezer fo rint ter mé szet vé del mi bír ság meg fi ze té sé re kö te le zi 
azt, aki vé dett nek, fo ko zot tan vé dett nek, il let ve az Eu ró pai 
Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs faj
egye dé nek nem mi nõ sü lõ pél dány vo nat ko zá sá ban az
Egyez mény, a ta ná csi ren de let, a bi zott sá gi ren de let, va la -
mint az e ren de let sze rin ti kö te le zett sé gé nek nem vagy
nem meg fele lõen tesz ele get. A bír ság – meg fi ze té sé nek
el mu lasz tá sa ese tén – is mé tel ten ki szab ha tó.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti bír sá got be je len tés kö te les
pél dá nyok ese té ben pél dá nyon ként, ka vi ár, ka vi ár tar tal mú 
ter mék, ele fánt csont és orr szar vú szarv ese té ben min den
meg kez dett 250 gramm, fa anyag ese té ben min den meg -
kez dett köb mé ter után kell ki szab ni.

Záró rendelkezések

24.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga -
dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény vég re haj tá -
sá ról  szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let.

25.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg:

a) a Ta nács 338/97/EK ren de le te (1996. de cem ber 9.)
a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra ke res ke del mük
sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé del mé rõl, 6. cikk, 8. cikk,
12–14. cikk, 16. cikk és 20. cikk;

b) a Bi zott ság 865/2006/EK ren de le te (2006. má jus 4.)
a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra ke res ke del mük
sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé de lem rõl  szóló 338/97/EK
ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról, 62. cikk (1) be kez dés, 64. cikk
(2) be kez dés, 65–66. cikk és 69. cikk;

c) a Bi zott ság ren de let 100/2008/EK ren de le te (2008.
feb ru ár 4.) a 338/97/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
865/2006/EK ren de let min ta gyûj te mé nyek és a va don élõ
ál lat- és nö vény fa jok ke res ke del mé re vo nat ko zó bi zo nyos
ala ki kö ve tel mé nyek te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,
1. cikk 18. pont.

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

1. számú melléklet
a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A bejelentési kötelezettség alól kivont fajok

1. A ta ná csi ren de let A. mel lék le té ben fel so rolt fa jok
kö zül:

Tu do má nyos név Ma gyar név

ANSERIFORMES Lúd ala kú ak

Anas la y sa nen sis La y san-ré ce

Bran ta sand vi cen sis Ha wa ii-lúd

GALLIFORMES Tyúk ala kú ak

Cat re us wal li chii Wal lich-fá cán

Co li nus vir gi ni a nus ridg wa yi Ridg way-bo zót fürj

Cros sop ti lon cros sop ti lon Fe hér fü les fá cán

Cros sop ti lon mant chu ri cum Bar na fü les fá cán

Lop hop ho rus im pe ja nus Hi ma lá jai fény fá cán

Lop hu ra ed ward si Vi et ná mi fá cán

Lop hu ra swin ho ii Nyer ges fá cán

Polyp lect ron na po le o nis Pa la wan-pá va fá cán

Syr ma ti cus el li o ti El li ot-fá cán

Syr ma ti cus hu mi ae Bur mai fá cán

Syr ma ti cus mi ka do Mi ká dó fá cán

COLUMBIFORMES Ga lamb ala kú ak

Co lum ba li via Szir ti ga lamb

PSITTACIFORMES Pa pa gáj ala kú ak

Psep ho tus dis si mi lis Csuk lyás pa pa gáj

Cy a no ramp hus no va e ze lan di ae Kecs ke pa pa gáj

PASSERIFORMES Ve réb ala kú ak

Car du e lis cu cul la ta Tûz csíz

2. A ta ná csi ren de let B. mel lék le té ben fel so rolt fa jok
kö zül:

Tu do má nyos név Ma gyar név

ANSERIFORMES Lúd ala kú ak

Cos co ro ba cos co ro ba Kosz ko ró ba hattyú
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Tu do má nyos név Ma gyar név

Cyg nus me la no co ryp hus Fe ke te nya kú hattyú

Dend ro cyg na ar bo rea Pál ma fü tyü lõ lúd (Ka ri bi
fü tyü lõ lúd)

Sar ki di or nis me la no tos Büty kös fény ré ce

GALLIFORMES Tyúk ala kú ak

Ar bo rop hi la charl to nii Ör vös he gyi fo goly

Ar bo rop hi la ori en ta lis Fe hér ar cú he gyi fo goly

Ar gu si a nus ar gus Ar gosz-pá va

Gal lus son ne ra tii Gyön gyös ban ki va tyúk

It ha gi nis cru en tus Vér fá cán

Lop hu ra ha i ti en sis An na mi fá cán

Pavo mu ti cus Zöld páva

Polyp lect ron bi cal ca ra tum Szür ke pá va fá cán

Polyp lect ron ger ma i ni Bar na pá va fá cán

Polyp lect ron ma la cen se Ma láj pá va fá cán

Polyp lect ron schle i er ma che ri Bor ne ói pá va fá cán

PSITTACIFORMES Pa pa gáj ala kú ak

Aga por nis ca nus Szür ke fe jû tör pe pa pa gáj

Aga por nis fis che ri Ba rack fe jû tör pe pa pa gáj

Aga por nis per so na tus Fe ke te fe jû tör pe pa pa gáj

Alis te rus sca pu la ris Auszt rál ki rály pa pa gáj

Ap ros mic tus eryth rop te rus Vö rös szár nyú pa pa gáj

Arat in ga spp. Az Arat in ga nem fa jai

Bar nar di us spp. A Bar nar di us nem fa jai

Bol bor hyn chus spp. A Bol bor hyn chus nem
fa jai

Bro to ge ris spp. A Bro to ge ris nem fa jai

Cy a no li se us pa ta go nus Szik la pa pa gáj

Cy a no ramp hus au ri ceps au ri ceps Arany hom lo kú
kecs ke pa pa gáj
törzs alak ja

Eo lop hus ro se i ca pil lus Ró zsás ka ka du

For pus spp. Ve réb pa pa gáj fa jok

Lat ha mus dis co lor Fecs ke pa pa gáj

Tu do má nyos név Ma gyar név

My op sit ta mo na chus Ba rát pa pa gáj

Nan da y us nen day Kucs más pa pa gáj
(Nan day-pa pa gáj)

Ne op he ma spp. A Ne op he ma nem fa jai

Ne op sep ho tus bo ur kii Al kony pa pa gáj
(Bo urk-pa pa gáj)

Pi o ni tes spp. A Pi o ni tes nem fa jai

Pi o nus spp. A Pi o nus nem fa jai

Platy cer cus spp. A Platy cer cus nem fa jai
(ro zel lák)

Po i cep ha lus se ne ga lus Sze ne gá li pa pa gáj

Poly te lis spp. A Poly te lis nem fa jai

Psep ho tus spp. A Psep ho tus nem fa jai

Psit ta cu la ale xand ri Sza kál las pa pa gáj

Psit ta cu la cy a no cep ha la Szil va fe jû pa pa gáj

Psit ta cu la der bi a na Fe nyõ pa pa gáj
(Kí na-pa pa gáj)

Psit ta cu la eu pat ria Nagy sán dor pa pa gáj

Pur pu re i cep ha lus spu ri us Vö rös sap kás pa pa gáj

Pyrr hu ra spp. A Pyrr hu ra nem fa jai

Tri chog los sus ha e ma to dus Szi vár vá nyos lóri

PASSERIFORMES Ve réb ala kú ak

Car du e lis yar rel lii Arany ar cú csíz

Gar ru lax ca no rus Éne kes ál szaj kó

Gra cu la re li gi o sa Beó

Le i oth rix ar gen ta u ris Ezüst fü lû nap ma dár
(Ezüst fü lû fü le mü le)

Le i oth rix lu tea Pi ros csõ rû nap ma dár
(Kí nai fü le mü le)

Pad da ory zi vo ra Rizs pinty

Pa ro a ria ca pi ta ta Vö rös lá bú
kar di ná lis pinty

Pa ro a ria co ro na ta Szür ke kar di ná lis pinty

Po ep hi la cinc ta cinc ta Sza kál las aman di na
törzs alak ja
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2. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Származási igazolás
külföldrõl behozott példányhoz

Verification of origin (for specimen originating from outside of Hungary)

Tu do má nyos és ma gyar faj név /
Sci en ti fic and com mon name of spe ci es

Az ere de ti CI TES-en ge dély
en ge dély szá ma / CITES per mit No.

biz ton sá gi szá ma / se cu rity stamp No.

Nyil ván tar tá si szám / Reg. No.

Le írás / Desc rip ti on
          

élõ ál lat / live ani mal nem élõ pél dány / dead spe ci men

Ivar / Sex

Egye di azo no sí tó / ID Is mer te tõ jegy / Cha rac te ris tics

Meg jegy zés / Re marks

CITES füg ge lék  / App.:

EU mel lék let / An nex*:
Ere det / So ur ce:

Ki ál lí tás he lye és ide je / Pla ce and date of is sue ................. Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fel ügye lõ ség
(Is su ing Aut ho rity)

.................................................................... ....................................................................
alá írás, P. H. / stamp and sig na tu re

A TULAJDONOSVÁLTOZÁST ÉS ELHULLÁST KÉRJÜK BEJELENTENI!

* ,,A” MELLÉKLETBE TARTOZÓ FAJ ESETÉN JELEN DOKUMENTUM A 338/97/EK TANÁCSI RENDELET
8. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT TEVÉKENYSÉGEKRE NEM JOGOSÍT. / THIS DOCUMENT
DOES NOT AUTHORIZE IT’S HOLDER FOR COMMERCIAL ACTIVITIES LISTED IN ARTICLE 8 (1) OF COUNCIL
REGULATION (EC) NO 338/97

A DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK / SPECIAL CONDITIONS
FOR THE VALIDITY OF THE DOCUMENT:
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3. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Eredetigazolás

Certificate of registered specimen

Ezen do ku men tum iga zol ja, hogy a pél dány sze re pel a ma gyar CITES Igaz ga tá si Ha tó ság nyil ván tar tá sá ban.
This is to cer ti fy, that this spe ci men is re gis te red by the Hun ga ri an CITES Ma na ge ment Authority.

Tu do má nyos és ma gyar faj név /
Sci en ti fic and com mon name of spe ci es

Nyil ván tar tá si szám / Reg. No.

Iga zo lás ki ál lí tá sá nak ügy irat szá ma / Ref. No.

Le írás / Desc rip ti on
          

élõ ál lat / live ani mal nem élõ pél dány / dead spe ci men

Ivar / Sex

Egye di azo no sí tó / ID Is mer te tõ jegy / Cha rac te ris tics

Meg jegy zés / Re marks

CITES füg ge lék / App.:

EU mel lék let / An nex*:
Ere det / So ur ce:

Ki ál lí tás he lye és ide je / Pla ce and date of is sue Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
(Is su ing Authority)

Bu da pest .....................................................................
alá írás, P. H. / stamp and sig na tu re

A TULAJDONOSVÁLTOZÁST ÉS ELHULLÁST KÉRJÜK BEJELENTENI!

* ,,A” MELLÉKLETBE TARTOZÓ FAJ ESETÉN JELEN DOKUMENTUM A 338/97/EK TANÁCSI RENDELET
8. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT TEVÉKENYSÉGEKRE NEM JOGOSÍT. / THIS DOCUMENT
DOES NOT AUTHORIZE IT’S HOLDER FOR COMMERCIAL ACTIVITIES LISTED IN ARTICLE 8 (1) OF COUNCIL
REGULATION (EC) NO 338/97

A DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK / SPECIAL CONDITIONS
FOR THE VALIDITY OF THE DOCUMENT:
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4. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Tenyésztési napló

Név: Tar tá si hely:

Faj Az egye di azo no sí tó szá ma Be ke rü lés
dá tu ma

Ki ke rü lés dá tu ma és oka
(pl. el hul lás, el adás)
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Faj:

Szü lõ ál la tok egye di azo no sí tó szá ma(i):

To jás ra kó ál la tok ese té ben a to jás ra kás(ok) idõ pont ja(i):

Sza po ru lat(ok)

Ke lés/szü le tés idõ -
pont ja

Az egye di azo no sí tó
szá ma /
Szá raz föl di tek nõ sök
ese té ben pél dány szám

Je lö lés idõ pont ja,
azo no sí tó tí pu sa

Fel ne ve lés mód ja
(ter mé sze tes vagy
kézi ne ve lés sel)

El hul lás idõ pont ja
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5. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Tenyésztõi bizonylat

Breeding certificate

Tu do má nyos és ma gyar faj név / Sci en ti fic and com mon
name of species

Te nyész tõ kód szá ma / Reg. No. of the bre e der

Nyil ván tar tá si szám / Reg. No.

Le írás / Desc rip ti on
          

élõ ál lat / live ani mal nem élõ pél dány / dead spe ci men

Ivar / Sex

Egye di azo no sí tó / ID Is mer te tõ jegy / Cha rac te ris tics

Meg jegy zés / Re marks

CITES füg ge lék / App.:

EU mel lék let / An nex*:
Ere det / So ur ce:

Ki ál lí tás he lye és ide je / Pla ce and date of is sue ................. Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fel ügye lõ ség
(Is su ing Aut ho rity)

.................................................................... ....................................................................
alá írás, P. H. / stamp and sig na tu re

A TULAJDONOSVÁLTOZÁST ÉS ELHULLÁST KÉRJÜK BEJELENTENI!

* ,,A” MELLÉKLETBE TARTOZÓ FAJ ESETÉN JELEN DOKUMENTUM A 338/97/EK TANÁCSI RENDELET
8. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT TEVÉKENYSÉGEKRE NEM JOGOSÍT. / THIS DOCUMENT
DOES NOT AUTHORIZE IT’S HOLDER FOR COMMERCIAL ACTIVITIES LISTED IN ARTICLE 8 (1) OF COUNCIL
REGULATION (EC) NO 338/97

A DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK / SPECIAL CONDITIONS
FOR THE VALIDITY OF THE DOCUMENT:
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6. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A tanácsi rendelet 12. cikk 1. pontjával összhangban kijelölt határátkelõhelyek listája

Im port ra ki je lölt ha tár át ke lõ he lyek = (1)
(Re-)ex port ra ki je lölt ha tár át ke lõ he lyek = (2)

Élõ ál la tok
Ál la ti ré szek,
szár ma zé kok

Élõ nö vé nyek
Nö vé nyi ré szek/

szár ma zé kok

Fe ri he gyi Köz for gal mú Re pü lõ tér (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

MVCSV (pos ta) (1) (2) (1) (2)

Zá hony (köz út) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Eper jes ke (vas út) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Rösz ke (köz út) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Kel ebia (vas út) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Mo hács (hajó) (1) (2) (1) (2)

Ud var (köz út) (2) (2)

Gyé ké nyes (vas út) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Le te nye (köz út) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

7. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A tokfajok azonosítására szolgáló kódok

Tu do má nyos faj név Azo no sí tó kód

Aci pen ser ba e rii BAE

Aci pen ser ba e rii ba i ca len sis BAI

Aci pen ser bre vi rost rum BVI

Aci pen ser dab ry a nus DAB

Aci pen ser ful ves cens FUL

Aci pen ser gu el dens ta ed tii GUE

Aci pen ser me di rost ris MED

Aci pen ser mi ka doi MIK

Aci pen ser nac ca rii NAC

Aci pen ser nu di vent ris NUD

Aci pen ser oxyr hyn chus OXY

Aci pen ser oxyr hyn chus de so toi DES

Aci pen ser per si cus PER

Aci pen ser rut he nus RUT

Aci pen ser schrenc kii SCH

Aci pen ser si nen sis SIN

Aci pen ser stel la tus STE

Aci pen ser stu rio STU

Aci pen ser trans mon ta nus TRA

Huso da u ri cus DAU

Huso huso HUS

Po lyo don spat hu la SPA

Psep hu rus gla di us GLA
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Tu do má nyos faj név Azo no sí tó kód

Pse u dos cap hir hyn chus fedts chen koi FED

Pse u dos cap hir hyn chus her man ni HER

Pse u dos cap hir hyn chus ka uf man ni KAU

Scap hir hyn chus al bus ALB

Scap hir hyn chus pla to ryn chus PLA

Scap hir hyn chus sutt ku si SUS

Ke vert fa jok (ki zá ró lag pré selt ka vi ár ese tén) MIX

Hib ri dek ese tén a hím faj kód ja x
a nõs tény faj kód ja

YYY x XXX

8. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A kaviárcsomagoló, illetve -átcsomagoló üzemek által vezetett nyilvántartás tartalma

A) Be vé tel ese tén:

1. A ka vi ár cso ma go ló, il let ve -át cso ma go ló üzem ál tal a té te lek azo no sí tá sá ra használt azonosító

2. A be vé tel dá tu ma

3. A be vé te le zett mennyi ség

4. A faj tu do má nyos neve

5. Ere det kód a bi zott sá gi ren de let IX. mel lék le te alapján

6. A szár ma zá si or szág két be tûs ISO kód ja

7. Im por tált ka vi ár ese tén a CITES im port-, il let ve (re-)ex port en ge dé lyek szá ma, ki ál lí tá suk dátuma

8. Az Eu ró pai Kö zös ség va la mely tag ál la má ban meg szer zett ka vi ár ese tén a jog sze rû meg szer zést, il let ve az ere de tet
iga zo ló do ku men tum típusa, száma

9. A ka vi ár ki nye ré sé nek, új ra cso ma go lá sá nak éve

10. A ter mé kek ka vi ár tar tal ma szá za lék ban.

B) Ki adás ese tén:

1. A ki adott té tel sor szá ma

2. A ka vi ár (át)cso ma go ló üzem ál tal a té te lek azo no sí tá sá ra hasz nált azonosító

3. A faj tu do má nyos neve

4. A(z) (új ra-)cso ma go lás hoz fel hasz nált tá ro ló edé nyek szá ma és töl tõ tö me ge

5. Az egyes té te lek (újra)cso ma go lá sá hoz fel hasz nált ka vi ár mennyi ség

6. Ex port ese tén a CITES (re-)ex port en ge dé lyek szá ma, ki ál lí tá suk dátuma

7. Az Eu ró pai Kö zös ség va la mely tag ál la má ban tör té nõ ér té ke sí tés ese tén az el adá si szám la szá ma és ki ál lí tá sá nak
dátuma

8. A ter mé kek ka vi ár tar tal ma szá za lék ban.
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A Kormány
293/2008. (XII. 10.) Korm.

rendelete

az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak visszavételérõl  szóló

264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény 59.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i -
nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nem ter jed ki e ren de let ha tá lya a ki fe je zet ten hon -
vé del mi és nem zet biz ton sá gi cél ra hasz nált elekt ro mos és
elekt ro ni kai be ren de zés re, va la mint azon elekt ro mos és
elekt ro ni kai be ren de zés re, amely e ren de let ha tá lya alá
nem tar to zó do log al ko tó ré sze vagy tar to zé ka.”

2.  §

Az R. 13.  §-ának (3) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A gyár tó kö te les a fel hasz ná ló kat ma gyar nyel ven
tá jé koz tat ni ar ról, hogy]

„a) az elekt ro mos be ren de zé sek ben ta lál ha tó ve szé lyes 
anya gok a kör nye zet re, és az em ber i egész ség re mi lyen
 káros ha tást gya ko rol nak, ha azo kat nem a vo nat ko zó kör -
nye zet vé del mi elõ írásoknak meg fele lõen ke ze lik;”

3.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Új ház tar tá si elekt ro mos be ren de zés ér té ke sí té se -
kor – a (6) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – a ke res ke dõ kö te -

les a fel hasz ná ló ál tal fel aján lott, az ér té ke sí tett be ren de -
zés sel azo nos mennyi sé gû, és azo nos el sõd le ges hasz ná la ti 
célú hasz nált be ren de zést a bir tok ba adás he lyén át ven ni.”

(2) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A ke res ke dõ, ha az át vé te li kö te le zett sé gé nek tel je -
sí té se az elekt ro mos be ren de zés szennye zett sé ge  miatt
egész ség ügyi és biz ton sá gi koc ká za tot je lent het, meg -
tagadhatja an nak át vé te lét.

(7) A ke res ke dõ át vé te li kö te le zett sé gé nek a (6) be kez -
dés sze rin ti meg ta ga dá sa ese tén jegy zõ köny vet vesz fel.
A jegy zõ könyv be kell fog lal ni az át nem vett elekt ro mos
be ren de zés azo no sí tá sá ra al kal mas ada to kat, így kü lö nö -
sen tí pu sát, gyár tó ját, gyár tá si szá mát, to váb bá az át vé tel
meg ta ga dá sá nak okát, he lyét és idõ pont ját. A jegy zõ köny -
vet a ke res ke dõ nek és a fel hasz ná ló nak alá kell ír nia, va la -
mint a ke res ke dõ kö te les az alá írt jegy zõ könyv egy pél dá -
nyát a fel hasz ná ló nak átadni.

(8) Az át vé tel meg ta ga dá sa  miatti el já rás ban a (6) be -
kez dés sze rin ti ve szély hely zet bi zo nyí tá sa a ke res ke dõt
ter he li. Ha az el já rás ban a ke res ke dõ a (7) be kez dés sze rin -
ti jegy zõ köny vet nem tud ja be mu tat ni, az át vé tel meg ta ga -
dá sá nak jog ta lan sá gát vé lel mez ni kell.”

4.  §

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

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

5.  §

Ez a ren de let – az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé -
sek hul la dé kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
kü lön jog sza bállyal együtt – az Eu ró pai Par la ment és a
 Tanács az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la -
dé ka i ról  szóló 2002/96/EK irány el vé nek  való meg fe le lést
szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány 
294/2008. (XII. 10.) Korm. 

rendelete 
a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 

2008. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről 
 

(Az SZMGSZ 2008. évi módosításai és kiegészítései a Magyar Köztársaság vonatkozásában 
2008. július 1-jén léptek hatályba.) 

 

 

 

1. § 

 

A Kormány, tudomásul véve a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodásnak (SZMGSZ) 
a Vasutak Együttműködési Szervezete (OSzZsD) Főbizottsága által 2007. november 26-án elfogadott 
módosításai és kiegészítései szövegét, azokat e rendelettel kihirdeti. 

 

 

2. § 

 
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) kihirdetéséről szóló 
170/2002. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-ában kihirdetett SZMGSZ 
módosításainak és kiegészítéseinek – 2008. július 1-jén hatályba lépő – orosz nyelvű hiteles szövege, 
illetve hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: 
 
„1. В § 5 статьи 5 второй и третий абзацы изложить в редакции:  

”На негабаритном грузе, перевозимом по железным дорогам Республики Болгария, 
Венгерской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Польша, Социалистической 
Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики, Корейской Народно-Демократической 
Республики и Монголии, отправитель должен на обеих продольных сторонах груза сделать 
надпись или прикрепить щиток (обрамленные красной рамкой) с текстом: „Внимание! 
Негабаритный груз на… (сокращенные наименования железных дорог - БДЖ, МАВ, РАИ, 
ПКП, ВЖД, КЖД, 3Ч, МТЗ)”. Эта надпись должна быть сделана на языке страны отправления 
груза с переводом на русский язык, а при перевозке по железным дорогам 
Социалистической Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики, Корейской 
Народно-Демократической Республики - с переводом на китайский или русский язык. 

При перевозке негабаритного груза по остальным, не перечисленным выше железным 
дорогам колеи 1520 мм, отправитель или станция перегрузки на вагоны колеи 1520 мм 
должны нанести на полу вагона и грузе яркой несмываемой краской контрольные 
полосы, а также на обеих продольных сторонах груза сделать надпись или прикрепить щиток о 
негабаритности груза и условиях его пропуска по станциям, имеющим сортировочные горки, 
если эти условия указаны на согласованном чертеже, с текстом: ”Негаба-
ритность…(указывается индекс негабаритности)”, „Не спускать с горки”, „Не пропускать через 
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горку”. Надпись делается на рабочем языке (русском), при необходимости с переводом на 
другой язык.” 
 
2. Второй абзац § 2 статьи 8 СМГС изложить в следующей редакции: 

„По письменному заявлению отправителя допускается перевозка вагонов с однородным 
грузом, следующих на одну станцию назначения в адрес одного получателя, маршрутом 
(группой) по одной накладной, если все железные дороги, участвующие в перевозке, дали на 
это согласие.  

В этом случае отправитель обязан внести необходимые данные в „Ведомость вагонов, 
перевозимых маршрутом (группой) по одной накладной” в соответствии с Приложениями 13.1, 
13.2 к СМГС или в „Ведомость вагонов ЦИМ/СМГС” в соответствии с Приложением 22 к СМГС и 
предъявить необходимое количество экземпляров этой ведомости вместе с накладной.  

Один экземпляр ведомости возвращается отправителю вместе с дубликатом накладной.  
При перевозке вагонов маршрутом (группой) по одной накладной СМГС в графах 

"Вагон", "Подъемная сила (т)", "Оси" и "Масса тары" накладной отправитель обязан сделать 
запись "Смотри прилагаемую ведомость".  

При перевозке вагонов маршрутом (группой) по одной накладной ЦИМ/СМГС в графе „№ 
вагона” накладной отправитель обязан сделать запись "Смотри прилагаемую ведомость".” 

 
3. В § 8 статьи 9 первое предложение изложить в редакции: 

CУ всех груженых вагонов, имеющих устройства для наложения пломб, подлежат 
пломбированию пломбами или запорно-пломбировочными устройствами двери и все 
конструктивные отверстия, за исключением вентиляционных или иных отверстий, закрытых 
изнутри решетками или другим способом.” 

 
4. В § 8 статьи 9 перед последним абзацем включить новый абзац в редакции: 

„Если крытые вагоны колеи 1520 мм пломбируются пломбами, то запоры дверей вагонов 
дополнительно укрепляют закрутками.” 
 
5. § 4 статьи 14 изложить в редакции: 

„§ 4. При перевозке негабаритных грузов срок доставки, исчисленный в соответствии с  
§ 1 и § 3 настоящей статьи, увеличивается на 100%.” 

6. Первое предложение третьего абзаца § 1 статьи 18 изложить в новой редакции: 
„Станция, установившая одну или несколько таких неисправностей, составляет 
коммерческий акт по форме Приложения 16 к СМГС - при перевозке грузов по накладной 
СМГС или по форме Приложения 8.1. к Приложению 22 к СМГС - при перевозке грузов по 
накладной ЦИМ/СМГС.” 

 
7. Первое предложение § 6 статьи 18 дополнить словами:  

„к СМГС или Приложения 8.1. к Приложению 22 к СМГС” 
 
8. Дополнить статью 23 СМГС новым параграфом 10: 

„§ 10. Если при перевозке груза по накладной ЦИМ/СМГС из стран, не участвующих в 
настоящем Соглашении, после проставления календарного штемпеля в накладной ЦИМ/СМГС 
на месте переотправки, установлены повреждение или частичная утрата груза, а железная 
дорога, применяющая СМГС, приняла отправку, не имеющую видимых нарушений, то, до 
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доказательства противоположного, предполагается, что повреждение или частичная утрата 
груза наступили во время исполнения договора перевозки в сфере СМГС. 

Если при перевозке груза по накладной ЦИМ/СМГС из стран, участвующих в настоящем 
Соглашении, после проставления календарного штемпеля в накладной ЦИМ/СМГС на месте 
переотправки, установлены повреждение или частичная утрата груза, а перевозчик, 
применяющий ЦИМ, принял отправку, не имеющую видимых нарушений, то, до доказательства 
противоположного, предполагается, что повреждение или частичная утрата груза наступили во 
время исполнения договора перевозки в сфере ЦИМ. 

Данное предположение действует независимо от того, был ли перегружен груз в вагон 
другой ширины колеи.” 
 
1. Az 5. cikk 5. § második és harmadik bekezdését a következő szöveggel kell helyettesíteni:  

„Rakszelvényt túllépő küldeménynek a Bolgár Köztársaság, az Iráni Iszlám Köztársaság, a 
Kínai Népköztársaság, a Koreai Népi-Demokratikus Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar 
Köztársaság, Mongólia és a Vietnami Szocialista Köztársaság vasútjain végzett fuvarozása esetén a 
feladó köteles az áru mindkét hosszanti oldalát a következő felirattal ellátni, vagy azokra a következő 
feliratú (vörös színű kerettel ellátott) táblát felerősíteni: „Vigyázat! Rakszelvényen túllépő küldemény a 
............. (a BDZ, RAI, KZD, ZC, PKP, MÁV, MTZ, VZD vasutak cégjele) vasutakon / Внимание! 
Негабаритный груз на …… (БДЖ, РАИ, КЖД, 3Ч, ПКП, МАВ, МТЗ, ВЖД)”. Ezt a feliratot a feladási 
ország nyelvén kell elkészíteni, és orosz nyelvű fordítással, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság, a Vietnami Szocialista Köztársaság vasútjain végzett fuvarozás esetén 
pedig kínai vagy orosz nyelvű fordítással kell ellátni.  

Rakszelvényt túllépő küldeménynek a felsorolásban nem szereplő többi 1520 mm 
nyomtávolságú vasúton végzett fuvarozása esetén a feladó vagy az 1520 mm nyomtávolságú vasúti 
kocsiba való átrakást végző állomás a kocsi padlójára és az árura élénk színű, vízzel nem 
eltávolítható festékkel ellenőrző sávokat köteles felfesteni, valamint az áru mindkét hosszanti oldalát 
ellátni a rakszelvény túllépésére és a gurítódombbal rendelkező állomásokon való áthaladás 
feltételeire vonatkozó, – amennyiben ezeket a feltételeket az egyeztetett rakodási vázlatrajz 
tartalmazza, – felirattal vagy táblával, amelyek szövege a következő: „Rakszelvény túllépés … 
(rakszelvény túllépés jelzőszáma)”, „Nem gurítható”, „Gurítódombra vinni tilos” / „Негабаритность …”, 
„Не спускать с горки”, „Не пропускать через горку”. A feliratot (orosz) munkanyelven kell készíteni, 
és szükség szerint más nyelvre történő fordítással kell ellátni.” 
 
2. Az SZMGSZ 8. cikke 2. §-ának második bekezdését a következő szöveggel kell helyettesíteni: 

„A feladó írásbeli kérelmére azonos fajta árukkal megrakott vasúti kocsiknak, zárt vonatokban 
(kocsicsoportban) történő fuvarozása ugyanarra a rendeltetési állomásra és ugyanazon átvevő 
részére megengedett, ha ehhez a fuvarozásban résztvevő valamennyi vasút hozzájárult.  

A feladó ebben az esetben köteles a szükséges adatokat a 13.1. és a 13.2. számú 
mellékletekben foglaltak szerint „Az egy fuvarlevéllel, zárt vonattal (csoportban) fuvarozott kocsikról 
készült jegyzékbe” vagy az SZMGSZ 22. számú mellékletében foglaltak szerint a „CIM/SZMGSZ 
kocsijegyzékbe” bevezetni, és e jegyzéket az előírt példányszámban a fuvarlevéllel együtt benyújtani. 

A jegyzék egy példányát a fuvarlevél-másodpéldánnyal együtt a feladó részére vissza kell 
szolgáltatni. 

Vasúti kocsiknak egy SZMGSZ fuvarlevéllel, zárt vonatokban (kocsicsoportban) történő 
fuvarozása esetén a fuvarlevél „Kocsiszám”, „Rakománytömeg (t)”, „Tengely” és „Saját tömeg” 
rovataiba a feladó köteles bejegyezni a következő szöveget: „Lásd a csatolt jegyzéket / Смотри 
прилагаемую ведомость”. 
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Vasúti kocsiknak egy CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel, zárt vonatokban (kocsicsoportban) történő 
fuvarozása esetén a fuvarlevél „Kocsiszám” rovatába a feladó köteles bejegyezni a következő 
szöveget: „Lásd a csatolt jegyzéket / Смотри прилагаемую ведомость”.” 

 
3. A 9. cikk 8. § első mondatát a következő szöveggel kell helyettesíteni: 

 „Valamennyi olyan rakott kocsinál, amely rendelkezik zár felhelyezésére szolgáló szerkezeti 
elemekkel, kocsizárral vagy biztonsági kocsizárral kell ellátni az ajtókat és minden egyéb szerkezeti 
nyílást, kivéve a belülről ráccsal vagy más módon zárt szellőző vagy egyéb nyílásokat.” 

 
4. A 9. cikk 8. § utolsó bekezdése elé a következő szövegű, új bekezdést kell felvenni: 

„Amennyiben az 1520 mm nyomtávolságú fedett kocsikat kocsizárral zárják le, a kocsiajtók 
zárszerkezeteit pótlólag biztosítani kell megtekert lágyvas huzallal is.” 

 
5. A 14. cikk 4. § szövegét a következő szöveggel kell helyettesíteni: 

„Rakszelvényen túlérő küldemények fuvarozása esetén a jelen cikk 1. és a 3. §-aiban foglaltak 
szerint számított fuvarozási határidőt 100%-kal meg kell növelni.” 

 
6. A 18. cikk 1. § harmadik1 bekezdésének első mondatát a következő új szöveggel kell 
helyettesíteni: 

„Azon állomás, amely egy vagy több ilyen rendellenességet megállapít, SZMGSZ fuvarlevéllel 
végzett fuvarozásnál köteles az SZMGSZ 16. számú mellékletének megfelelő mintájú, CIM/SZMGSZ 
fuvarlevéllel végzett fuvarozásnál pedig az SZMGSZ 22. számú melléklete 8.1. függelékének 
megfelelő mintájú kereskedelmi jegyzőkönyvet felvenni.” 
 
7. A 18. cikk 6. §-ának első mondatában a „a 16. számú mellékletnek megfelelő mintán” szövegrészt 
a következő szövegrésszel kell helyettesíteni: 

„az SZMGSZ 16. számú mellékletének vagy az SZMGSZ 22. számú melléklete 
8.1. függelékének megfelelő mintán” 

 
8. Az SZMGSZ 23. cikkét a következő szövegű új 10. §-sal kell kiegészíteni: 

„10. §  Amennyiben a jelen Megállapodásban nem részes országból CIM/SZMGSZ 
fuvarlevéllel végzett fuvarozásnál a CIM/SZMGSZ fuvarlevélnek az újrafeladás helyén 
keletbélyegzővel történt lebélyegzését követően az áru sérülését vagy részleges elveszését állapítják 
meg, és az SZMGSZ Megállapodást alkalmazó vasút a küldeményt szemrevételezéssel 
megállapítható sérülésektől mentesen vette át, ellenkezőjének bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy 
az áru sérülése vagy részleges elveszése a fuvarozási szerződésnek az SZMGSZ érvényességi 
területén történt végrehajtása során keletkezett.   

Amennyiben a jelen Megállapodásban részes országból CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel végzett 
fuvarozásnál a CIM/SZMGSZ fuvarlevélnek az újrafeladás helyén keletbélyegzővel történt 
lebélyegzését követően az áru sérülését vagy részleges elveszését állapítják meg, és a CIM 
Egységes Szabályokat alkalmazó vasút a küldeményt szemrevételezéssel megállapítható sérülésektől 
mentesen vette át, ellenkezőjének bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy az áru sérülése vagy 
részleges elveszése a fuvarozási szerződésnek a CIM érvényességi területén történt végrehajtása 
során keletkezett. 

  
1 A magyar nyelven kihirdetett szövegben második bekezdés (az orosz nyelvű szöveg második bekezdése a 
magyar nyelvű szövegben utolsó, 5. bekezdésként szerepel).  
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Ez a vélelem érvényes attól függetlenül, hogy az árut másik nyomtávolságú vasúti kocsiba 
átrakták, vagy sem.” 
 
 

3. § 
 
(1) Az R1. 2. §-ában kihirdetett SZMGSZ mellékletei 2008. évi módosításainak és kiegészítéseinek 
orosz nyelvű hiteles szövegét, illetve azok magyar nyelvű fordítását e rendelet mellékletei 
tartalmazzák.  
 

(2) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2007. évi módosításainak és 
kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 263/2007. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú 
melléklete e rendelet – az SZMGSZ 2. számú mellékletének módosítását tartalmazó – 1. számú 
melléklete szerint módosul.  
 

(3) Az R1.-gyel kihirdetett SZMGSZ 8. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint 
módosul.   
 

(4) Az R1.-gyel kihirdetett SZMGSZ 12.5. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletében 
foglaltakkal egészül ki.   
 

(5) Az R1.-gyel kihirdetett SZMGSZ 12.6. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletében 
foglaltakkal egészül ki.   
 

(6) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2005. évi módosításainak és 
kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 260/2005. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 
10. számú mellékletében kihirdetett SZMGSZ 14. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete 
szerint módosul.  
 

(7) A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) 2006. évi módosításainak és 
kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló 76/2007. (IV. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 5. számú 
mellékletében kihirdetett SZMGSZ 22. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint 
módosul.  
 
 

4. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.  
 

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter 
gondoskodik. 

 
 
 
 Gyurcsány Ferenc s. k., 
 miniszterelnök 
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1. számú melléklet a 294/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez 
 
Az R2.-vel kihirdetett SZMGSZ 2. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

1. В главе 1.2 текст определения „Компонент легковоспламеняющийся” изложить в 
следующей редакции: 

„Компонент легковоспламеняющийся (для аэрозольных упаковок) – 
легковоспламеняющаяся жидкость, легковоспламеняющееся твердое вещество или 
воспламеняющийся газ и смесь газов согласно определению в примечаниях 1- 3 подраздела 
31.1.3 III части Руководства по испытаниям и критериям. Данное определение не охватывает 
пирофорные вещества, самореактивные вещества, а также вещества, реагирующие с водой. 
Теплота сгорания определяется согласно одному из следующих методов: ASTM D240, ISO/FDIS 
13943:1999 (E/F) 86.1 до 86.3 или NFPA 30B”. 

 
2. В главе 1.2 - текст определения „МПОГ (RID)” изложить в следующей редакции: 

„МПОГ (RID) – Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам 
добавление С к Конвенции о международной перевозке грузов железнодорожным транспортом 
(КОТИФ)”. 

 
3. „В п.1.6.3.26 добавить абзац в следующей редакции: 

На вагонах-цистернах, изготовленных с 1 января 2008 года до 1 января 2009 года, сведения о 
величине внешнего расчетного давления могут наноситься на котёл в виде трафарета.” 

 
4. В пунктах 2.2.61.1.14 и 2.2.8.1.9 заменить текст:  

„88/379/EEC1  
1 Директива 88/379/EEC Совета о сближении законов, правил и административных положений, 

касающихся классификации, упаковки и маркирования опасных препаратов (Official Journal of the 
European Communities No. L 187 от 16.07.1988,стр. 14).”  
 

на „1999/45/EC1  
1 Директива 1999/45/EC Европейского Парламента и Совета от 31 мая 1999 года о сближении 

законов, правил и административных положений, касающихся классификации, упаковки и маркирования 
опасных препаратов (Official Journal of the European Communities No. L 200 от 30.07.1999, стр. 1-68).” 
 

5. Сноску в Примечании пункта 2.2.62.1.11.1 изложить в следующей редакции: 
„Решение Комиссии Европейского Экономического Совета № 2000/532/ЕС от 03.05.2000, заменяющее 
собой решение 94/3/ЕС, содержащее перечень отходов в соответствии со статьей 1 а) Директивы 
Европейского Экономического Совета № 75/442/ЕЕС, касающейся отходов (которую заменяет Директива 
2006/12/EC Европейского Парламента и Совета (Official Journal of the European Communities No. L 114 от 
27.04.2006, стр. 9), и решение Европейского Экономического Совета № 94/904/ЕС, содержащее 
перечень опасных отходов в соответствии со статьей 1 (4) Директивы Европейского Экономического 
Совета № 91/689/ЕЕС, касающейся опасных отходов (Official Journal of the European Communities No. L 
226 of 6.9.2000, page 3).” 

 
6. В таблице А Главы 3.2: 

– для вещества с номером ООН 1131 в колонку 13 внести специальное положение „ТU51”; 
– для веществ с номерами ООН 1381 (два раза), 2447 в колонку 6 включить специальное 
положение 800; 
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– для веществ с номерами ООН 1386, 2217 в колонку 6 внести специальное положение „300”; 
– для вещества с номером ООН 1408 в колонку 6 внести специальное положение „223”. 
 

7. В таблицах А и Б Главы 3.2:  
– наименование номера ООН 2447 „ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ” заменить на 
„ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ”.* 
 

8. Главу 3.3 дополнить следующим специальным положением: 
„800 При перевозке порожних неочищенных цистерн в накладной должна быть сделана 
дополнительная запись: „Цистерна заполнена _______* в соответствии со специальным 
положением TU 16”.  

 
*указывается наименование защитного агента. В случае заполнения котла жидкостью 

указывается её масса, а если газом - его давление”. 
 
9. В разделе 3.3.1: 

– в специальном положении 300 - слова „Рыбная мука или рыбные отходы” заменить на 
„Грузы”; 
– добавить новое специальное положение 223 следующего содержания: 

„223  Если физико-химические свойства вещества, соответствующего данному описанию, 
являются такими, что по результатам испытаний вещество не отвечает 
классификационным критериям, то указанное вещество не подпадает под действие 
Прил.2 к СМГС.  
Например: ферросилиций с размером частиц более 3,2 мм не подпадает под 
действие Прил. 2 к СМГС”. 

 
10. В разделе 4.3.5 TU21 изложить в следующей редакции:  
„TU21 Если в качестве защитного агента используется вода, то погруженное 

вещество должно покрываться слоем воды толщиной не менее 12 см, при этом степень 
наполнения при температуре 60°С не должна превышать 98% вместимости котла.  

 При перевозке по железным дорогам шириной колеи 1520 мм, погруженное в 
цистерну вещество должно покрываться слоем воды толщиной не менее 30 см; при отправке 
вещества в районы с температурой наружного воздуха выше +40°С слой воды должен быть не 
менее 60 см. При температуре наружного воздуха по маршруту следования ниже 0°С вместо 
воды должен быть залит незамерзающий раствор (например: раствор кальция хлорида) 
высотой слоя 30 см. 
 Если в качестве защитного агента используется азот, то степень наполнения 

веществом при температуре 60°С не должна превышать 96% вместимости котла. 
Оставшееся пространство должно заполняться азотом таким образом, чтобы 
давление внутри котла не опускалось ниже атмосферного, даже в случае понижения 
температуры. Цистерна должна герметично закрываться, чтобы не происходило 
утечки газа.” 

 
11. В раздел 4.3.5 добавить новое специальное положение ТU51 такого содержания: 

  
* A módosítás a magyar nyelvű szöveget nem érinti. 
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„ТU51 Перевозка по территории Украины и Российской Федерации  разрешается только 
в специализированных цистернах под слоем инертного газа”. 

 
12. Пункт 5.4.1.2.2 дополнить подпунктом „д” следующего содержания: 
„д) При перевозке порожних вагонов-цистерн из-под сжиженных газов с 

классификационными кодами 2А, 2О, 2F, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC, 2TOC в накладной должно быть 
указано остаточное давление в котле после выгрузки (в МПа или бар).” 

 
13. Первое предложение пункта 5.4.1.1.6.1 после слов „заполнение накладной” 

дополнить сноской следующего содержания: 
„*при возврате порожних неочищенных вагонов-цистерн, за исключением приватных или сданных 

в аренду, допускается применение иного перевозочного документа, согласованного соответствующим 
договором между участниками перевозочного процесса.” 

 
14. Пункт 6.8.2.2.4 изложить в следующей редакции: 
„6.8.2.2.4  Котел или каждый из его отсеков должен иметь достаточно большой люк, 

позволяющий производить внутренний осмотр. 
 

Такой люк должен быть оснащен 
закрывающим устройством, которое 
рассчитано на испытательное давление не 
менее 0,4 МПа (4 бар).  

Для цистерн с испытательным 
давлением более 0,6 МПа (6 бар) 
применение закрывающегося устройства в 
виде откидной крышки не допускается”. 

    (зарезервировано) 

” 
15. В разделе 6.8.4 первый абзац ТЕ22 изложить в следующей редакции: 
„ 

 

ТЕ22 Торцевые части вагонов-цистерн для 
жидкостей и газов и вагонов-батарей 
должны иметь возможность 
воспринимать возникающие 
динамические нагрузки и поглощать 
энергию за счет упругой или 
пластической деформации 
конструкционных деталей вагона-
цистерны (например, с применением 
crash – элементов) в случае 
аварийного соударения вагонов. 

    (зарезервировано) 

„ 
16. Специальное положение VW1 раздела 7.3.3 дополнить сноской „2” следующего 

содержания:  
 

„2 Перевозка навалом/насыпью в/из Республику Беларусь, Российскую Федерацию, Украину в 
крытых вагонах и контейнерах осуществляется только в приватных или сданных в аренду, за 
исключением специализированных вагонов и контейнеров для перевозки данных грузов”. 
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1. Az 1.2 fejezetben a „Gyúlékony alkotórész” meghatározás szövegét a következő szövegre 
kell módosítani: 
 
„Gyúlékony alkotórész (aeroszoloknál): a gyúlékony alkotórészek a „Vizsgálatok és kritériumok 
kézikönyv”, III. rész 31.1.3 szakaszához fűzött 1–3. megjegyzésben meghatározott gyúlékony 
folyékony anyagok, gyúlékony szilárd anyagok, ill. gyúlékony gázok és gázkeverékek. Ez a 
meghatározás nem terjed ki a piroforos, az önmelegedő és a vízzel reaktív anyagokra. A kémiai 
égéshőt a következő módszerek valamelyikével kell meghatározni: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 
1999 (E/F) 86.1 – 86.3, ill. NFPA 30B;” 
 

2. Az 1.2 fejezetben a „RID” meghatározás szövegét a következő szövegre kell módosítani: 
 

„RID: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID), amely a 
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) C Függeléke (Magyarországon kihirdette a 
2006. évi LXXVII. törvény);” 

 
3. Az 1.6.3.26. pont szövegét a következő új bekezdéssel kell kiegészíteni a meglévő szöveg 

után: 
„A 2008. január 1-je és 2009. január 1-je között gyártott tartálykocsinál a külső tervezési nyomás 
magára a tartányra sablonnal is felfesthető.” 
 

4. A 2.2.61.1.14 és a 2.2.8.1.9 pontokban a „88/379/EEC” lábjegyzetet az „1999/45/EC” 
lábjegyzetre kell javítani a következő szöveggel: 
 
„99/45/EC 
4) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 31-i 1999/45/EK Irányelve a tagállamok veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó jogszabályainak és 
közigazgatási előírásainak közelítéséről (lásd az EK Hivatalos Lapja, L 200. szám, 1999.07.30.,  
p. 1-68.).” 

 
5. A 2.2.62.1.11.1 pont Megjegyzésében a „2000/532/EK” után szereplő lábjegyzetet a 

következő szövegre kell módosítani: 
 
„A Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 
75/442/EGK tanácsi irányelv [felváltotta a 2006/12/EC parlamenti és tanácsi irányelv (az EK Hivatalos 
Lapja L 114 szám, 2006. 04. 27., 9. oldal)] 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról 
szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról 
szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról 
szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról (az EK Hivatalos Lapja, L 226 szám, 2000. 09. 06., 
3. o.) Magyarországon lásd még a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletet a hulladékok jegyzékéről.” 
 

6. A 3.2. fejezet „A” táblázatában: 
– Az UN 1131 anyagnál a 13. oszlopba beszúrandó: „TU51”; 
– Az UN 1381 (kétszer) és UN 2447 anyagoknál a 6. oszlopba beszúrandó: „800”; 
– Az UN 1386 és UN 2217 anyagoknál a táblázat 6. oszlopába beszúrandó: „300”; 
– Az UN 1408 anyagnál a 6 oszlopba beszúrandó: „223”.(Csak az orosz szövegre vonatkozik.) 
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7. A 3.2. fejezet „A” és „B” táblázatában: 
– Az UN 2447 anyag megnevezését „OLVASZTOTT FEHÉR FOSZFOR”-ról „OLVASZTOTT FEHÉR- 
vagy SÁRGAFOSZFOR”-ra kell módosítani.* 
 

8. A 3.3. fejezetben a következő új előírást kell felvenni: 
 
„800 Üres, tisztítatlan tartányok fuvarozása esetén a fuvarlevélbe a következő kiegészítő bejegyzést 

kell tenni: „A tartányt .............* a TU16 különleges előírásnak megfelelően megtöltötte.” 
 

* A tisztítást végző szervezet neve. Folyadékkal való megtöltés esetén fel kell tüntetni annak tömegét, 
gáz esetében annak nyomását.” 

 
9. A 3.3.1. szakaszban: 

- A 300-as különleges előírásban a „Halliszt vagy halhulladék” szöveget „Ezek az anyagok”-ra kell 
módosítani; 
- A következő új előírást kell felvenni az alábbi szöveggel: 
„223 Ha az anyag fizikai-kémiai tulajdonságai az adott leírásnak megfelelően olyanok, hogy az 

anyag a vizsgálatok alapján nem felel meg a besorolási kritériumoknak, akkor az adott 
anyag nem tartozik az SZMGSZ 2. számú melléklete hatálya alá. Például a ferroszilícium 
3,2 mm-nél nagyobb szemcsemérettel nem tartozik az SZMGSZ 2. számú melléklete 
előírásainak hatálya alá”. 

 
10. A 4.3.5 szakaszban a TU 21 előírás szövegét a következőre kell módosítani: 

„TU21 Az anyagot, ha védőközegként víz használatos, a töltés időpontjában legalább 12 cm 
vízréteggel kell fedni, a töltési fok 60 °C-on nem haladhatja meg a 98%-ot.  

 Az 1520 mm nyomközű vasutakon történő szállítás esetén a tartányba töltött anyagot 
legalább 30 cm vízréteggel kell fedni; ha az anyagot olyan területre szállítják, ahol a külső 
hőmérséklet meghaladja a 40 °C-ot, a vízréteg vastagsága nem lehet 60 cm-nél kevesebb. 
Ha a külső hőmérséklet a szállítás alatt 0 °C alá csökkenhet, víz helyett alacsonyabb 
fagyáspontú folyadékot (például kalcium-klorid oldatot) kell alkalmazni 30 cm 
rétegvastagságban. 

 Ha védőközegként nitrogén használatos, a töltési fok 60 °C-on nem haladhatja meg a  
96%-ot. A fennmaradó teret nitrogénnel kell megtölteni oly módon, hogy még lehűlés után 
se csökkenjen a nyomás az atmoszférikus nyomás alá. A tartányt légmentesen kell lezárni, 
hogy gázszivárgás ne következzen be."  

 
11. A 4.3.5 szakaszt a következő, új TU51-es különleges előírással kell kiegészíteni: 

„TU51 Ukrajna és az Oroszországi Föderáció területére csak inert gázréteg alatt, különleges 
tartányokban szállítható.” 

 
12. Az 5.4.1.2.2 pontot ki kell egészíteni a következő szövegű e) ponttal: 

  „e) A 2A, 2O, 2F, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC osztályozási kód alá tartozó cseppfolyósított gázok 
szállítására szolgáló tartálykocsik esetében a fuvarlevélbe be kell írni a tartányban a kiürítés után 
visszamaradó nyomást (MPa-ban vagy bar-ban).” 

  
* A módosítás cask az orosz nyelvű szöveget érinti. 
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13. Az 5.4.1.1.6.1 pontban a „Fuvarlevél” szó után lábjegyzetet kell elhelyezni a következő 
szöveggel: 
„Az üres, tisztítatlan tartálykocsik visszavitelekor, a magánkocsik és bérelt kocsik kivételével, a 
fuvarozási művelet résztvevői közötti megfelelő szerződés alapján más fuvarokmányok használata is 
megengedett.” 
 

14. A 6.8.2.2.4 pont szövegét a következő szövegre kell módosítani: 

„6.8.2.2.4 Minden tartánynak, illetve minden tartánykamrának a belső vizsgálathoz megfelelő 
nagyságú vizsgálónyílással kell rendelkeznie. 

 
 Ezeket a nyílásokat olyan záró-

szerkezettel kell ellátni, amely
legalább 0,4 MPa (4 bar) próba-
nyomásra van kialakítva. A 0,6
MPa-nál (6 bar-nál) nagyobb próba-
nyomású tartányoknál lehajtható 
dómfedél nem engedélyezett. 

  (fenntartva) 

„ 
 

15. A 6.8.4 szakaszban a TE22 előírás első bekezdését a következő szövegre kell 
módosítani: 
„ 
TE22 A folyékony anyagok, ill. gázok 

szállítására használt tartálykocsikat, 
valamint battériás kocsikat úgy kell
kialakítani, hogy felütközés vagy
baleset esetén a kocsi alvázára
szerelt, meghatározott szerkezeti
elem rugalmas vagy maradó 
alakváltozása révén (pl. törőelemek 
alkalmazásával) legyen lehetőség a
fellépő dinamikus terhelés átvé-
telére és az energia elnyelésére 

  (fenntartva) 

„ 
 

16. A 7.3.3 szakaszban a VW1 előírást a következő szövegű, második lábjegyzettel kell 
kiegészíteni: 

„A fuvarozás ömlesztve fedett kocsiban, ill. konténerben, ponyvás kocsiban, ill. ponyvás 
konténerben az Oroszországi Föderációból/ba, a Belorusz Köztársaságból/ba, Ukrajnából/ba csak 
magán kocsikban vagy bérelt kocsikban engedélyezett, kivéve az ezen áruk fuvarozására szolgáló 
különleges kocsikat és konténereket”. 
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2. számú melléklet a 294/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez  
 

 
Az R1.-gyel kihirdetett SZMGSZ 8. számú mellékletének 13. §-a a következő szöveggel egészül ki.   
 

„По письменному заявлению отправителя допускается оформление одной накладной 
ЦИМ/СМГС перевозки контейнеров маршрутом (группой) с однородным грузом от одного 
отправителя на одну станцию назначения в адрес одного получателя, если все железные 
дороги, участвующие в перевозке, дали на это согласие. В этом случае отправитель обязан 
внести все необходимые данные в „Ведомость контейнеров ЦИМ/СМГС” в соответствии с 
Приложением 22 к СМГС и предъявить необходимое количество экземпляров этой ведомости 
вместе с накладной. 

При перевозке контейнеров маршрутом (группой) по одной накладной ЦИМ/СМГС в 
графе „№ вагона” накладной отправитель обязан сделать запись "Смотри прилагаемую 
ведомость".” 

 
„A feladó írásbeli kérelmére azonos fajta árukkal megrakott konténereknek zárt vonatokban 

(csoportban) egy feladótól ugyanarra a rendeltetési állomásra és ugyanazon átvevő részére történő 
fuvarozásához megengedett egy fuvarlevél kiállítása, ha ehhez a fuvarozásban résztvevő valamennyi 
vasút hozzájárult. Ebben az esetben a feladó köteles valamennyi szükséges adatot az SZMGSZ 
22. számú mellékletében foglaltak szerint a „CIM/SZMGSZ konténerjegyzékbe” bevezetni, és e 
jegyzéket az előírt példányszámban a fuvarlevéllel együtt benyújtani. 

Konténereknek egy CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel, zárt vonatokban (csoportban) történő 
fuvarozása esetén a fuvarlevél "Kocsiszám" rovatába a feladó köteles bejegyezni a következő 
szöveget: „Lásd a csatolt jegyzéket / Смотри прилагаемую ведомость”.” 

 
 
 

3. számú melléklet a 294/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez  
 

Az R1.-gyel kihirdetett SZMGSZ 12.5. számú melléklete a következő pontokkal egészül ki: 
 

1. В Приложении 12.5 к СМГС в пояснении по заполнению графы х 4 Особые заявления 
отправителя после слов „Приложений 3, 4, 7, 10” включить текст „,14”, в конце первого абзаца 
точку заменить на точку с запятой и включить текст:   „о направлении схемы размещения и 
крепления многооборотного средства крепления при возврате в порожнем состоянии согласно 
пункту 10.9 главы 1 Приложения 14 к СМГС.” 

 
2. В Приложении 12.5 к СМГС пояснение по заполнению графы х7 Пограничные 

станции перехода дополнить новым абзацем в редакции:  
„По указанию дороги отправления дополнительно к наименованию пограничных станций 

указываются коды этих станций.”  
 
3. В Приложении 12.5 к СМГС пояснение по заполнению графы х11 Наименование 

груза дополнить новыми абзацами в редакции: 
„При перевозке грузов, погруженных в крытые вагоны или на открытый подвижной состав 

колеи 1520 мм в соответствии с Приложениями 14 и 14.1 к СМГС, отправитель делает запись о 
выполнении условий размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе и в 
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крытых вагонах, предусмотренную пунктом 13.4 главы 1 Приложения 14 к СМГС или § 13 
Приложения 14.1 к СМГС, которую удостоверяет подписью отправитель или уполномоченное 
им лицо, ответственное за размещение и крепление груза в вагоне, с указанием должности и 
фамилии.  

При перевозке грузов, погруженных на подвижной состав колеи 1520 мм в пределах 
льготного или зонального габарита погрузки, делается отметка, предусмотренная пунктом 2.4 
главы 1 Приложения 14 к СМГС или § 4 Приложения 14.1 к СМГС. 

При перевозке в соответствии с Приложением 14.1 к СМГС делается отметка: для 
платформ модели 13-9009 – „Через горку не пропускать”, для груженых платформ моделей  
13-4095 и 13-9004М – „Не спускать с горки”.” 

 
4. В Приложении 12.5 к СМГС пояснение по заполнению графы хо 27 Вагон дополнить 

новыми абзацами в редакции:  
„Для сцепа вагонов колеи 1520 мм указывается также отметка „Сцеп”.  
Для вагона-цистерны колеи 1520 мм указывается также калибровочный тип цистерны, 

нанесенный на цистерну под номером вагона: „Тип ...”. 
Для рефрижераторной секции колеи 1520 мм указывается также номер 

рефрижераторной секции с указанием в скобках количества грузовых вагонов в секции 
(например: „РС 4-2447(5)”).”  

 
5. В Приложении 12.5 к СМГС в пояснениях по заполнению графы х50 Прил.2 

исключить второй абзац. 
 
6. В Приложении 12.5 к СМГС в пояснениях по заполнению графы 60 № Позиции 

исключить слова: „группы и пункта или”, исключить первый и третий примеры, слова „2 пример” 
заменить на слово „пример”. 

 

7. В Приложении 12.5 к СМГС в пояснениях по заполнению графы  61 Класс первый 
пример изложить в редакции: 

  „Пример:  
        1            „ 

 
Второй пример исключить. 

 
8. В Приложении 12.5 к СМГС строку, размещенную в скобках перед строкой „93 

Отметки железной дороги”, дополнить словами „, кроме графы 93”; после строки „93 Отметки 
железной дороги” включить слова „(заполняется железной дорогой и отправителем)”. 

 
9. В Приложении 12.5 к СМГС пояснение по заполнению графы 93 „Отметки железной 

дороги” дополнить новым абзацем:  
„При перевозке грузов, способы размещения и крепления которых на подвижном составе 

колеи 1520 мм в соответствии с Приложением 14 к СМГС установлены НТУ или МТУ, 
отправитель делает запись о выполнении условий размещения и крепления груза на 
подвижном составе, предусмотренную пунктом 13.4 главы 1 Приложения 14 к СМГС, которую 
удостоверяет подписью отправитель или уполномоченное им лицо, ответственное за 
размещение и крепление груза в вагоне, с указанием должности и фамилии.” 
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10. В Приложении 12.5 к СМГС название графы 96 изложить в редакции: „Штемпель 
пограничных станций перехода”. 
 

1. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében az X4 „A feladó különleges nyilatkozatai” rovathoz 
fűzött magyarázatban a „3., 4., 7., 10. és 21. számú mellékletei” szavakat „3., 4., 7., 10., 14. és 
21. számú mellékletei” szavakkal, illetőleg az első bekezdés felsorolásának végén a pontot 
pontosvesszővel kell helyettesíteni és a felsorolást a következő szöveggel kell kiegészíteni: 

„– a többszöri felhasználású rakszerek berakási és biztosítási vázlatának megküldéséről az 
SZMGSZ 14. számú melléklete 1. fejezetének 10.9. pontjában foglaltak szerint üresen történő 
visszaküldés esetén.”  

 
2. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében az X7 „Átmeneti határállomások” rovathoz fűzött 

magyarázatot a következő szövegű új bekezdéssel kell kiegészíteni:  
„A feladási vasút rendelkezése alapján a határállomások megnevezésén kívül fel kell tüntetni 

ezeknek az állomásoknak a kódját is.”  
 
3. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében az X11 „Az áru megnevezése” rovathoz fűzött 

magyarázatot a következő szövegű új bekezdésekkel kell kiegészíteni: 
„Az SZMGSZ 14. és 14.1. számú mellékleteiben foglalt rendelkezések szerint 1520 mm 

nyomtávolságú fedett vagy nyitott vasúti kocsikba berakott áruk fuvarozásakor a feladó köteles az 
SZMGSZ 14. számú melléklete 1. fejezetének 13.4. pontjában vagy az SZMGSZ 14.1. számú 
melléklete 13. §-ában előírt bejegyzést tenni az áru berakására és biztosítására vonatkozó feltételek 
betartásáról, amelyet a feladónak vagy az áru berakásáért és biztosításáért felelős, általa 
felhatalmazott személynek aláírásával kell hitelesítenie, feltüntetve beosztását és családi nevét is. 

Az 1520 mm nyomtávolságú vasúti kocsikba a bővített vagy körzeti rakodási szelvény szerint 
berakott áruk fuvarozásakor az SZMGSZ 14. számú melléklete 1. fejezetének 2.4. pontjában vagy az 
SZMGSZ 14.1. számú melléklete 4. §-ában előírt bejegyzést kell tenni. 

Az SZMGSZ 14.1. számú mellékletének rendelkezései szerint végzett fuvarozáskor  
13-9009. sorozatú pőrekocsi esetében „Gurítódombra vinni tilos / Через горку не пропускать”,  
13-4095. és 13-9004.M sorozatú rakott pőrekocsik esetében „Nem gurítható / Не спускать с горки” 
bejegyzést kell tenni.” 

 
4. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében az X027 „Kocsiszám” rovathoz fűzött 

magyarázatot a következő szövegű új bekezdésekkel kell kiegészíteni: 
„Tartósan összekapcsolt 1520 mm nyomtávolságú vasúti kocsik esetében fel kell tüntetni a 

„Kapcsolt kocsik / Сцеп” bejegyzést is. 
Az 1520 mm nyomtávolságú tartálykocsik esetében fel kell tüntetni a tartány kalibrálási típusát 

is, amely a kocsiszám alatt van feliratozva a tartányon: „Típus … / Тип ...”.  
Az 1520 mm nyomtávolságú hűtőszekciók esetében fel kell tüntetni a hűtőszekció számát is, 

zárójelben megjelölve a szekcióban lévő áruszállító kocsik darabszámát is (például: „РС 4-2447(5)”).” 
 
5. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében az X50 „2. sz. melléklet” rovathoz fűzött 

magyarázatból törölni kell a második bekezdést. 
 
6. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében az X60 „Tételszám” rovathoz fűzött 

magyarázatból törölni kell a „csoportot és pontot vagy” szavakat, az 1. és a 3. példát, illetve a 
„2. példa:” szöveget „Példa:” szöveggel kell helyettesíteni. 
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7. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében az X61 „Áruosztály” rovathoz fűzött 
magyarázatban az első példát a következővel kell helyettesíteni: 

  „Példa:  
           1      „ 

   
A második példát törölni kell. 

 
8. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében a „93. A vasút bejegyzései” sor előtt zárójelben 

feltüntetett szöveget ki kell egészíteni „a 93. rovat kivételével” szavakkal; a „93. A vasút bejegyzései” 
sor után zárójelben, dőlt betűvel a következő szöveget kell feltüntetni: „(A vasút és a feladó tölti ki).” 

 
9. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében a „93. A vasút bejegyzései” rovathoz fűzött 

magyarázatot a következő új bekezdéssel kell kiegészíteni:  
„Olyan áruk fuvarozásakor, amelyek 1520 mm nyomtávolságú vasúti kocsiba való 

berakásának és biztosításának módját az SZMGSZ 14. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelően HMF vagy EMF szabályozza, a feladó köteles az SZMGSZ 14. számú mellékletének 
1. fejezet 13.4. pontjában előírt bejegyzést tenni az áru vasúti kocsiba való berakása és biztosítása 
feltételeinek betartásáról, amelyet a feladónak vagy az áru berakásáért és biztosításáért felelős, általa 
felhatalmazott személynek aláírásával kell hitelesítenie, feltüntetve beosztását és családi nevét is.” 
 

10. Az SZMGSZ 12.5. számú mellékletében a 96. rovat megnevezését a következővel kell 
helyettesíteni: „Az átmeneti határállomások bélyegzői”.* 
 
 
 
4. számú melléklet a 294/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez  
 
Az R1.-gyel kihirdetett SZMGSZ 12.6. számú melléklete a következő pontokkal egészül ki: 

 
1. В приложении 12.6 к СМГС в шестых абзацах пунктов 1.1, 2.1, 4.1 цифру „10” 

заменить на цифру „1”. 
2. В приложении 12.6 к СМГС первое предложение седьмого абзаца в пунктах 1.1, 3.1, 

второе предложение шестого абзаца пункта 2.1. и седьмой абзац пункта 4.1. записать в 
редакции: „В графе 16 Принято, а также в графе 29 Место оформления и дата новой 
накладной ЦИМ станция ставит свой календарный штемпель или делает соответствующую 
запись.” 

3. В Приложении 12.6 к СМГС в пунктах 5.1 и 5.2 слова „Советско-Финляндское” 
заменить на слова „российско-финляндское прямое железнодорожное” в соответствующем 
падеже. 

Кроме того, в п. 5.1 в последнем абзаце слова „другого транспортного права” заменить 
словами „российско-финляндского прямого железнодорожного сообщения”. 

 
1. Az SZMGSZ 12.6. számú mellékletének 1.1., 2.1., 4.1. pontjai hatodik bekezdéseiben a 

„10” számot „1” számmal kell helyettesíteni; 
2. Az SZMGSZ 12.6. számú mellékletének 1.1. és 3.1. pontjai hetedik bekezdésének első 

mondatát és 2.1. pontja hatodik bekezdésének második mondatát a következő szöveggel kell 

  
* A kihirdetett magyar fordításban a 96. rovat ezzel a megnevezéssel szerepel. 



 
 
 
 
2008/175. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 21017 

helyettesíteni: „Az új CIM fuvarlevél 16. Átvétel és a 29. A kiállítás helye és ideje rovatait az állomás 
saját keletbélyegző lenyomatával látja el, vagy abba megfelelő bejegyzést tesz.” 

3. Az SZMGSZ 12.6. számú mellékletének 5.1. és 5.2. pontjaiban a „szovjet-finn forgalom” 
szavakat „orosz-finn közvetlen vasúti forgalom” szavak megfelelő esetbe tett alakjával kell 
helyettesíteni. 

Ezen kívül az 5.1. pont utolsó bekezdésében „a másik fuvarjog” szavakat „az orosz-finn 
közvetlen vasúti forgalom” szavakkal kell helyettesíteni. 

 
 
 

5. számú melléklet a 294/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez  
 
Az R3. 10. számú mellékletével kihirdetett SZMGSZ 14. számú melléklete a következőképpen 
módosul:  
 
1. В главе 1: 

– в десятом абзаце пункта 13.1 после слов „средств крепления” включить слова „, 
способы установки растяжек”; 

– пункт 9.20 дополнить вторым абзацем в редакции: „Размеры деревянных средств 
крепления (подкладки, прокладки, упорные и распорные бруски) указаны в настоящих Правилах 
в следующей последовательности: высота х ширина х длина или высота х ширина.”. 
 

2. В главе 2: 

– в пункте 1.6 первый абзац дополнить предложением в редакции: „В случае отсутствия 
в полувагоне лесных скоб допускается увязка стоек к нижним и верхним (внутренним или 
наружным) увязочным устройствам полувагона порядком, изложенным в пункте 9.22 главы 1 
настоящих Правил.”; 

– в первом абзаце пункта 2.2.4 заменить „1,6” на „1,8”. 
 
3. В главе 3 в пункте 2.6.7 цифру „11500” заменить на цифру „11800”. 
 
4. В Приложение 14 к СМГС включить новую главу 9. «Размещение и крепление контейнеров и 
съемных кузовов». См. отдельно. 
 
 
1. Az 1. Fejezetben: 

– a 9.20. pontot a következő szövegű második bekezdéssel kell kiegészíteni: 

„A fa biztosítóeszközök (alátétfák, közbetétek, támgerendák, merevítő fabetétek) méretei ebben a 
Szabályzatban a következő sorrendben vannak feltüntetve: magasság x szélesség x hosszúság 
vagy magasság x szélesség.”; 

–  a 13.1. pont tizedik bekezdését a következő szöveggel kell kiegészíteni: „, a lekötések 
elhelyezésének módja.”. 
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2. A 2. Fejezetben:  
   – az 1.6. pont első bekezdését új mondattal kell kiegészíteni: 

„Amennyiben a magas oldalfalú nyitott kocsiban hiányzik a falekötő kengyel, megengedett a 
rakoncák kikötése a teherkocsi alsó és felső (külső és belső) kötözőszemeihez a jelen Szabályzat 
1. Fejezetének 9.22. pontjában leírtak szerint.”; 

– a 2.2.4. pont első bekezdésében az „1,6” számot „1,8” számmal kell helyettesíteni. 

3. A 3. Fejezetben:  

– a 2.6.7. pontban a „11500” számot „11800” számmal kell helyettesíteni. 

 
4. Az SZMGSZ 14. számú melléklete kiegészül a „9. Konténerek és cserefelépítmények 
elhelyezése és biztosítása ” című fejezettel. 

 
 

Глава 9. Приложение 14 к СМГС  
 „РАЗМЕЩЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ И СЪЕМНЫХ КУЗОВОВ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая глава устанавливает способы размещения и крепления: 
– универсальных среднетоннажных контейнеров; 
– крупнотоннажных контейнеров; 
– грузов в упаковке – мягкий контейнер; 
– съемных кузовов. 
1.2. Общая масса брутто контейнеров, грузов в упаковке – мягких контейнеров и 

съемных кузовов, размещаемых в вагоне, не должна превышать грузоподъёмность вагона. 
1.3. Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров длиной 20 футов массой 

брутто более 24 т, крупнотоннажных контейнеров длиной 40 футов и 45 футов массой брутто 
более 30,48 т и съемных кузовов длиной 40 футов массой брутто более 30,48 т производится на 
платформы для крупнотоннажных контейнеров, пригодные по своим техническим 
характеристикам для перевозки контейнеров и съемных кузовов такой массы. 

1.4. Пол вагона, а также опорные поверхности и угловые фитинги контейнеров должны 
быть очищены от снега, льда и мусора. В зимний период полы универсальных вагонов, не 
оборудованных упорами для крепления контейнеров, должны быть посыпаны сухим песком 
слоем до 2 мм. 

1.5. При погрузке контейнеров на универсальные платформы, не оборудованные 
упорами для крепления контейнеров, торцевые борта платформ подкрепляют короткими 
торцевыми стойками в соответствии с требованиями главы 1 настоящих Правил. 

1.6. Крупнотоннажный контейнер устанавливают на платформу для крупнотоннажных 
контейнеров на четыре упора так, чтобы упорные головки, предварительно приведенные в 
рабочее (вертикальное) положение, вошли в отверстия нижних угловых фитингов. Упорные 
головки, не используемые для крепления контейнера (которые будут находиться под 
контейнером), до погрузки должны быть приведены в нерабочее положение. После установки 
контейнеров на платформу необходимо проверить через боковые отверстия фитингов 
правильность положения упорных головок в рабочем (вертикальном) положении. 

1.7. Допускается наличие зазора между опорной плоскостью одного из фитингов 
крупнотоннажного контейнера и опорной плитой упора платформы не более 30 мм. 
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2. Размещение и крепление универсальных среднетоннажных контейнеров 

2.1. Настоящий пункт устанавливает способы размещения и крепления универсальных 
среднетоннажных контейнеров, основные параметры которых приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Наружные размеры, мм Обозначение 
типоразмера 
контейнера 

Максимальн
ая масса 
брутто, т длина ширина высота 

УУКП-5 (6) 
УУКП-5 
УУК-5 (6) 
УУК-5 
УУК-5 У 
УУКП-3 (5) 
УУК-3 (5) 
УУК-3 

6,0 
5,0 
6,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
3,0 

2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 

2650 
2650 
2650 
2650 
1325 
1325 
1325 
1325 

2591 
2591 
2400 
2400 
2400 
2591 
2400 
2400 

 
Контейнеры типоразмеров УУКП-5 (6), УУКП-5, УУК-5 (6), УУК-5 далее в тексте 

обозначены как 5-тонные контейнеры, а типоразмеров УУК-5 У, УУКП-3 (5), УУК-3 (5), УУК- 3 
обозначены как 3-тонные контейнеры. 

2.2. Контейнеры размещают: 
– в вагонах для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона или крытого вагона 

(далее – контейнеровозы); 
– в полувагонах; 
– на универсальных платформах с бортами. 
2.3. Схемы размещения контейнеров приведены на рисунках 1-8. На схемах 

обозначены: прямоугольниками – 5-тонные контейнеры, прямоугольниками с 
перекрещивающимися диагоналями – 3-тонные контейнеры; утолщенными линиями – двери 
контейнеров; стрелками – направление смещения груженого контейнера для исключения 
доступа к его дверям. 

Контейнеры, размещаемые длинной стороной поперёк вагона, поочерёдно смещают 
дверями к противоположным боковым стенам вагона. Допускается размещать порожние 
контейнеры без смещения к боковым стенам вагона. 

2.4. Допускается совместное размещение в одном вагоне 3-тонных и 5-тонных 
контейнеров. 

Каждый 5-тонный контейнер может быть заменен двумя 3-тонными контейнерами. 
Возможность такой замены на рисунках 2 – 8 показана пунктирной линией. В этом случае 3-
тонные контейнеры, размещаемые длинной стороной вдоль вагона, устанавливают 
симметрично относительно продольной плоскости симметрии вагона вплотную друг к другу; 3-
тонные груженые контейнеры, размещаемые длинной стороной поперек вагона, поочерёдно 
смещают дверями к противоположным боковым стенам вагона. 

Допускается замена двух 3-тонных контейнеров одним 5-тонным контейнером с 
размещением его длинной стороной поперек вагона и смещением дверями вплотную к боковой 
стене вагона (боковому борту платформы). 

Вместе с гружеными контейнерами допускается размещать порожние, при этом 
порожние контейнеры размещают в средней части вагона. 
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Рисунок 1 – Размещение контейнеров на универсальной  
платформе с внутренней длиной кузова 13300 мм  

1 – торцевая стойка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Размещение контейнеров в полувагоне  
и контейнеровозе с внутренней длиной кузова до 12228 мм  

 
 

Рисунок 3 – Размещение контейнеров в полувагоне  
и контейнеровозе с внутренней длиной кузова 12324 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рисунок 4 – Размещение контейнеров в полувагоне с  
внутренней длиной кузова 12690-12750 мм 
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Рисунок 5 – Размещение контейнеров в контейнеровозе с торцевым 
ограждением в виде скоб или балок, закрепленных снаружи угловых стоек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Размещение контейнеров в контейнеровозе с торцевым ограждением 
в виде упорной балки, закрепленной с внутренней стороны угловых стоек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Размещение контейнеров в контейнеровозе с внутренней 
длиной кузова 13430 мм 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 – Размещение контейнеров в контейнеровозе с внутренней 
длиной кузова 14190 мм 
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3. Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров 

3.1. Настоящий пункт устанавливает способы размещения и крепления контейнеров, 
имеющих жесткие боковые и торцевые стенки и пол, с крышей или без нее, отвечающих 
требованиям стандартов ИСО (ISO) к грузовым контейнерам серии 1 (далее – 
крупнотоннажные). Наружные размеры контейнеров приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

длина ширина высота Обозначение типа 
контейнера мм фут мм мм 

1ЕЕЕ 2896 
1ЕЕ 

13716 45* 2438 
2591 

1ААА 2896 
1АА 2591 
1А 2438 

1АХ 

12192 40* 2438 

<2438 
1СС 2591 
1С 2438 

1СХ 
6058 20* 2438 

<2438 
 

* – условное значение длины. 
 

3.2. Контейнеры на платформе размещают дверями друг к другу. Допускается по 
согласованию между железными дорогами, участвующими в перевозке, размещать контейнеры 
дверями наружу. 

При размещении на платформе порожних контейнеров дверями наружу, одного 
порожнего контейнера или двух порожних контейнеров в торцах платформы (рисунок 12) на 
двери контейнера устанавливают закрутку в соответствии с внутренними правилами, 
действующими на железной дороге отправления или перегрузки. 

3.3. Допускаемые сочетания масс брутто контейнеров, размещаемых в одном вагоне, 
приведены в таблицах 3 – 16 и обозначены знаком «+». 

При пользовании таблицами фактическую массу брутто контейнеров округляют до 
ближайшего большего целого значения в тоннах. Значение массы брутто в интервале  
30,0 - 30,48 т принимают равным 30,48 т. 

3.4. На платформе для крупнотоннажных контейнеров, а также на универсальной 
платформе, специально оборудованной упорами для закрепления контейнеров, длиной базы 
9720 мм размещают два контейнера длиной 20 футов (рисунок 9а), один контейнер длиной  
20 футов (рисунок 9б) или один контейнер длиной 40 футов (рисунок 9в). Один контейнер 
длиной 20 футов размещают на платформе симметрично относительно поперечной плоскости 
симметрии платформы. 

Подбор контейнеров длиной 20 футов для размещения на одной платформе производят 
в зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 3. 
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Рисунок 9 – Размещение контейнеров на платформе для крупнотоннажных  
контейнеров и на универсальной платформе, специально оборудованной  

упорами для закрепления контейнеров, базой 9720 мм 
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3.5. На платформах для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 
14720 мм размещают: 

– контейнеры длиной 20 футов (рисунки 10 – 13); 
– один контейнер длиной 40 футов и один контейнер длиной 20 футов (рисунок 14); 
– один контейнер длиной 40 футов (рисунок 15). 
Подбор контейнеров для размещения на одной платформе производят в зависимости от 

их массы брутто по схемам, приведенным на рисунках 10, 12, 14, в соответствии с таблицами  
4 – 15, а приведенной на рисунке 11 – в соответствии с таблицей 3. 

 

 
Рисунок 10 – Размещение трех контейнеров длиной 20 футов на платформах для 

крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 
 

Рисунок 11 – Размещение двух контейнеров длиной 20 футов в середине 
платформы для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 

14720 мм 
 
 

Рисунок 12 – Размещение двух контейнеров длиной 20 футов по торцам 
платформы для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 

14720 мм  
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Рисунок 13 – Размещение контейнера длиной 20 футов на платформе для 
крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 

 

 

Рисунок 14 – Размещение одного контейнера длиной 40 футов и одного контейнера 
длиной 20 футов на платформе для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 

14400 мм, 14720 мм 
 

Рисунок 15 – Размещение контейнера длиной 40 футов на платформе базой  
13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 
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3.6. Контейнер длиной 45 футов на платформе для крупнотоннажных контейнеров 
базой 9720 мм, 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм размещают симметрично относительно 
поперечной плоскости симметрии платформы (рисунок 16).  

Контейнер длиной 45 футов на платформе устанавливают на четыре упора, 
совпадающие с фитингами контейнера длиной 40 футов. 

 
 

 

Рисунок 16 – Размещение контейнера длиной 45 футов на платформе для 
крупнотоннажных контейнеров: 

а – базой 9720 мм; 

б – базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 

 

3.7. На универсальной платформе базой 9720 мм размещают: 
– два контейнера длиной 20 футов массой брутто не более 24 т каждый (рисунки 17, 18); 
– один контейнер длиной 40 футов массой брутто не более 30,48 т (рисунки 19, 20). 
Подбор контейнеров длиной 20 футов для размещения на одной платформе производят 

в зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 3. 
3.7.1. Крепление двух контейнеров длиной 20 футов производят следующим порядком 

(рисунок 17). 
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Рисунок 17 

1 – стойка; 2, 3 – упорный брусок; 4, 5 – распорный брусок 

 

В поперечной плоскости симметрии платформы на пол укладывают поперечный упорный 
брусок (поз.2) длиной, равной внутренней ширине платформы. 

Брусок (поз.2) крепят к полу 32 гвоздями. Вплотную к нему размещают два контейнера. 
Вплотную к торцевым бортам платформы укладывают упорные бруски (поз. 3) длиной, равной 
внутренней ширине платформы, каждый из которых крепят к полу восемью гвоздями. В распор 
между упорными брусками (поз. 3) и фитингами контейнеров укладывают распорные бруски 
(поз. 4), которые крепят к полу платформы четырьмя гвоздями каждый. Торцевые борта 
платформы подкрепляют короткими стойками в соответствии с требованиями главы  
1 настоящих Правил. 

От поперечного смещения каждый контейнер закрепляют четырьмя распорными 
брусками (поз. 5) длиной не менее 400 мм. Бруски устанавливают в распор между контейнером 
и боковыми бортами платформы и крепят к полу платформы тремя гвоздями каждый. 

Поперечное сечение брусков должно быть не менее 60 х 125 мм; диаметр гвоздей – не 
менее 5 мм, длина гвоздей – в соответствии с требованиями главы 1 настоящих Правил. 

Допускается взамен распорных брусков (поз. 5 на рисунке 17) крепить каждый контейнер 
четырьмя растяжками из проволоки диаметром 6 мм: при массе брутто контейнера до 10 т 
включительно – в две нити каждая; при массе брутто свыше 10 т – в четыре нити (рисунок 18). 
Растяжки устанавливают за нижние фитинги контейнера и ближайшие стоечные скобы 
платформы. 
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Рисунок 18 
1 – стойка; 2, 3 – упорный брусок; 4 – распорный брусок;  

5 – растяжка 
 

3.7.2. Контейнер длиной 40 футов размещают симметрично относительно продольной и 
поперечной плоскостей симметрии платформы. Крепление контейнера производят следующим 
порядком (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 

1 – стойка; 2 – упорный брусок; 3, 4 – распорный брусок 
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Вплотную к торцевым бортам платформы укладывают упорные бруски (поз. 2) длиной, 
равной внутренней ширине платформы, каждый из которых крепят к полу восемью гвоздями. В 
распор между упорными брусками (поз. 2) и фитингами контейнера укладывают распорные 
бруски (поз. 3), которые крепят к полу платформы четырьмя гвоздями каждый. Торцевые борта 
платформы подкрепляют короткими стойками (поз. 1) в соответствии с требованиями главы 1 
настоящих Правил. 

От поперечного смещения контейнер закрепляют восемью распорными брусками (поз. 4) 
длиной не менее 400 мм. Бруски устанавливают в распор между контейнером и боковыми 
бортами платформы и крепят к полу платформы тремя гвоздями каждый. 

Поперечное сечение брусков должно быть не менее 60 х 125 мм; диаметр гвоздей – не 
менее 5 мм, длина гвоздей – в соответствии с требованиями главы 1 настоящих Правил. 

Допускается взамен распорных брусков (поз. 4 на рисунке 19) крепить контейнер 
четырьмя растяжками из проволоки диаметром 6 мм: при массе брутто контейнера до 10 т 
включительно – в две нити каждая; при массе брутто свыше 10 до 24 т включительно – в 
четыре нити; при массе брутто свыше 24 до 30,48 т включительно – в шесть нитей (рисунок 20). 
Растяжки устанавливают за нижние фитинги контейнера и ближайшие стоечные скобы 
платформы. 

 

 

Рисунок 20 

1 – стойка; 2 – упорный брусок; 3 – распорный брусок; 4 – растяжка 

3.7.3. После размещения контейнеров в соответствии с пунктами 3.7.1 и 3.7.2 борта 
платформы должны быть закрыты и заперты на запоры.  

3.8. В универсальном полувагоне размещают два контейнера длиной 20 футов или один 
контейнер длиной 40 футов. 

3.8.1. Подбор контейнеров длиной 20 футов для размещения в одном полувагоне 
производят в зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 16. 
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3.8.2. Размещение и крепление в полувагоне контейнеров длиной 20 футов 
производят в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 21. 

Контейнеры в полувагоне размещают симметрично относительно продольной 
плоскости симметрии полувагона вплотную к одному торцевому порожку (торцевой стене) 
полувагона. Каждый контейнер располагают на двух подкладках сечением не менее 50х150 
мм и длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона. В торцах полувагона подкладки 
укладывают поперек полувагона в местах расположения фитингов, в середине полувагона – 
вплотную к средним поперечным балкам (напротив средних стоек) полувагона. Перед 
погрузкой на концы подкладок крепят распорные бруски (поз. 2) сечением не менее 100х100 
мм и длиной по месту таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 2500 – 2600 
мм. Каждый брусок закрепляют со стороны подкладки двумя гвоздями длиной не менее 100 
мм. При размещении в полувагоне груженого и порожнего контейнеров или двух порожних 
контейнеров допускается порожние контейнеры размещать без подкладок (поз. 1) и 
распорных брусков (поз. 2). 

В зазор между контейнером и противоположным торцевым порожком (торцевой 
стеной) полувагона (рисунок 21а) устанавливают распорную раму, состоящую из четырех 
продольных распорных брусков (поз. 3) сечением не менее 150х150 мм и длиной по месту, 
скрепленных двумя соединительными планками (поз. 4) сечением не менее 25х100 мм и 
длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, которые крепят к распорным брускам 
гвоздями длиной не менее 80 мм по два в каждое соединение. Допускается бруски (поз. 3) 
изготавливать составными по ширине из брусков толщиной не менее 50 мм, скрепленных 
гвоздями длиной не менее 100 мм с шагом 100 – 120 мм по длине. 

 

Рисунок 21 
1 – подкладка; 2, 3 – распорный брусок; 4 – соединительная планка; 

5 – упорный брусок (набор брусков) 
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Если зазор между контейнером и торцевым порожком (стеной) полувагона не превышает 
200 мм, допускается взамен распорной рамы устанавливать упорный брусок или набор брусков 
(поз. 5) длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, высотой не менее 150 мм, 
суммарной шириной, равной величине зазора (рисунок 21б). Толщина брусков в наборе должна 
быть не менее 50 мм. Смежные бруски в наборе скрепляют гвоздями длиной, превышающей 
толщину скрепляемых деталей не менее чем на 50 мм, по четыре гвоздя в каждое соединение. 
В полувагонах с внутренней длиной кузова 12228 мм упорный брусок не устанавливают. 

3.8.3. Размещение и крепление контейнера длиной 40 футов в полувагоне производят в 
соответствии со схемами, приведенными на рисунке 22. 

Контейнер в полувагоне размещают симметрично относительно продольной плоскости 
симметрии полувагона дверями вплотную к одному торцевому порожку (торцевой стене) 
полувагона. Контейнер размещают на четырех подкладках (поз.1) сечением не менее 50х150 
мм и длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, которые укладывают поперек 
полувагона: две подкладки – в местах расположения угловых фитингов, две подкладки – 
вплотную к промежуточным поперечным балкам (напротив промежуточных стоек) полувагона. 
На концы крайних подкладок прибивают распорные бруски (поз. 2) сечением не менее 100х100 
мм и длиной по месту таким образом, чтобы расстояние между ними составляло 2500-2600 мм. 
Допускается контейнер массой брутто до 20 т размещать на двух подкладках, уложенных в 
местах расположения угловых фитингов контейнера. Порожний контейнер допускается 
размещать без подкладок (поз.1) и распорных брусков (поз.2). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 22 
1 – подкладка; 2, 3 – распорный брусок; 4 – соединительная планка;  

5 – упорный брусок 
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В зазор между контейнером и противоположным торцевым порожком (торцевой 
стеной) полувагона (рисунок 22а) устанавливают распорную раму, состоящую из трех 
продольных распорных брусков (поз. 3) сечением не менее 150х150 мм и длиной по месту, 
скрепленных двумя соединительными планками (поз. 4) сечением не менее 25х100 мм и 
длиной, равной внутренней ширине кузова полувагона, которые крепят к брускам гвоздями 
длиной не менее 80 мм по два в каждое соединение. Допускается бруски (поз. 3) 
изготавливать составными по ширине из брусков толщиной не менее 50 мм, скрепленных 
гвоздями длиной не менее 100 мм – по четыре в каждое соединение. При размещении 
контейнера, имеющего проём в торцевой балке основания, центральный распорный брусок 
устанавливают с необходимым смещением относительно продольной плоскости симметрии 
полувагона. 

При размещении в полувагоне контейнера длиной 40 футов массой брутто более  
30,48 т применяют распорную раму, изготовленную в соответствии с пунктом 3.8.2. 

Если зазор между контейнером и торцевым порожком (стеной) полувагона не 
превышает 200 мм, допускается взамен распорной рамы устанавливать упорный брусок или 
набор брусков (поз. 5) длиной, равной внутренней ширине полувагона, высотой не менее  
150 мм, суммарной шириной, равной величине зазора (рисунок 22б). Толщина брус-ков в 
наборе должна быть не менее 50 мм. Смежные бруски в наборе скрепляют гвоздями длиной, 
превышающей толщину скрепляемых деталей не менее чем на 50 мм – по четыре гвоздя в 
каждое соединение. В полувагонах с внутренней длиной кузова 12228 мм упорный брусок не 
устанавливают. 

 

4. Размещение и крепление крупнотоннажных контейнеров-цистерн 

4.1. Настоящий пункт устанавливает способы размещения и крепления контейнеров-
цистерн длиной 20 футов, отвечающих требованиям стандартов ИСО (ISO) к грузовым 
контейнерам серии 1, в том числе контейнеров-цистерн, имеющих цистерны длиной 7150 – 
8100 мм, выступающие по длине за угловые фитинги. 

4.2. Допускаемые сочетания масс брутто контейнеров-цистерн, размещаемых на одной 
платформе, приведены в таблицах 17 – 19 и обозначены знаком «+». 

При пользовании таблицами фактическую массу брутто контейнеров-цистерн округляют 
до ближайшего большего целого значения в тоннах. 

4.3. На платформе для крупнотоннажных контейнеров, а также на универсальной 
платформе, специально оборудованной упорами для закрепления контейнеров, базой 9720 мм 
размещают два контейнера-цистерны длиной 20 футов (рисунок 23а) или один контейнер-
цистерну длиной 20 футов, в том числе имеющий цистерну длиной 7150 – 8100 мм (рисунки 
23б, 23в). Один контейнер-цистерну длиной 20 футов размещают на платформе симметрично 
относительно поперечной плоскости симметрии платформы. 
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Рисунок 23 – Размещение контейнеров-цистерн длиной 20 футов на платформе для 

крупнотоннажных контейнеров и на универсальной платформе, специально 
оборудованной упорами для закрепления контейнеров, базой 9720 мм 

 
 

Подбор контейнеров-цистерн для размещения на одной платформе производят в 
зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 17. 

4.4. На платформах для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 
мм размещают: 

– три контейнера-цистерны (рисунок 24); 
– два контейнера-цистерны (в том числе имеющие цистерны длиной 7150 – 8100 мм) 

(рисунок 25); 
– один контейнер-цистерну (в том числе имеющий цистерну длиной 7150 – 8100 мм) 

(рисунок 26). 
Подбор контейнеров-цистерн для размещения на одной платформе производят в 

зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицами 18 - 28. 

 

 

Рисунок 24 – Размещение трех контейнеров-цистерн длиной 20 футов на платформе для 
крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 
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Рисунок 25 – Размещение двух контейнеров-цистерн длиной 20 футов на платформе для 
крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 

 

 

Рисунок 26 – Размещение контейнера-цистерны длиной 20 футов на платформе для 
крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 

 

4.5. Допускается совместное размещение на одной платформе контейнеров, 
указанных в пункте 3.1, и контейнеров-цистерн, указанных в пункте 4.1, в соответствии с 
требованиями пунктов 4.3 – 4.4. Подбор контейнеров для размещения на одной платформе 
производят в зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицами 3 –14. 
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5. Размещение и крепление грузов в упаковке – мягкий контейнер 

5.1. Настоящий пункт устанавливает способы размещения и крепления грузов в упаковке 
– мягкий контейнер (далее – мягкий контейнер). 

5.2. Мягкий контейнер МК-14-10 производства ЗАО «Новые технологии в перевозках»  
(ТУ 2297-001-56579756-06) имеет следующие параметры: 

– максимальная масса брутто, т      14,1 
– габаритные размеры в заполненном состоянии, мм: 

диаметр         2400+50 
высота         2800+50 
 

В полувагоне размещают пять мягких контейнеров непосредственно на пол симметрично 
относительно продольной и поперечной плоскостей симметрии вагона (рисунок 27). Погрузку 
производят от торцевых дверей (стен) к середине полувагона, при этом зазоры между крайними 
мягкими контейнерами и торцевыми дверями (стенами) не должны превышать 100 мм. Зазоры 
между мягкими контейнерами должны быть равными. После установки в вагон грузовые петли 
каждого мягкого контейнера вручную стягивают между собой. 

 
 

 

Рисунок 27 – Размещение мягких контейнеров МК-14-10 в полувагоне 
 
5.3. Мягкие контейнеры типов МКР, МКС, МКО, изготовленные ЗАО ТК «ХИМПЭК» по ТУ 

2297-003-40394291-02, ТУ 2297-004-40394291-02, ТУ 2297-005-40394291-02, ТУ 2297-006-
40394291-02 и ТУ 2297-007-40394291-02, имеют массу брутто 0,5 – 2,0 т и диаметр (в 
заполненном состоянии) 760 – 1340 мм. Максимальная высота контейнера в заполненном 
состоянии не должна превышать удвоенной величины диаметра. 

Схемы размещения и крепления мягких контейнеров в полувагонах приведены на 
рисунках 28, 29, 30. 

Перед погрузкой отправитель принимает меры, исключающие повреждение мягких 
контейнеров элементами конструкции вагона.  

Контейнеры размещают в полувагоне в вертикальном положении в один или два яруса 
по высоте (рисунок 28). Размещение контейнеров начинают от торцевых дверей (стен). Высота 
погрузки над уровнем верхнего обвязочного бруса полувагона не должна превышать 1/3 высоты 
контейнеров верхнего яруса, но не более 400 мм. 
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Рисунок 28 – Принципиальная схема размещения мягких контейнеров в 

полувагоне в один или два яруса по высоте 
а – в два яруса по высоте; б – в один ярус по высоте 

hзагр – высота загруженного контейнера 
 

Контейнеры в первом ярусе (рисунок 29) размещают по всей площади пола вплотную к 
торцевым дверям (стенам) полувагона, боковым стенам и друг к другу поперечными или 
продольными рядами (рисунок 29 б, г) или в шахматном порядке (рисунок 29 а, в). При этом в 
полувагонах с торцевыми дверями у торцевых дверей размещают поперечный ряд с 
наибольшим количеством контейнеров (рисунок 29 в). Количество контейнеров в первом ярусе 
определяется в зависимости от диаметра контейнера и внутренних размеров кузова 
полувагона. 

Контейнеры во втором ярусе (рисунок 30) размещают аналогично первому ярусу. 
Допускается во втором ярусе размещать меньшее количество контейнеров, чем в первом. При 
этом их размещают двумя группами у торцевых дверей (стен). 

При размещении в шахматном порядке допускается в группах второго яруса 
кососимметричное расположение контейнеров (рисунок 30 а, б, е). Допускается в группах 
второго яруса размещать разное количество контейнеров при условии, что общие массы этих 
групп различаются не более чем на 2,5 т. 
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Рисунок 29 – Принципиальная схема размещения мягких  
контейнеров в первом ярусе 

а – четыре контейнера по ширине; б, в – три контейнера по ширине;  
г – два контейнера по ширине 

 
Если высота заполненных контейнеров больше их диаметра, и второй ярус заполнен не 
полностью, несколько контейнеров, расположенных в торцах групп, обращенных к середине 
вагона, увязывают между собой за стропы увязкой из полимерного троса, ленты и т.п., 
имеющими прочность на разрыв не менее 200 кг. При этом необходимо увязывать не менее 
чем по два соседних контейнера, расположенных вдоль вагона, или (при размещении в 
шахматном порядке) не менее чем три соседних контейнера. Все увязываемые контейнеры 
должны быть размещены вплотную друг к другу. Варианты увязывания приведены на 
рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Размещение мягких контейнеров во втором ярусе 
* – обозначение контейнеров, размещенных в первом ярусе 

 
5.4. Размещение и крепление других мягких контейнеров, соответствующих требованиям 

Международного стандарта ИСО (ISO) 21898 и имеющих такие же параметры, производится в 
соответствии с требованиями пункта 5.3 настоящей главы. 

 

6. Размещение и крепление съемных кузовов 
6.1. Настоящий пункт устанавливает способы размещения и крепления съемных кузовов 

закрытого типа классов С и А, отвечающих требованиям стандартов соответственно EN 284, EN 
452 и EN 12410. Наружные размеры и максимальная масса брутто съемных кузовов приведены 
в таблице 29. 

Таблица 29 

Максимальные габаритные 
размеры, мм 

Обозначение 
типа 

съемного 
кузова 

Максимальная 
масса брутто, 

т длина ширина высота 

Длина по 
осям 

нижних 
фитингов, 

мм 
С 715 7150 
С 745 7450 
С 782 

16,0 
7820 

5853 

А 1219 12192 
А 1250 12500 
А 1320* 13200 
А 1360 13600 
А 1404* 

34,0 

14040 

2500 
 2670 (٭2600)

11985 

 для изотермических съемных кузовов –٭
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6.2. На платформе для крупнотоннажных контейнеров, а также на универсальной 
платформе, специально оборудованной упорами для закрепления контейнеров, базой 9720 мм 
размещают один съемный кузов класса С или класса А симметрично относительно поперечной 
плоскости симметрии платформы. 

6.3. На платформах для крупнотоннажных контейнеров базой 13900 мм, 14400 мм,  
14720 мм размещают два съемных кузова типа С 715 (рисунок 31) или один съемный кузов 
типов С 745, С 782 или один съемный кузов класса А. 

Один съемный кузов размещают на платформе симметрично относительно поперечной 
плоскости симметрии платформы. 

 

Рисунок 31 
 

Подбор съемных кузовов типа С 715 для размещения на одной платформе производят в 
зависимости от их массы брутто в соответствии с таблицей 30. 

При пользовании таблицей 30 фактическую массу брутто съемных кузовов округляют до 
ближайшего большего целого значения в тоннах. 

Таблица 30 

Допускаемые сочетания масс брутто двух съемных кузовов типа С 715, 
размещаемых на одной платформе базой 13900 мм, 14400 мм, 14720 мм 

Масса брутто второго съемного кузова, т   
16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 порожний

16,0 + + + + + + + - - - - - - - - 
15,0 + + + + + + + + - - - - - - - 
14,0 + + + + + + + + + - - - - - - 
13,0 + + + + + + + + + + - - - - - 
12,0 + + + + + + + + + + + - - - - 
11,0 + + + + + + + + + + + - - - - 
10,0 + + + + + + + + + + + + - - - 
9,0 - + + + + + + + + + + + + - - 
8,0 - - + + + + + + + + + + + - - 
7,0 - - - + + + + + + + + + + + - 
6,0 - - - - + + + + + + + + + + - 
5,0 - - - - - - + + + + + + + + + 
4,0 - - - - - - - + + + + + + + + 
3,0 - - - - - - - - - + + + + + + М

ас
са

 б
ру
тт
о 
од

но
го

 с
ъ
ем

но
го

 к
уз
ов

а,
 т

 

порожний - - - - - - - - - - - + + + + 
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SZMGSZ 14. MELLÉKLET 9. FEJEZET 
 

KONTÉNEREK ÉS CSEREFELÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE ÉS BIZTOSÍTÁSA 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1.1. Ez a fejezet szabályozza: 
– az univerzális közepes konténerek; 
– a nagykonténerek; 
– áruk lágyfalú konténer csomagolásban; 
– cserefelépítmények  
elhelyezésének és biztosításának módját. 

1.2. A vasúti kocsiba berakott konténerek, lágyfalú konténerbe csomagolt áruk és 
cserefelépítmények összes bruttó tömege nem lehet nagyobb a vasúti kocsi engedélyezett terhelési 
határánál. 

1.3. A 20 angol láb hosszúságú, 24 tonnánál nagyobb bruttó tömegű, illetve a 40 és 45 angol 
láb hosszúságú, 30,48 tonnánál nagyobb bruttó tömegű nagykonténerek és a 40 angol láb 
hosszúságú, 30,48 tonnánál nagyobb bruttó tömegű cserefelépítményeket olyan nagykonténer szállító 
pőrekocsikba kell berakni, amelyek műszaki jellemzőiket tekintve alkalmasak az ilyen tömegű 
konténerek és cserefelépítmények fuvarozására. 

1.4. A kocsi padlóját, a konténerek felfekvő felületeit és a konténerek sarokelemeit meg kell 
tisztítani a hótól, jégtől, eltömődéstől. Téli időszakban a konténerrögzítő tüskékkel nem ellátott, 
általános rendeltetésű vasúti kocsik padlóját 2 mm vastagságban be kell teríteni száraz homokkal. 

1.5. A konténereknek konténerrögzítő tüskékkel nem ellátott, általános rendeltetésű vasúti 
pőrekocsikba történő berakásakor a pőrekocsik homlokajtóit homlokrakoncákkal kell biztosítani a jelen 
Szabályzat 1. Fejezetében foglaltaknak megfelelően.  

1.6. A nagykonténert a konténerszállító pőrekocsi négy tüskéjére úgy kell berakni, hogy az 
előzetesen üzemi (függőleges) helyzetbe állított tüskék behatoljanak a konténer alsó sarokelemeibe. 
A konténer biztosításához nem használt rögzítőtüskéket (amelyek a konténer alatt lesznek) a rakodást 
megelőzően üzemen kívüli állásba kell állítani. A konténerek berakását követően a sarokelemek 
oldalnyílásain keresztül ellenőrizni kell a tüskék helyes (függőleges) üzemi helyzetét. 

1.7. A nagykonténer sarokelemei egyikének felfekvési síkja, illetve a pőrekocsi támlapjának 
síkja között legfeljebb 30 mm hézag megengedett. 
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2. Az univerzális közepes konténerek berakása és biztosítása 
 

2.1. Ez a pont szabályozza az univerzális közepes konténerek elrendezési és biztosítási 
módját. A konténerek paramétereit az 1. táblázat tartalmazza.  

1. táblázat 

Külső méretei, mm A konténer 
típusméretének 

jelölése 

Maximális 
bruttó 

tömege, t hosszúság szélesség magasság 
UUKP-5 (6) 
UUKP-5 
UUK-5 (6) 
UUK-5 
UUK-5 U 
UUKP-3 (5) 
UUK-3 (5) 
UUK-3 

6,0 
5,0 
6,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
3,0 

2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 
2100 

2650 
2650 
2650 
2650 
1325 
1325 
1325 
1325 

2591 
2591 
2400 
2400 
2400 
2591 
2400 
2400 

 
Az UUKP-5 (6), UUKP-5, UUK-5 (6), UUK-5 típusméretű konténerek a szöveg további 

részében 5 tonnás konténerként, az UUK-5 U, UUKP-3 (5), UUK-3 (5), UUK-3 típusméretű konténerek 
3 tonnás konténerként vannak jelölve. 

2.2. A konténerek berakhatók: 
– magas oldalfalú nyitott kocsik vagy fedett kocsik alvázára épített, közepes konténerek 

szállítására szolgáló (a továbbiakban: konténerszállító) kocsikba; 
– magas oldalfalú nyitott kocsikba; 
– alacsony oldalfalú pőrekocsikba. 
2.3. A konténerek elrendezési vázlatrajzait az 1-8. ábrák tartalmazzák. A vázlatrajzokon 

alkalmazott jelölések jelentése a következő: téglalap – 5 tonnás konténerek, téglalap egymást 
keresztező átlókkal – 3 tonnás konténerek; megvastagított vonalak – a konténerek ajtói; nyilak – a 
rakott konténereknek az ajtókhoz való hozzáférés megelőzése céljából való eltolását jelzik. 

A kocsin hosszabbik oldalukkal keresztben elhelyezett rakott konténereket ajtóval a kocsi 
másik-másik szemközti oldalfalához kell felváltva eltolni. Az üres konténerek berakása megengedett a 
kocsi oldalfala irányában történő eltolás nélkül is. 

2.4. Egy vasúti kocsiba 3 tonnás és 5 tonnás konténereket együtt is lehet berakni. 
Minden 5 tonnás konténer helyettesíthető két 3 tonnással. Az ilyen csere lehetőségét a  

2-8. ábrákon pontvonal jelzi. Ebben az esetben a hosszabbik oldalukkal hosszában elhelyezett  
3 tonnás konténereket a vasúti kocsi hosszirányú szimmetriasíkjára szimmetrikusan, szorosan 
egymáshoz kell állítani; a hosszabbik oldalukkal keresztben elhelyezett rakott 3 tonnás konténereket 
ajtóval a kocsi másik-másik szemközti oldalfalához kell felváltva eltolni. 

Két 3 tonnás konténer helyettesíthető egy 5 tonnással, hosszabbik oldalának hosszirányú 
elhelyezésével, és ajtóval szorosan a kocsi (pőrekocsi) oldalfalához állítva. 

Rakott konténerekkel együtt megengedett üres konténerek berakása is, azonban ebben az 
esetben az üres konténereket a vasúti kocsi középső részén kell elhelyezni. 
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1. ábra – A konténerek elrendezése 13300 mm belső szekrényhosszúságú, 
általános rendeltetésű pőrekocsiban  

1 – homlokrakonca 
 

2. ábra – A konténerek elrendezése 12228 mm belső szekrényhosszúságú, 
magas oldalfalú teherkocsiban és konténerszállító kocsiban  

 
 
 
 
 
 

 

3. ábra – A konténerek elrendezése 12324 mm belső szekrényhosszúságú, 
magas oldalfalú teherkocsiban és konténerszállító kocsiban  

 

4. ábra – A konténerek elrendezése 12690 - 12750 mm belső 
szekrényhosszúságú, magas oldalfalú teherkocsiban  

 

a) 

b) 

a) 

b) 
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5. ábra – A konténerek elrendezése konténerszállító kocsiban, kívülről a 
sarokrakoncákhoz erősített gerendakapocs vagy gerenda homlokbiztosítással 

 
 

 
 
 

 
 

 
6. ábra – A konténerek elrendezése konténerszállító kocsiban, belülről a 

sarokrakoncákhoz erősített támgerenda homlokbiztosítással 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra – A konténerek elrendezése 13430 mm belső szekrényhosszúságú 
konténerszállító kocsiban 

 
 

 
 
 
 
 
 

8. ábra – A konténerek elrendezése 14190 mm belső szekrényhosszúságú 
konténerszállító kocsiban 

a) 

b) 
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3. A nagykonténerek berakása és biztosítása 
 

3.1. Ez a pont szabályozza az olyan konténerek elrendezési és biztosítási módját, amelyeknak 
van szilárd oldal és homlokfala, padlózata, tetővel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek, és 
megfelelnek az 1. sorozatú áruszállító konténerekkel szemben támasztott ISO követelményeknek  
(a továbbiakban: nagykonténerek). A konténerek külső méreteit a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat 
 

hosszúság szélesség magasság A konténer 
típusának jelölése mm angol láb mm mm 

1ЕЕЕ 2896 
1ЕЕ 

13716 45* 2438 
2591 

1ААА 2896 
1АА 2591 
1А 2438 

1АХ 

12192 40* 2438 

<2438 
1СС 2591 
1С 2438 

1СХ 
6058 20* 2438 

<2438 

* – A hosszúság egyezményes értéke. 
 

3.2. A konténereket a pőrekocsiban ajtóval egymásnak fordítva kell elhelyezni. A fuvarozásban 
részt vevő vasutak egymás közötti megállapodása alapján megengedett a konténerek kifelé 
elhelyezkedő ajtókkal történő berakása is. 

Ajtóval kifelé berakott üres konténerek esetén, a pőrekocsi végében elhelyezett egy vagy két 
üres konténer esetén (12. ábra) a konténer ajtóit a feladási vasút vagy az átrakást végző vasút belső 
előírásainak megfelelően megtekert lágyvashuzal hurokkal kell biztosítani. 

3.3. A különböző bruttó tömegű konténerek egy vasúti kocsiban történő együvérakásának 
engedélyezett lehetőségeit a 3 – 16. táblázatok tartalmazzák, ahol az együvérakás lehetősége «+» 
jellel van feltüntetve. 

A táblázatok használata során a konténerek tényleges bruttó tömegét a következő egész 
értékre kell felkerekíteni. A bruttó tömeg 30,0 – 30,48 t közötti értékei 30,48 tonnával kell egyenlőnek 
tekintendők. 

3.4. A nagykonténer-szállító, valamint általános rendeltetésű, konténerrögzítő tüskékkel külön 
ellátott, 9720 mm forgócsap távolságú pőrekocsikon két darab 20 láb hosszúságú konténer (9.a ábra), 
egy darab 20 láb hosszúságú konténer (9.b ábra) vagy egy darab 40 láb hosszúságú konténer  
(9.c ábra) helyezhető el. Az egy darab 20 láb hosszúságú konténert a pőrekocsi keresztirányú 
szimmetriasíkjára szimmetrikusan kell elhelyezni. 

Az egy pőrekocsiba barakandó 20 láb hosszúságú konténereket bruttó tömegüktől függően, a 
3. táblázatban foglaltaknak megfelelően kell kiválogatni. 
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9. ábra – A konténerek elrendezése nagykonténer-szállító, valamint általános rendeltetésű, 
konténerrögzítő tüskékkel külön ellátott, 9720 mm forgócsap távolságú pőrekocsikon 

 
 
 

c) 

a) 

b) 
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3.5. A 13900 mm, 14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító 
pőrekocsikon elhelyezhetőek: 

– 20 láb hosszúságú konténerek (10–13. ábrák); 
– egy darab 40 láb hosszúságú konténer és egy darab 20 láb hosszúságú konténer (14. ábra); 
– egy darab 40 láb hosszúságú konténer (15. ábra); 
 
Az egy pőrekocsiba barakandó konténereket bruttó tömegüktől függően a 10., 12. és 

14. ábrákon bemutatott vázlatrajzok alapján, a 4 – 15. táblázatokban foglaltaknak megfelelően, a 
11. ábrán látható vázlatrajz alapján a 3. táblázatban foglaltaknak megfelelően kell kiválogatni. 

 
 

10. ábra – Három darab 20 láb hosszúságú konténer elhelyezése a 13900 mm,  
14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító pőrekocsiban 

 

11. ábra – Kettő darab 20 láb hosszúságú konténer elhelyezése a 13900 mm,  
14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító pőrekocsik 

középső részén 
 
 

12. ábra – Kettő darab 20 láb hosszúságú konténer elhelyezése a 13900 mm,  
14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító pőrekocsik 

homlokrészeinél  
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13. ábra – Egy darab 20 láb hosszúságú konténer elhelyezése a 13900 mm,  
14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító pőrekocsiban  

 

 

14. ábra – Egy darab 40 láb hosszúságú és egy darab 20 láb hosszúságú konténer 
elhelyezése a 13900 mm, 14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-

szállító pőrekocsikban  
 

15. ábra – Egy darab 40 láb hosszúságú konténer elhelyezése a 13900 mm, 14400 mm 
és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító pőrekocsiban 
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3.6. A 45 láb hosszúságú konténert a 9720 mm, 13900 mm, 14400 mm és 14720 mm 
forgócsap távolságú, nagykonténer szállító pőrekocsiban a pőrekocsi keresztirányú szimmetriasíkjára 
szimmetrikusan kell elhelyezni (16. ábra).  

A 45 láb hosszúságú konténer négy támasztékon fekszik fel, amelyek egybeesnek a 40 lábas 
konténer sarokelemeivel. 

 
 

 

16. ábra – A 45 láb hosszúságú konténer elhelyezése a nagykonténer szállító 
pőrekocsiban: 

 

а – 9720 mm forgócsap távolság esetén; 

b – 13900 mm, 14400 mm és 14720 mm forgócsap távolság esetén 

 

 

3.7. A 9720 mm forgócsap távolságú pórekocsiban elhelyezhető: 
– kettő darab 20 láb hosszúságú konténer, egyenként legfeljebb 24 t bruttó tömeggel (17. és 

18. ábra); 
– egy darab 40 láb hosszúságú konténer, amelynek bruttó tömege legfeljebb 30,48 t lehet 

(19. és 20. ábra). 
Az egy pőrekocsiban elhelyezendő 20 láb hosszúságú konténereket bruttó tömegük 

függvényében a 3. táblázatban foglaltak szerint kell kiválogatni. 
3.7.1. A két darab 20 láb hosszúságú konténer biztosítása a következők szerint történhet 

(17. ábra). 
 
 

 

a) 

b) 
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17. ábra 

1 – rakonca; 2, 3 – támgerenda; 4, 5 – merevítő  

 

A pőrekocsi keresztirányú szimmetriasíkjában a padlóra /2/ keresztirányú támgerendát kell 
fektetni, amelynek hosszúsága megegyezik a pőrekocsi belső szélességével. 

A /2/ gerendát 32 darab szöggel kell a padlóhoz erősíteni. Szorosan a pőrekocsi 
homlokfalához kell fektetni a /3/ támgerendákat, amelynek hosszúsága megegyezik a pőrekocsi belső 
szélességével. Ezeket egyenként 8 szöggel kell a padlóhoz erősíteni. A /3/ támgerendák és a 
konténer sarokelemei között kell helyezni a /4/ merevítőket, amelyeket egyenként négy szöggel kell a 
padlóhoz erősíteni. A pőrekocsi homlokfainak biztosítása a jelen Szabályzat 1. Fejezetében 
foglaltaknak megfelelően kisrakoncákkal történhet. 

A keresztirányú elmozdulással szemben minden konténert négy darab, legalább 400 mm 
hosszúságú /5/ merevítővel kell biztosítani. A merevítők a konténer és a kocsi oldalfala közötti 
kitámasztást szolgálják, és azokat egyenként három szöggel kell a pőrekocsi padlójához erősíteni. 

A merevítők előírt keresztmetszete legalább 60 x 125 mm, a szögek átmérője legalább 5 mm, 
a szögek hosszúságát a jelen Szabályzat 1. Fejezetében foglaltak szerint kell kiválasztani. 

A merevítők (17. ábra, 5. pozíció) helyett minden konténer biztosítható négy-négy darab, 6 mm 
átmérőjű lágyvashuzalból készített kikötéssel, amelyet a konténer legfeljebb 10 t bruttó tömege esetén 
kétszálasan, 10 t bruttó tömege felett négyszálasan kell készíteni (18. ábra). A kikötéseket a konténer 
alsó sarokelemei és a pőrekocsi legközelebbi rakoncahevederei között kell elhelyezni. 
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18. ábra 
1 – rakonca; 2, 3 – támgerenda; 4 – merevítő;  

5 – kikötés 
 

3.7.2. A 40 láb hosszúságú konténert a pőrekocsi keresztirányú és hosszirányú 
szimmetriatengelyeire szimmetrikusan kell elhelyezni. A konténer biztosítása a következők szerint 
történhet (19. ábra). 
 

 

19. ábra 
1 – rakonca; 2 – támgerenda; 3, 4 – merevítő 

 

Szorosan a pőrekocsi homlokfalához kell fektetni a /2/ támgerendákat, amelynek 
hosszúsága megegyezik a pőrekocsi belső szélességével. Ezeket egyenként 8 szöggel kell a 
padlóhoz erősíteni. A /2/ támgerendák és a konténer sarokelemei közé kell helyezni a /3/ 
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merevítőket, amelyeket egyenként négy szöggel kell a padlóhoz erősíteni. A pőrekocsi 
homlokfainak biztosítása a jelen Szabályzat 1. Fejezetében foglaltaknak megfelelően 
kisrakoncákkal történhet. 

Keresztirányú elmozdulással szemben a konténert nyolc darab legalább 400 mm hosszúságú 
/4/ merevítővel kell biztosítani. A merevítőket a konténer és a pőrekocsi oldalfalai közé kell helyezni, 
és egyenként három szöggel kell a pőrekocsi padlójához erősíteni. 

A merevítők előírt keresztmetszete legaláb 
b 60 x 125 mm, a szögek átmérője legalább 5 mm, a szögek hosszúságát a jelen Szabályzat 

1. Fejezetében foglaltak szerint kell kiválasztani  
A merevítők (19. ábra, 4. pozíció) helyett minden konténer biztosítható négy-négy darab, 6 mm 

átmérőjű lágyvashuzalból készített kikötéssel, amelyet a konténer legfeljebb 10 t bruttó tömege esetén 
kétszálasan, 10 t bruttó tömege felett, legfeljebb 24 tonnáig négyszálasan, 24 t bruttó tömege felett, 
legfeljebb 30,48 tonnáig hatszálasan kell készíteni (20. ábra). A kikötéseket a konténer alsó 
sarokelemei és a pőrekocsi legközelebbi rakoncahevederei között kell elhelyezni. 
 

 

20. ábra 

1 – rakonca; 2 – támgerenda; 3 – merevítő; 4 – kikötés 

 

3.7.3. A konténereknek a 3.7.1. és a 3.7.2. pontokban foglaltak szerint történt elhelyezését 
követően a pőrekocsi oldalfalait fel kell hajtani, és reteszeléssel biztosítani.  

3.8. Az általános rendeltetésű magas oldalfalú nyitott kocsiban kettő darab 20 láb hosszúságú 
vagy egy darab 40 láb hosszúságú konténer helyezhető el. 

3.8.1. Az egy darab magas oldalfalú nyitott kocsiban elhelyezendő 20 láb hosszúságú 
konténereket bruttó tömegük függvényében, a 16. táblázatban foglaltak szerint kell kiválogatni. 
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3.8.2. A 20 láb hosszúságú konténereket a magas oldalfalú nyitott kocsiban a 21. ábrán 
bemutatott vázlatrajz szerint kell elrendezni és biztosítani. 

A konténereket a magas oldalfalú nyitott teherkocsiban annak hosszirányú 
szimmetriatengelyére szimmetrikusan kell elhelyezni, szorosan a nyitott kocsi egyik 
homlokküszöbjéhez (homlokfalához). Minden konténer alá kettő darab, legalább 50 x 150 mm 
keresztmetszetű és a kocsiszekrény belső szélességével megegyező hosszúságú alátétfát kell 
fektetni. A kocsi végeinél az alátétfákat keresztben kell elhelyezni a sarokelemek helyén, a kocsi 
közepén pedig szorosan a kocsi középső keresztgerendájához (a középső szekrényoszlopokkal 
szemben). Berakás előtt az alátétfák végéhez /2/ merevítőket kell erősíteni legalább 100 x 100 mm 
keresztmetszettel és helyben meghatározott hosszúsággal úgy, hogy a közöttük lévő távolság  
2500 – 2600 mm legyen. Minden merevítőt az alátétfa felől kettő darab, legalább 100 mm 
hosszúságú szöggel kell biztosítani. Amennyiben a magas oldalfalú nyitott kocsiba rakott és üres 
konténert vegyesen vagy kettő darab üres konténert raknak be, az üres konténerekhez az /1/ 
alátétfa és a /2/ merevítők alkalmazása nem kötelező. 

A konténer és a kocsi szemközti homlokküszöbje (homlokfala) közötti szabad térbe  
(21.a ábra) támasztókeretet kell ácsolni, amely négy darab, legalább 150 x 150 mm 
keresztmetszetű és helyben meghatározott hosszúságú /3/ hosszirányú merevítőből áll. A 
merevítőket kettő darab legalább 25 x 100 mm keresztmetszetű és a nyitott kocsi szekrényének 
belső szélességével megegyező hosszúságú /4/ összekötő deszkával kell egymáshoz erősíteni. 
Minden kötésnél kettő darab, legalább 80 mm hosszúságú szöget kell alkalmazni. A /3/ merevítők 
készülhetnek szélességben toldva is, legalább 50 mm vastagságú anyagból, amelyeket hosszában 
100–120 mm-enként legalább 100 mm hosszúságú szögekkel kell egymáshoz erősíteni. 

 

21. ábra 
1 – alátétfa; 2, 3 – merevítő; 4 – összekötő deszka; 

5 – támgerenda (több is lehet) 

 a) 

b) 
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Amennyiben a konténer és a nyitott kocsi homlokküszöbje (homlokfala) közötti távolság 
kevesebb 200 mm-nél, megengedett a támasztókeret helyett támgerenda vagy /5/ támgerendák 
alkalmazása, amelyek hosszúsága megegyezik a kocsiszekrény belső szélességével, magassága 
legalább 150 mm, együttes szélessége a távolság nagyságával egyezik meg (21.b ábra). Az 
egymás melletti gerendákat az összekötendő elemek együttes vastagságánál legalább 50 mm-rel 
hosszabb, kötésenként négy darab szöggel kell egymáshoz erősíteni. A 12228 mm belső 
hosszúságú nyitott teherkocsikban támgerenda alkalmazása nem kötelező. 

3.8.3. A 40 láb hosszúságú konténereket a magas oldalfalú nyitott kocsiban a 22. ábrán 
bemutatott vázlatrajz szerint kell elhelyezni és biztosítani. 

A konténert a magas oldalfalú nyitott teherkocsiban annak hosszirányú szimmetriatengelyére 
szimmetrikusan, ajtóval szorosan a nyitott kocsi egyik homlokküszöbjéhez (homlokfalához) kell elhelyezni. 
A konténert négy darab, legalább 50 x 150 mm keresztmetszetű és a kocsiszekrény belső szélességével 
megegyező hosszúságú, keresztben fektetett /1/ alátétfára kell berakni. Két alátétfát a sarokelemek 
helyén, kettőt pedig szorosan közbenső keresztgerendához (közbenső szekrényoszlopokkal szemben) 
kell lefektetni. A szélső alátétfák végeihez /2/ merevítőket kell szögelni legalább 100 x 100 mm 
keresztmetszettel és helyben meghatározott hosszúsággal úgy, hogy a közöttük lévő távolság 2500 – 
2600 mm legyen. A legfeljebb 20 t bruttó tömegű konténerek berakhatók kettő darab, a sarokelemek alá 
fektetett alátétfára is. Az üres konténer esetében az /1/ alátétfák és a /2/ merevítők alkalmazása nem 
kötelező. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. ábra 

1 – alátétfa; 2, 3 – merevítő; 4 – összekötő deszka; 

5 – támgerenda  

a) 

b) 
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A konténer és a kocsi szemközti homlokküszöbje (homlokfala) közötti szabad térbe  
(22.a ábra) támasztókeretet kell ácsolni, amely három darab, legalább 150 x 150 mm keresztmetszetű 
és helyben meghatározott hosszúságú /3/ hosszirányú merevítőből áll. A merevítőket kettő darab 
legalább 25 x 100 mm keresztmetszetű és a nyitott kocsi szekrényének belső szélességével 
megegyező hosszúságú /4/ összekötő deszkával egymáshoz kell erősíteni. Minden kötésnél kettő 
darab, legalább 80 mm hosszúságú szöget kell alkalmazni. A /3/ merevítők készülhetnek 
szélességben toldva is, legalább 50 mm vastagságú anyagból, amelyeket kötésenként négy darab 
100 mm hosszúságú szöggel egymáshoz kell erősíteni. Olyan konténer berakása esetén, amelynek 
alapjában a homlokgerendán nyílás van, a középső merevítőt a nyitott kocsi hosszirányú 
szimmetriasíkjától a szükséges mértékben eltolva kell elhelyezni. 

Amennyiben a nyitott teherkocsiba berakott 40 láb hosszúságú konténer bruttó tömege 
nagyobb 30,48 tonnánál, a 3.8.2. pontban ismertetett módon készített támasztókeret alkalmazása 
kötelező. 

Ha a konténer és a nyitott kocsi homlokküszöbje (homlokfala) közötti távolság kevesebb  
200 mm-nél, megengedett a támasztókeret helyett támgerenda vagy /5/ támgerendák alkalmazása, 
amelyek hosszúsága megegyezik a kocsiszekrény belső szélességével, magassága legalább  
150 mm, összes szélessége a távolság nagyságával (22.b ábra) egyezik meg. Több gerenda 
alkalmazása esetén a legvékonyabb vastagsága sem lehet kevesebb 50 mm-nél. Az egymás melletti 
gerendákat az összekötendő elemek együttes vastagságánál legalább 50 mm-rel hosszabb, 
kötésenként négy darab szöggel kell egymáshoz erősíteni. A 12228 mm belső hosszúságú nyitott 
teherkocsikban támgerenda alkalmazása nem kötelező. 

 

4. Nagy raktömegű tankkonténerek elhelyezése és biztosítása 

4.1. Ez a pont szabályozza a 20 láb hosszúságú és az 1. sorozatú áruszállító konténerekkel 
szemben támasztott ISO követelményeknek megfelelő tankkonténerek elhelyezésének és 
biztosításának módját, beleértve a 7150 – 8100 mm hosszúságú tankkal rendelkező konténereket is, 
amelyek tankja hosszában túlér a sarokelemeken. 

4.2. Az egy pőrekocsira együtt berakható tankkonténerek bruttó tömegének értékeit a  
17-19. táblázatok tartalmazzák, és az együvérakás lehetőségét «+» jel mutatja. 

A táblázatok használata során a konténerek tényleges bruttó tömegét a következő egész 
értékre felfelé kell kerekíteni. 

4.3. A nagykonténer szállító, valamint általános rendeltetésű, konténerrögzítő tüskékkel külön 
ellátott, 9720 mm forgócsap távolságú pőrekocsikon két darab 20 láb hosszúságú tankkonténer  
(23.a ábra) vagy egy darab 20 láb hosszúságú tankkonténer helyezhető el, beleértve a  
7150 - 8100 mm hosszúságú tankkal rendelkező konténereket is (23.b, 23.c ábrák). Az egy darab  
20 láb hosszúságú tankkonténert a pőrekocsi keresztirányú szimmetriasíkjára szimmetrikusan kell 
elhelyezni. 
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23. ábra – A 20 láb hosszúságú tankkonténerek elhelyezése a nagykonténer-szállító, 
valamint általános rendeltetésű, konténerrögzítő tüskékkel külön ellátott, 9720 mm forgócsap 

távolságú pőrekocsikban 
 

Az egy pőrekocsiba barakandó tankkonténereket bruttó tömegüktől függően, a 17. táblázatban 
foglaltaknak megfelelően kell kiválogatni. 

4.4. A 13900 mm, 14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító 
pőrekocsiban elhelyezhető: 

– három tankkonténer (24. ábra); 
– két tankkonténer (beleértve azokat is, amelyek tankjának hosszúsága 7150 – 8100 mm) 

(25. ábra); 
– egy tankkonténer (beleértve az olyant is, amely tankjának hosszúsága 7150 – 8100 mm) 

(26. ábra). 
Az egy pőrekocsiban együtt elhelyezhető tankkonténereket bruttó tömegüktől függően a  

18 – 28. táblázatokban foglaltak szerint kell kiválasztani. 
 

 

 24. ábra – Három darab 20 láb hosszúságú tankkonténer elhelyezése a 13900 mm,  
14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító pőrekocsiban 

a) 

b) 

c) 



 
 
 
 
21096 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2008/175. szám 

 

 

25. ábra – Kettő darab 20 láb hosszúságú tankkonténer elhelyezése a 13900 mm, 14400 mm 

és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító pőrekocsiban 

 

 

 

26. ábra – A 20 láb hosszúságú tankkonténer elhelyezése a 13900 mm, 14400 mm és 14720 mm 
forgócsap távolságú nagykonténer-szállító pőrekocsiban  

 

 

4.5. Megengedett egy pőrekocsiba a 3.1. pontban megnevezett konténerek és a 
4.1. pontban megnevezett tankkonténerek berakása a 4.3 – 4.4. pontokban foglalt 
követelményeknek megfelelően. Az egy pőrekocsiban együtt elhelyezhető konténereket bruttó 
tömegüktől függően a 3 – 14. táblázatokban foglaltak szerint kell kiválasztani. 

 

 

 

 

a) 

b) 

a) 

b) 
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5. A lágyfalú konténerbe csomagolt áruk elhelyezése és biztosítása 

5.1. Ez a pont szabályozza a lágyfalú konténerbe csomagolt áruk (a továbbiakban: lágyfalú 
konténer) elhelyezésének és biztosításának módját. 

5.2. Az MK-14-10 típusú, „Új fuvarozási Technológiák” Nyrt. gyártmányú lágyfalú konténerek 
(TU 2297-001-56579756-06) a következő paraméterekkel rendelkeznek: 

– legnagyobb bruttó tömeg, t     14,1 
– külső méretei rakott állapotban, mm 

átmérő       2400+50 
magasság       2800+50 
 

A magas oldalfalú nyitott teherkocsiban öt lágyfalú konténer helyezhető el közvetlenül a 
padlóra állítva, a kocsi keresztirányú és hosszirányú szimmetriasíkjaira szimmetrikusan (27. ábra). A 
rakodást a homlokajtóknál (homlokfalaknál) kell megkezdeni a kocsi közepe felé. Ennek során a 
szélső lágyfalú konténer és a homlokajtók (homlokfalak) közötti távolság nem lehet nagyobb 100 mm-
nél. A lágyfalú konténereket egyenlő egymás közötti hézagokkal kell berakni. A kocsiba való berakást 
követően a lágyfalú konténerek záróhurkait egymáshoz kell összehúzni. 

 
 

 

27.ábra – Az MK-14-10 típusú konténerek elhelyezése a magas oldalfalú nyitott kocsiban  
 
5.3. A „HIMPEK” Nyrt. által a ТU 2297-003-40394291-02, ТU 2297-004-40394291-02, ТU 

2297- 005-40394291-02, ТU 2297- 006-40394291-02 és ТU 2297- 007-40394291-02 műszaki 
feltételek alapján gyártott MKR, MKS, MKO típusjelú konténerek bruttó tömege 0,5 – 2,0 t, és 
átmérőjük (töltött állapotban) 760 – 1340 mm. A konténer legnagyobb magassága töltött állapotban 
nem lépheti túl átmérőjének kétszeresét. A konténer maximális magassága rakott állapotban nem 
lehet nagyobb átmérőjének kétszeresénél.  

A lágyfalú konténerek magas oldalfalú nyitott kocsiban történő elhelyezésének és 
biztosításának vázlatrajzait a 28., 29. és 30. ábrák tartalmazzák. 

Ø 2400 mm legfeljebb 100 mm 
legfeljebb 100 mm legfeljebb 100 mm
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Rakodás előtt a feladó köteles intézkedéseket tenni a lágyfalú konténerek kocsielemek által 
való megsértésének megelőzésére.  

A konténereket a vasúti kocsiban függőleges helyzetben kell elhelyezni, magasság szerint egy 
vagy két sorban (28. ábra). A konténerek berakását a homlokajtóknál (homlokfalaknál) kell kezdeni. A 
berakás magassága a kocsi oldalfala felső tartókeretének szintje fölött nem lehet magasabb a felső 
sorba helyzett konténerek 1/3 magasságánál vagy 400 mm-nél. 

 
28. ábra – A lágyfalú konténerek magas oldalfalú nyitott vasúti kocsiban, egy vagy két 

szintben történő elhelyezésének elvi vázlata 
а – két szintben; b – egy szintben 

hrak – a rakott konténer magassága 
 

Az alsó szint konténereit (29. ábra) a padló teljes felületén kell elhelyezni, szorosan a kocsi 
homlokajtói (homlokfalai), oldalfalai és egymás mellé, keresztirányú vagy hosszirányú sorokban (29.b 
és c ábrák) vagy sakktábla elrendezésben (29.a és c ábrák). Ennek során a homlokajtóval rendelkező 
kocsiknál a homlokajtóhoz a legnagyobb darabszámú keresztirányú sort kell berakni (29.c ábra). Az 
első szintre berakott konténerek mennyiségét a konténer átmérőjétől és a nyitott teherkocsi 
szekrényének belső méreteitől függően kell meghatározni. 

A második szinten (30. ábra) a konténereket az alsó szint szerinti elrendezésben kell berakni. 
A második szintre rakható kevesebb konténer, mint az első szintre. Ennek során azokat a 
homlokajtóknál (homlokfalaknál) két csoportban kell elhelyezni. 

Sakktábla elrendezésnél megengedett a második szint csoportjainak eltoltan szimmetrikus 
berakása (30.a, b, f ábrák). A második szint csoportjaiban megengedett eltérő mennyiségű konténer 
berakása, feltéve, hogy e csoportok összes tömege 2,5 t-nál nagyobb mértékben nem tér el 
egymástól. 

 
 

≤ 1/3 hrak

b) 

h r
ak

 

a) 
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29. ábra – A lágyfalú konténerek elvi elrendezése az alsó szinten 

a – széltében négy konténer; b, c – széltében három konténer;  
d – széltében két konténer 

 
Ha a megtöltött konténerek magassága nagyobb átmérőjüknél, és a második szint nincs teljesen 
kitöltve, a csoportok néhány, a kocsi közepe felőli szélső konténerét legalább 200 kg 
szakítószilárdságú polimer kötéllel, szalaggal stb. egymáshoz kell erősíteni. Ennek során legalább 
két szomszédos, a kocsi hosszában elhelyezett konténert, illetve (sakktábla elrendezésnél) 
legalább három szomszédos konténert kell összekötni. Valamennyi összekötött konténernek 
szorosan egymáshoz kell feszülnie. Az összekötési változatokat a 30. ábra mutatja. 

 
 
 
 
 
 

b) 

a) 

c) 

d) 
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30. ábra – A lágyfalú konténerek elhelyezése a második szinten 
* – az első szinten elhelyezett konténerek jelölése 

 
5.4. Az ISO 21898 nemzetközi szabványnak megfelelő és azonos paraméterekkel rendelkező, más 

lágyfalú konténerek elhelyezése az e Fejezet 5.3. pontjában foglalt követelmények betartásával történhet. 
  

6. A cserefelépítmények elhelyezése és biztosítása 
6.1. Ez a pont szabályozza a zárt típusú, C és A osztályú, megfelelően az EN 284, EN 452 és 

EN 12410 szabványok követelményeinek megfelelő cserefelépítmények elhelyezésének és 
biztosításának módját. A cserefelépítmények külső méreteit és legnagyobb bruttó tömegét a 
29. táblázat tartalmazza. 

29. táblázat 

Legnagyobb külső méretek, mm 
A 

cserefelépítmény 
típusának 
jelölése 

Legnagyobb 
bruttó tömeg, 

t 
hosszúság szélesség magasság 

Hosszúság az 
alsó 

sarokelemek 
tengelyeinél, 

mm 
С 715 7150
С 745 7450
С 782 

16,0 
7820

5853 

А 1219 12192
А 1250 12500
А 1320* 13200
А 1360 13600
А 1404* 

34,0 

14040

2500 
 2670 (٭2600)

11985 

 .izotermikus cserefelépítmények esetén –٭

b) 

e) 

összekötés

c) 

f) 

h) g) 

d) 

a) 
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6.2. A nagykonténer-szállító, valamint általános rendeltetésű, konténerrögzítő tüskékkel külön 
ellátott, 9720 mm forgócsap távolságú pőrekocsikon egy darab C osztályú vagy A osztályú 
cserefelépítmény helyezhető el szimmetrikusan a pőrekocsi keresztirányú szimmetriasíkjára. 

6.3. A 13900 mm, 14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító 
pőrekocsikon kettő darab C 715 típusú (31. ábra) vagy egy darab C 745, C 782 típusú vagy egy darab 
A osztályú cserefelépítmény helyezhető el. 

Amennyiben a pőrekocsiba egyetlen cserefelépítményt raknak be, azt a pőrekocsi 
keresztirányú szimmetriasíkjához viszonyítva szimmetrikusan kell elhelyezni.  

 

31. ábra 
 

Az egy pőrekocsin elhelyezendő C 715 típusú cserefelépítmények kiválasztását azok bruttó 
tömegének függvényében, a 30. táblázatban foglaltak szerint kell végezni. 

A 30. táblázat használata során a cserefelépítmények tényleges tömegét a következő egész 
értékre kell felkerekíteni. 

30. táblázat 

A 13900 mm, 14400 mm és 14720 mm forgócsap távolságú nagykonténer-szállító pőrekocsikon 
együtt elhelyezhető kettő darab C 715 típusú cserefelépítmény bruttó tömegei 

A második cserefelépítmény bruttó tömege, t   
16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 üres 

16,0 + + + + + + + - - - - - - - - 
15,0 + + + + + + + + - - - - - - - 
14,0 + + + + + + + + + - - - - - - 
13,0 + + + + + + + + + + - - - - - 
12,0 + + + + + + + + + + + - - - - 
11,0 + + + + + + + + + + + - - - - 
10,0 + + + + + + + + + + + + - - - 
9,0 - + + + + + + + + + + + + - - 
8,0 - - + + + + + + + + + + + - - 
7,0 - - - + + + + + + + + + + + - 
6,0 - - - - + + + + + + + + + + - 
5,0 - - - - - - + + + + + + + + + 
4,0 - - - - - - - + + + + + + + + 
3,0 - - - - - - - - - + + + + + + A

z 
el

ső
 c

se
re

fe
lé

pí
tm

én
y 

br
ut

tó
 tö

m
eg

e,
 t 

üres - - - - - - - - - - - + + + + 
                 

          „ 
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6. számú melléklet a 294/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez  
 

Az R4. 5. számú mellékletében kihirdetett SZMGSZ 22. számú melléklete az alábbiak szerint 
módosul:  

 
1. Изложить пункт 12 Приложения 22 к СМГС в новой редакции: 

„12  Ответственность, коммерческий акт ЦИМ/СМГС  
Положения по ответственности единых правовых предписаний ЦИМ и СМГС не 

меняются в случае использования накладной ЦИМ/СМГС. 
 Коммерческий акт ЦИМ/СМГС составляется в соответствии со ст. 42 ЦИМ или ст.  

18 СМГС. 
Пояснения по оформлению коммерческого акта ЦИМ/СМГС и его образец содержатся в 

приложениях 8 и 8.1 к Руководству.” 
2. Абзац второй пункта 19 Приложения 22 к СМГС дополнить новым предложением в 

редакции: „Образец дополнительного экземпляра дорожной ведомости содержится в 
Приложении 5.1.”. 

3. Предпоследний абзац пункта 19 Приложения 22 к СМГС изложить новой редакции: 
„Если накладная печатается на принтере, то должны выполняться следующие условия: 
- содержание: без отклонений от образца; 
- изображение: как можно меньше отклонений от образца.” 
4. Дополнить новым пунктом 20 раздел В „Бумажная накладная” Приложения 22 к 

СМГС, соответственно пункты 20 – 25 считать пунктами 21 – 26: 
„20. Маршруты (группы) вагонов, контейнеров, перевозимых по одной накладной 

ЦИМ/СМГС 
Маршруты (группы) вагонов, контейнеров при наличии предварительного согласования 

между отправителем и участвующими в перевозке перевозчиками/железными дорогами могут 
перевозиться по одной накладной ЦИМ/СМГС с приложением ведомости вагонов / контейнеров 
ЦИМ/СМГС при выполнении следующих условий: 

- один отправитель и один получатель, 
- одно место приёма / одна станция отправления, 
- одно место выдачи / одна станция назначения, 
- однородный груз (если нет иной договоренности). 
Образцы ведомости вагонов ЦИМ/СМГС и ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС и 

пояснения по их оформлению содержатся в Приложениях 7.1-7.4 к Руководству.”. 
5. Дополнить пояснения к графе 19 в Приложении 2 к Приложению 22 к СМГС под 

„Примечаниями“ новым тире на втором месте: 
„- При перевозке вагонов маршрутом или группой по одной накладной вносится 

отметка: “Смотри прилагаемую ведомость”„. 
6. Включить в Приложение 22 к СМГС новое Приложение 5.1 „Образец 

дополнительного экземпляра дорожной ведомости (формат А4)”. 
7. Дополнить Приложение 22 к СМГС новыми Приложениями 7.1-7.4. в редакции: 
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„Приложение 7.1 
(к пункту 20 Руководства) 

 
Пояснения по заполнению и содержанию ведомости вагонов ЦИМ/СМГС 
 
1 Общие положения 

 

Если нет иной договорённости, отправитель составляет ведомость вагонов 
ЦИМ/СМГС и передаёт её перевозчику/железной дороге при отправлении вместе с 
накладной ЦИМ/СМГС. 

 

Ведомость вагонов ЦИМ/СМГС прилагается к накладной в том же количестве 
экземпляров, сколько листов имеет накладная ЦИМ/СМГС, включая дополнительные 
экземпляры дорожной ведомости согласно пункту 19 Руководства.  

 

В графу 19 накладной ЦИМ/СМГС вносится следующая отметка: „Смотри 
прилагаемую ведомость“. 

 
2 Содержание 

 

Если нет иной договоренности между отправителем и перевозчиками / железными 
дорогами, для заполнения ведомости вагонов ЦИМ/СМГС действуют следующие 
пояснения: 
a) Графы, заполняемые отправителем 

№ 
графы 

Статус 
Договор 
перевозки 

Наименование графы / Данные 

1 O 
 
Ф 

ЦИМ/СМГС 
 

Отправитель: (см. графу 1 накладной 
ЦИМ/СМГС). 
Код: (см. графу 2 накладной ЦИМ/СМГС). 

2 O 
 
Ф 

ЦИМ/СМГС Получатель: (см. графу 4 накладной 
ЦИМ/СМГС). 
Код: (см. графу 5 накладной ЦИМ/СМГС). 

3 O ЦИМ 
 
СМГС 

Место приёма (включая станцию и страну) и 
дата приема груза к перевозке. 
Станция отправления и сокращённое 
обозначение железной дороги.  
(см. графу 16 накладной ЦИМ/СМГС). 

5 O ЦИМ/СМГС Место доставки (см. графу 10 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

6 Ф ЦИМ Код места доставки (см. графу 11 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

7 O ЦИМ/СМГС Код станции (см. графу 12 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

11 O ЦИМ/СМГС Порядковый №  

12 O 
 
У 

ЦИМ/СМГС 
 
СМГС 

Номер вагона (см. графу 19 накладной 
ЦИМ/СМГС). 
Для приватных вагонов или вагонов, сданных в 
аренду, шириной колеи 1520 мм под номером 
вагона указывается собственник вагона или 
арендатор вагона. 
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У 

 
 
СМГС 
ЦИМ/СМГС 
ЦИМ/СМГС 
ЦИМ 
 
СМГС 
 
ЦИМ/СМГС 
СМГС 
 
СМГС 

Наименование груза (см. графу 20 накладной 
ЦИМ/СМГС): 
Знаки и марки отдельных грузовых мест 
Род упаковки груза 
Наименование груза 
Указание номера груза согласно 
Гармонизованной системе 
Скоропортящиеся грузы – см. пункт 
14.2.2. данного Руководства 
Количество мест 
Негабаритный груз на железных дорогах….(в 
случае невозможности указания в накладной) 
Отметка о размещении и креплении груза (в 
случае невозможности указания в накладной)  

14 O ЦИМ/СМГС NHM/ГНГ (см. графу 23 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

15 У ЦИМ/СМГС РИД / Приложение 2 к СМГС (см. графу 22 
накладной ЦИМ/СМГС). 

16 У ЦИМ/СМГС Пломбы: количество и знаки пломб, 
наложенных отправителем, 
перевозчиком/железной дорогой  и 
таможенными органами (см. графы 20, 26 
накладной ЦИМ/СМГС). 

17 O ЦИМ/СМГС Масса определена отправителем, 
перевозчиком/ железной дорогой –ненужное 
зачеркнуть (см. графу 24 или 38 накладной 
ЦИМ/СМГС): указывается брутто-масса груза 
(включая упаковку) отдельно по кодам 
NHM/ГНГ. 

31 O СМГС Общая масса отправки (см. графу 24 
накладной ЦИМ/СМГС). 

б) Графы, заполняемые перевозчиком/железной дорогой при отправлении 
 

№ 
графы 

Статус 
Договор 
перевозки 

Наименование графы / Данные 

4 У ЦИМ Таможенное оформление (см. графу 61 
накладной ЦИМ/СМГС). 

8 O ЦИМ/СМГС Идентификация отправки (см. графу 69 
накладной ЦИМ/СМГС). 

9 О ЦИМ Маршруты (см. графу 60 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

10 O СМГС Календарный штемпель станции 
отправления (см. графу 70 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

18 O СМГС Расчётная масса (см. графу 83 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

19 О СМГС Провозная плата (см. графы 94 и 95 накладной 
ЦИМ/СМГС). 



 
 
 
 
2008/175. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 21117 

20 О СМГС Дополнительные сборы (см. графы 98 и 99 
накладной ЦИМ/СМГС). 

21 О СМГС Итого платежей (см. графы 102 и 103 
накладной ЦИМ/СМГС). 

 
в) Графа, заполняемая перевозчиком/железной дорогой в случае необходимости 

 

№ 
графы 

Статус 
Договор 
перевозки 

Наименование графы / Данные 

30 У ЦИМ/СМГС Примечания: отметки перевозчика/железной 
дороги (см. графы 64 и/или 113 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

 
г) Графы, заполняемые перевозчиком/железной дорогой после перегрузки 

 

№ 
графы 

Статус 
Договор 
перевозки 

Наименование графы / Данные 

22 O ЦИМ/СМГС Порядковый №  
23 O 

 
У 

ЦИМ/СМГС 
 
СМГС 

Номер вагона после перегрузки (см. графу 19 
накладной ЦИМ/СМГС). 
Для приватных вагонов или вагонов, сданных в 
аренду, шириной колеи 1520 мм под номером 
вагона указывается собственник вагона или 
арендатор вагона. 

24 У ЦИМ/СМГС Пломбы: количество и знаки пломб, 
наложенных после перегрузки (см. графу 20 
накладной ЦИМ/СМГС). 

25 О ЦИМ/СМГС Масса груза после перегрузки (см. графу 48 
накладной ЦИМ/СМГС). 

26 O СМГС Расчётная масса (см. графу 83 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

27 О СМГС Провозная плата ( см. графы 94 и 97 
накладной ЦИМ/СМГС). 

28 О СМГС Дополнительные сборы ( см.графы 98 и 101 
накладной ЦИМ/СМГС). 

29 О СМГС Итого платежей ( см. графы 102 и 105 
накладной ЦИМ/СМГС). 

32 О ЦИМ/СМГС Общая масса после перегрузки (см. графу 48 
накладной ЦИМ/СМГС). 

 

3 Языки 
В отношении языков, используемых в наименованиях граф и содержании ведомости 
вагонов ЦИМ/СМГС, действуют положения пункта 8 настоящего Руководства. 

 

4 Документы, напечатанные на принтере 
Если ведомость вагонов ЦИМ/СМГС печатается с помощью принтера,  то следует 
выполнять следующие условия: 
- содержание: без отклонений от образца; 
- изображение: как можно меньше отклонений от образца.” 
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 „Приложение 7.2. 
(к пункту 20 Руководства) 

 

Образец ведомости вагонов ЦИМ/СМГС 
 
„ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
 

 



 
 
 
 
2008/175. szám M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 21119 

Приложение 7.3 
(к пункту 20 Руководства) 

 
Пояснения по применению и содержанию ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС 
 
1 Общие положения 

 

Если нет иной договорённости, отправитель составляет ведомость контейнеров 
ЦИМ/СМГС и передаёт её перевозчику/железной дороге при отправлении вместе с 
накладной ЦИМ/СМГС. 

 

Ведомость контейнеров ЦИМ/СМГС прилагается к накладной в том же количестве 
экземпляров, сколько листов имеет накладная ЦИМ/СМГС, включая дополнительные 
экземпляры дорожной ведомости согласно пункту 19 Руководства.  

 

В графу 19 накладной ЦИМ/СМГС вносится следующая отметка: „Смотри 
прилагаемую ведомость “. 

 
2 Содержание 

 

Если нет иной договоренности между отправителем и перевозчиками/железными 
дорогами, для заполнения ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС действуют 
следующие пояснения 

 

a) Графы, заполняемые отправителем 

№ 
графы 

Статус 
Договор 
перевозки 

Наименование графы / Данные 

1 O 
 
Ф 

ЦИМ/СМГС Отправитель (см. графу 1 накладной 
ЦИМ/СМГС). 
Код: (см. графу 2 накладной ЦИМ/СМГС). 

2 O 
Ф 

ЦИМ/СМГС Получатель (см. графу 4 накладной 
ЦИМ/СМГС). 
Код: (см. графу 5 накладной ЦИМ/СМГС). 

3 O ЦИМ 
 
СМГС 

Место приёма (включая станцию и страну) и 
дата приема груза к перевозке. 
Станция отправления и сокращённое 
обозначение железной дороги.  
(см. графу 16 накладной ЦИМ/СМГС). 

5 O ЦИМ/СМГС Место доставки (см. графу 10 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

6 Ф ЦИМ Код места доставки (см. графу 11 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

7 O ЦИМ/СМГС Код станции (см. графу 12 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

11 O ЦИМ/СМГС Порядковый №  

12 У ЦИМ/СМГС Номер УТИ, в случае необходимости 
дополняется латинской буквой „Р“ (для 
„Privatcontainer“ (см. графу 20 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

13 У ЦИМ/СМГС Тип УТИ и длина (см. графу 20 накладной 
ЦИМ/СМГС). 
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14 
 

 
 
У 
У 
О 
У 
 
У 
 
О 

 
 
СМГС 
ЦИМ/СМГС 
ЦИМ/СМГС 
ЦИМ 
 
СМГС 
 
ЦИМ/СМГС 

Наименование груза (см. графу 20 накладной 
ЦИМ/СМГС): 
Знаки и марки отдельных грузовых мест 
Род упаковки груза 
Наименование груза 
Указание номера груза согласно 
Гармонизованной системе 
Скоропортящиеся грузы – см. пункт 
14.2.2. данного Руководства 
Количество мест 

15 O ЦИМ/СМГС NHM/ГНГ (см. графу 23 накладной ЦИМ/СМГС). 
16 У ЦИМ/СМГС РИД / Приложение 2 к СМГС (см. графу 22 

накладной ЦИМ/СМГС). 
17 O ЦИМ/СМГС Масса определена отправителем (см. графу 

24 накладной ЦИМ/СМГС): 
- масса груза (включая упаковку)  
 отдельно по кодам NHM/ГНГ; 
- тара УТИ; 
- брутто-масса УТИ. 

18 У ЦИМ/СМГС Пломбы: количество и знаки пломб, 
наложенных отправителем, 
перевозчиком/железной дорогой и 
таможенными органами (см. графы 20, 26 
накладной ЦИМ/СМГС). 

19 У ЦИМ/СМГС Документы, приложенные отправителем (см. 
графу 9 накладной ЦИМ/СМГС). 

20 О 
 
У 

ЦИМ/СМГС 
 
СМГС 

№ вагона при отправлении (см. графу 19 
накладной ЦИМ/СМГС). 
Для приватных вагонов или вагонов, сданных в 
аренду, шириной колеи 1520 мм под номером 
вагона указывается собственник вагона или 
арендатор вагона. 

29 O СМГС Общая масса отправки (см. графу 24 
накладной ЦИМ/СМГС): 
- масса груза; 
- тара УТИ; 
- брутто-масса УТИ. 

 
б) Графы, заполняемые перевозчиком/железной дорогой при отправлении 

№ 
графы 

Статус 
Договор 
перевозки 

Наименование графы / Данные 

4 У ЦИМ Таможенное оформление (см. графу 61 
накладной ЦИМ/СМГС). 

8 O ЦИМ/СМГС Идентификация отправки (см. графу 69 
накладной ЦИМ/СМГС). 

9 О ЦИМ Маршруты (см. графу 60 накладной 
ЦИМ/СМГС). 
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10 O СМГС Календарный штемпель станции 
отправления (см. графу 70 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

21 О СМГС Провозная плата (см.графы 94 и 95 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

22 О СМГС Дополнительные сборы (см.графы 98 и 99 
накладной ЦИМ/СМГС). 

23 О СМГС Итого платежей (см.графы 102 и 103 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

 
в) Графа, заполняемая перевозчиком/железной дорогой в случае необходимости 

 
№ 

графы 
Статус 

Договор 
перевозки 

Наименование графы / Данные 

28 У ЦИМ/СМГС Примечания: отметки перевозчика / железной 
дороги (см. графы 64 и/или 113 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

 
г) Графы, заполняемые перевозчиком/железной дорогой после перегрузки 

 

№ 
графы 

Статус 
Договор 
перевозки 

Наименование графы / Данные 

24 O 
 
У 

ЦИМ/СМГС 
 
СМГС 

Номер вагона после перегрузки (см. графу 19 
накладной ЦИМ/СМГС). 
Для приватных вагонов или вагонов, сданных в 
аренду, шириной колеи 1520 мм под номером 
вагона указывается собственник вагона или 
арендатор вагона. 

25 О СМГС Провозная плата (см.графы 96 и 97 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

26 О СМГС Дополнительные сборы (см.графы 100 и 101 
накладной ЦИМ/СМГС). 

27 О СМГС Итого платежей (см.графы 104 и 105 накладной 
ЦИМ/СМГС). 

 
3 Языки 
 

В отношении языков, используемых в наименованиях граф и содержании ведомости 
контейнеров ЦИМ/СМГС, действуют положения пункта 8 настоящего Руководства. 

 
4 Документы, напечатанные на принтере 
 

Если ведомость контейнеров ЦИМ/СМГС печатается с помощью принтера, то 
следует выполнять следующие условия: 
– содержание: без отклонений от образца; 
– изображение: как можно меньше отклонений от образца.” 
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Приложение 7.4. 
 ( к пункту 20 Руководства) 

Образец ведомости контейнеров ЦИМ/СМГС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ 
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8. Включить в Приложение 22 к СМГС новое Приложение 8 „Пояснения по оформлению 
коммерческого акта ЦИМ/СМГC”. 

 
 

„Приложение 8 
(к пункту 12 Руководства) 

 
 
 
 

Пояснения по оформлению коммерческого акта ЦИМ/СМГC 
 

Положения по применению 
 

- Коммерческий акт ЦИМ/СМГС служит для описания состояния груза, в том числе 
для определения  размера причиненного ущерба. 

- Коммерческий акт ЦИМ/СМГС составляется не менее чем в двух  экземплярах. 
Один экземпляр прилагается к накладной ЦИМ/СМГС. 

- О составлении коммерческого акта ЦИМ/СМГС делается соответствующая отметка 
в графе 62 или 114 накладной ЦИМ/СМГС. 

- Наименования граф коммерческого акта ЦИМ/СМГС печатаются на двух, в случае 
необходимости - на трех языках, одним из которых является русский, а другим - 
немецкий или английский или французский.” 

 

9. Включить в Приложение 22 к СМГС новое Приложение 8.1 (образец коммерческого 
акта ЦИМ/СМГC). 
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„Приложение 8.1 
(к пункту 12 Руководства) 
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            ” 
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1. Az SZMGSZ 22. számú mellékletének 12. pontját új szöveggel kell helyettesíteni: 
„12  Felelősség, CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyv  
A CIM Egységes Szabályok és az SZMGSZ szerinti felelősségre vonatkozó rendelkezések a 

CIM/SZMGSZ fuvarlevél alkalmazásával nem változnak. 
A CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyvet a CIM 42. cikkében vagy az SZMGSZ 

18. cikkében foglalt rendelkezések szerint kell felvenni. 
A CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyv kitöltési útmutatóját és mintáját a Kézikönyv 8. és 

8.1. számú függelékei tartalmazzák.” 
 
2. Az SZMGSZ 22. számú melléklete 19. pontjának második bekezdését a következő 

mondattal kell kiegészíteni: „A rovatlap-pótlap mintáját az 5.1. függelék tartalmazza.” 
 

3. Az SZMGSZ 22. számú melléklete 19. pontjának utolsó előtti bekezdését a következő új 
szöveggel kell helyettesíteni: 
 „Ha a fuvarlevelet számítógép nyomtatóval állítják ki, kötelező betartani a következő 

feltételeket: 
– Tartalom: a mintától nem térhet el; 
– Alakilag: a lehető legkisebb eltérés a mintától.” 
 
4. Az SZMGSZ 22. számú melléklete C „Papír-fuvarlevél” fejezetét új 20. ponttal kell 

kiegészíteni, s a 20-25. pontokat ennek megfelelően 21-26. pontokra kell átszámozni: 
„20. Egy CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel, zárt vonattal (csoportban) fuvarozott kocsik, 

konténerek 
Kocsik, konténerek zárt vonattal (csoportban) fuvarozhatók egy CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel, ha 

ezt a feladó és a fuvarozásban résztvevő fuvarozók/vasutak előzetesen egyeztetik, CIM/SZMGSZ 
kocsijegyzéket/konténerjegyzéket csatolnak, és teljesülnek a következő feltételek: 

- azonos feladó és azonos átvevő; 
- azonos átvételi hely / azonos feladási állomás; 
- azonos kiszolgáltatási hely / azonos rendeltetési állomás; 
- egynemű áru (ha ettől eltérően nem állapodnak meg). 
A CIM/SZMGSZ kocsijegyzék és a CIM/SZMGSZ konténerjegyzék mintáját és azok kitöltési 

útmutatóját a Kézikönyv 7.1-7.4. számú függelékei tartalmazzák.”. 
 
5. Az SZMGSZ 22. számú mellékletének 2. számú függelékében a 19. rovat kitöltéséhez 

fűzött magyarázatot ki kell egészíteni a második helyen új megjegyzéssel: 
„ - Kocsiknak egy fuvarlevéllel, zárt vonattal vagy csoportban végzett fuvarozása esetén a 

következő bejegyzést kell tenni : ”Lásd a csatolt jegyzéket / Смотри прилагаемую ведомость“„. 
 
6. Az SZMGSZ 22. számú mellékletébe új 5.1. „Rovatlap-pótlap mintája (A4 formátum)” 

függeléket kell felvenni. 
 
7. Az SZMGSZ 22. számú mellékletébe új 7.1 – 7.4. számú függelékeket kell felvenni:  
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„7.1. számú függelék 
(a Kézikönyv 20. pontjához) 

 
Magyarázatok a CIM/SZMGSZ kocsijegyzék kitöltéséhez és tartalmához 
 
1 Általános rendelkezések 

 

Eltérő értelmű megállapodás hiányában a feladó kiállítja a CIM/SZMGSZ kocsijegyzéket, 
és feladáskor a CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel együtt átadja azt a fuvarozónak/vasútnak. 

 

A CIM/SZMGSZ kocsijegyzéket a fuvarlevélhez olyan példányszámban kell csatolni, ahány 
lapja a CIM/SZMGSZ fuvarlevélnek van, beleértve a Kézikönyv 19. pontjában foglaltak 
értelmében a rovatlaphoz csatolt pótlapokat is.  

 

A CIM/SZMGSZ fuvarlevél 19. rovatába a következő szövegű bejegyzést kell tenni: „Lásd 
a csatolt jegyzéket / Смотри прилагаемую ведомость“. 

 
2 Tartalom 

 

A feladó és a fuvarozók/vasutak közötti eltérő értelmű megállapodás hiányában a 
CIM/SZMGSZ kocsijegyzék kitöltésére a következő magyarázatok érvényesek: 
 

a) A feladó által kitöltendő rovatok 
 

Rovat 
száma 

Jelleg 
Fuvarozási 
szerződés 

A rovat megnevezése / adatok 

1 K 
SZ 

CIM/SZMGSZ 
 

Feladó: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 1. rovatát). 
Kód: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 2. rovatát). 

2 K 
SZ 

CIM/SZMGSZ 
 

Átvevő: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 4. rovatát). 
Kód: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 5. rovatát). 

3 K CIM 
 
SZMGSZ 

Az átvétel helye (beleértve az állomást és az országot) 
és az áru fuvarozásra való felvételének időpontja. 
Feladási állomás és a vasút rövidített megnevezése.  
(lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 16. rovatát). 

5 K CIM/SZMGSZ Kiszolgáltatási hely (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
10. rovatát). 

6 SZ CIM A kiszolgáltatási hely kódja (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 11. rovatát). 

7 K CIM/SZMGSZ Az állomás kódja (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
12. rovatát). 

11 K CIM/SZMGSZ Sorszám  

12 K 
 
F 

CIM/SZMGSZ 
 
SZMGSZ 

Kocsiszám (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
19. rovatát). 
Az 1520 mm nyomtávolságú magánkocsik, bérelt kocsik 
esetében a kocsiszám alatt fel kell tüntetni a kocsi 
tulajdonosát vagy a kocsi bérlőjét. 
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13 
 

 
 
F 
F 
K 
F 
 
F 
 
K 
F 
 
F 

 
 
SZMGSZ 
CIM/SZMGSZ 
CIM/SZMGSZ 
CIM 
 
SZMGSZ 
 
CIM/SZMGSZ 
SZMGSZ 
 
SZMGSZ  

Az áru megnevezése (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
20. rovatát): 
Az egyes árudarabokra felfestett jelzések, jelölések 
Az áru csomagolásának módja 
Az áru megnevezése 
Az áru harmonizált rendszer szerinti számának 
megadása 
Gyorsan romló áruk – lásd a jelen Kézikönyv 
14.2.2. pontját 

Az áru darabszáma 
Rakszelvényen túlérő küldemény a … vasutakon 
(amennyiben a fuvarlevélben nem tüntethető fel) 
Bejegyzés az áru elhelyezéséről és rögzítéséről 
(amennyiben a fuvarlevélben nem tüntethető fel) 

14 K CIM/SZMGSZ  NHM/GNG (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 23. rovatát).

15 F CIM/SZMGSZ  RID / SZMGSZ 2. számú melléklete (lásd a 
CIM/SZMGSZ fuvarlevél 22. rovatát). 

16 F CIM/SZMGSZ  Zárak: a feladó, a fuvarozó/vasút és a vámszervek által 
feltett zárak mennyisége és jelei (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 20., 26. rovatait). 

17 K CIM/SZMGSZ  Az áru tömegét megállapította a feladó, 
fuvarozó/vasút – a felesleges szöveget törölni kell 
(lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 24. vagy 38. rovatát): 
Fel kell tüntetni az áru bruttó tömegét (beleértve a 
csomagolást is) NHM számok szerint elkülönítve. 

31 K SZMGSZ A küldemény összes tömege (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 24. rovatát). 

 
b) A fuvarozó/vasút által feladáskor kitöltendő rovatok 

 

Rovat 
száma 

Jelleg 
Fuvarozási 
szerződés 

A rovat megnevezése / adatok 

4 F CIM Vámkezelés: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
61. rovatát). 

8 K CIM/SZMGSZ  Küldemény azonosító (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
69. rovatát). 

9 K CIM Irányítási útvonal (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
60. rovatát). 

10 K SZMGSZ A feladási állomás egyesített állomásnév és 
keletbélyegzője (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
70. rovatát). 

18 K SZMGSZ Díjszámítási tömeg (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
83. rovatát). 

19 K SZMGSZ Fuvardíj (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 94. és 
95. rovatait). 

20 K SZMGSZ Mellékdíjak (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 98. és 
99. rovatait). 

21 K SZMGSZ Összesen fizetendő (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
102. és 103. rovatait). 
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c) A fuvarozó/vasút által szükség szerint kitöltendő rovat 

 

Rovat 
száma 

Jelleg 
Fuvarozási 
szerződés 

A rovat megnevezése / adatok 

30 F CIM/SZMGSZ Megjegyzések: a fuvarozó/vasutak bejegyzései (lásd a 
CIM/SZMGSZ fuvarlevél 64. és/vagy 113. rovatait). 

 
d) A fuvarozó/vasút által az átrakás után kitöltendő rovatok 

 

Rovat 
száma 

Jelleg 
Fuvarozási 
szerződés 

A rovat megnevezése / adatok 

22 K CIM/SZMGSZ Sorszám  
23 K 

 
F 

CIM/SZMGSZ 
 
SZMGSZ 

Kocsiszám átrakás után (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
19. rovatát). 
Az 1520 mm nyomtávolságú magánkocsik, bérelt kocsik 
esetében a kocsiszám alatt fel kell tüntetni a kocsi 
tulajdonosát vagy a kocsi bérlőjét. 

24 F CIM/SZMGSZ Zárak: az átrakás után felhelyezett zárak mennyisége és 
jelei (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 20. rovatát). 

25 K CIM/SZMGSZ Az áru tömege átrakás után (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 48. rovatát). 

26 K SZMGSZ Díjszámítási tömeg (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
83. rovatát). 

27 K SZMGSZ Fuvardíj (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 94. és 
97. rovatait). 

28 О SZMGSZ Mellékdíjak (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 98. és 
101. rovatait). 

29 О SZMGSZ Összesen fizetendő (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
102. és 105. rovatait). 

32 О CIM/SZMGSZ Az áru tömege átrakás után (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 48. rovatát). 

 
 
3 Nyelvek 
 

A CIM/SZMGSZ kocsijegyzék rovatainak megnevezésénél és tartalmánál használt nyelvek 
tekintetében a jelen Kézikönyv 8. pontjában foglalt rendelkezések érvényesek. 

 
4 Számítógépes nyomtatón nyomtatott dokumentumok 
 

Ha a CIM/SZMGSZ kocsijegyzéket nyomtatóval készítik, a következő feltételeket kell 
betartani: 

– tartalom: a mintától való eltérés nélkül; 
– külalak: a mintától való lehető legkisebb eltéréssel.” 
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„7.2. számú függelék 
(a Kézikönyv 20. pontjához) 

                                                  A CIM/SZMGSZ kocsijegyzék mintája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      „ 
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„7.3. számú függelék 
(a Kézikönyv 20. pontjához) 

 
Magyarázatok a CIM/SZMGSZ konténerjegyzék kitöltéséhez és tartalmához 
 
1 Általános rendelkezések 

 

Eltérő értelmű megállapodás hiányában a feladó kiállítja a CIM/SZMGSZ 
konténerjegyzéket, és feladáskor a CIM/SZMGSZ fuvarlevéllel együtt átadja azt a 
fuvarozónak/vasútnak. 

 

A CIM/SZMGSZ konténerjegyzéket a fuvarlevélhez olyan példányszámban kell csatolni, 
ahány lapja a CIM/SZMGSZ fuvarlevélnek van, beleértve a Kézikönyv 19. pontjában 
foglaltak értelmében a rovatlaphoz csatolt pótlapokat is.  
 
A CIM/SZMGSZ fuvarlevél 19. rovatába a következő szövegű bejegyzést kell tenni: „Lásd 
a csatolt jegyzéket / Смотри прилагаемую ведомость“. 

 
2 Tartalom 

 

A feladó és a fuvarozók/vasutak közötti eltérő értelmű megállapodás hiányában a 
CIM/SZMGSZ konténerjegyzék kitöltésére a következő magyarázatok érvényesek: 

 

a) A feladó által kitöltendő rovatok 
 

Rovat 
száma 

Jelleg 
Fuvarozási 
szerződés 

A rovat megnevezése / adatok 

1 K 
SZ 

CIM/SZMGSZ 
 

Feladó: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 1. rovatát). 
Kód: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 2. rovatát). 

2 K 
SZ 

CIM/SZMGSZ 
 

Átvevő: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 4. rovatát). 
Kód: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 5. rovatát). 

3 K CIM 
 
SZMGSZ 

Az átvétel helye (beleértve az állomást és az országot) 
és az áru fuvarozásra való felvételének időpontja. 
Feladási állomás és a vasút rövidített megnevezése.  
(lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 16. rovatát). 

5 K CIM/SZMGSZ Kiszolgáltatási hely (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
10. rovatát). 

6 SZ CIM A kiszolgáltatási hely kódja (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 11. rovatát). 

7 K CIM/SZMGSZ Az állomás kódja (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
12. rovatát). 

11 K CIM/SZMGSZ Sorszám  

12 F CIM/SZMGSZ UTI száma, szükség szerint, „Privatcontainer” esetén 
kiegészítve latin „P” betűvel (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 20. rovatát). 

13 
 

F CIM/SZMGSZ UTI típusa és hosszúsága (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 20. rovatát). 

14  
 
F 
F 
K 

 
 
SZMGSZ 
CIM/SZMGSZ 
CIM/SZMGSZ 

Az áru megnevezése (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
20. rovatát): 
Az egyes árudarabokra felfestett jelzések, jelölések 
Az áru csomagolásának módja 
Az áru megnevezése 
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F 
 
F 
 
K 

CIM 
 
SZMGSZ 
 
CIM/SZMGSZ  

Az áru harmonizált rendszer szerinti számának 
megadása 
Gyorsan romló áruk – lásd a jelen Kézikönyv 
14.2.2. pontját 

Az áru darabszáma 
15 K CIM/SZMGSZ  NHM/GNG (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 23. rovatát). 

16 F CIM/SZMGSZ  RID / SZMGSZ 2. számú melléklete (lásd a 
CIM/SZMGSZ fuvarlevél 22. rovatát). 

17 K CIM/SZMGSZ  Az áru tömegét megállapította a feladó (lásd a 
CIM/SZMGSZ fuvarlevél 24. rovatát):  

- az áru tömege (csomagolást is beleértve) 
NHM/GNG számok szerint; 

- UTI saját tömege; 
- UTI összes tömege. 

18 F CIM/SZMGSZ  Zárak: a feladó, a fuvarozó/vasút és a vámszervek által 
feltett zárak mennyisége és jelei (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 20., 26. rovatait). 

19 F CIM/SZMGSZ  A feladó által csatolt dokumentumok (lásd a 
CIM/SZMGSZ fuvarlevél 9. rovatát). 

20 K 
 
F 

CIM/SZMGSZ  
 
SZMGSZ 

Kocsiszám feladáskor (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
19. rovatát).  
Az 1520 mm nyomtávolságú magánkocsik, bérelt kocsik 
esetében a kocsiszám alatt fel kell tüntetni a kocsi 
tulajdonosát vagy a kocsi bérlőjét. 

29 K SZMGSZ A küldemény összes tömege (lásd a CIM/SZMGSZ 
fuvarlevél 24. rovatát): 
- az áru tömege; 
- UTI saját tömege; 
- UTI összes tömege. 

 
b) A fuvarozó/vasút által feladáskor kitöltendő rovatok 

 

Rovat 
száma 

Jelleg 
Fuvarozási 
szerződés 

A rovat megnevezése / adatok 

4 F CIM Vámkezelés: (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
61. rovatát). 

8 K CIM/SZMGSZ  Küldemény azonosító (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
69. rovatát). 

9 K CIM Irányítási útvonal (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
60. rovatát). 

10 K SZMGSZ A feladási állomás egyesített állomásnév és 
keletbélyegzője (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
70. rovatát). 

21 K SZMGSZ Fuvardíj (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 94. és 
95. rovatait). 

22 K SZMGSZ Mellékdíjak (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 98. és 
99. rovatait). 

23 K SZMGSZ Összesen fizetendő (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
102. és 103. rovatait). 
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c) A fuvarozó/vasút által szükség szerint kitöltendő rovat 
 

Rovat 
száma 

Jelleg Fuvarozási 
szerződés 

A rovat megnevezése / adatok 

28 F CIM/SZMGSZ Megjegyzések: a fuvarozó/vasutak bejegyzései (lásd a 
CIM/SZMGSZ fuvarlevél 64. és/vagy 113. rovatait). 

 
d) A fuvarozó/vasút által az átrakás után kitöltendő rovatok 

 

Rovat 
száma 

Jelleg Fuvarozási 
szerződés 

A rovat megnevezése / adatok 

24 K 
 
F 

CIM/SZMGSZ 
 
SZMGSZ 

Kocsiszám átrakás után (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
19. rovatát). 
Az 1520 mm nyomtávolságú magánkocsik, bérelt kocsik 
esetében a kocsiszám alatt fel kell tüntetni a kocsi 
tulajdonosát vagy a kocsi bérlőjét. 

25 K SZMGSZ Fuvardíj (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 96. és 
97. rovatait). 

26 О SZMGSZ Mellékdíjak (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 100. és 
101. rovatait). 

27 О SZMGSZ Összesen fizetendő (lásd a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 
104. és 105. rovatait). 

 
3 Nyelvek 
 

A CIM/SZMGSZ konténerjegyzék rovatainak megnevezésénél és tartalmánál használt 
nyelvek tekintetében a jelen Kézikönyv 8. pontjában foglalt rendelkezések érvényesek. 

 
4 Számítógépes nyomtatón nyomtatott dokumentumok 
 

Ha a CIM/SZMGSZ konténerjegyzéket nyomtatóval készítik, a következő feltételeket kell 
betartani: 

– tartalom: a mintától való eltérés nélkül; 
– külalak:  a mintától való lehető legkisebb eltéréssel.” 
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„7.4. számú függelék  
(a Kézikönyv 20. pontjához) 

 

A CIM/SZMGSZ konténerjegyzék mintája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 
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8. Az SZMGSZ 22. számú mellékletébe új 8. „A CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyv 
kitöltési útmutatója” függelékeket kell felvenni: 

 
„8. számú függelék 

(a Kézikönyv 12. pontjához) 
 

 
A CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyv kitöltési útmutatója 

 
Alkalmazási rendelkezések 
 
− A CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyv az áru állapotának leírására szolgál, 

beleértve az okozott kár mértékének meghatározását is. 
− A CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyvet legalább két példányban kell felvenni. 

Egy példányt a CIM/SZMGSZ fuvarlevélhez kell csatolni. 
− A CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyv felvételéről megfelelő bejegyzést kell 

tenni a CIM/SZMGSZ fuvarlevél 62. vagy 114. rovatában. 
− A CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyv rovatainak megnevezését két, szükség 

esetén három nyelven kell kinyomtatni, amelyek közül az egyik orosz, a másik német 
vagy angol vagy francia lehet.” 

 
9. Az SZMGSZ 22. számú mellékletébe új 8.1. (a CIM/SZMGSZ kereskedelmi jegyzőkönyv 

mintája) függelékeket kell felvenni. 
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„8.1. számú függelék 
(a Kézikönyv 12. pontjához) 
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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    „ 



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

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
27/2008. (XII. 10.) IRM

rendelete

az elektronikus árverési rendszer informatikai
alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes

szabályokról

A bí ró sá gi vég re haj tás ról szó ló 1994. évi LIII. tör vény
307. § (2) be kez dés o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § h) pont já ban ka pott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Értelmezõ rendelkezések

1. §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) in for ma ti kai al kal ma zás: az elekt ro ni kus ár ve ré si

rend szert tá mo ga tó szoft ver;
b) fel hasz ná ló: az, aki az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer 

nyil ván tar tá sa i ba be te kint vagy az in for ma ti kai al kal ma -
zás út ján mû ve le tet hajt vég re;

c) vég re haj tó: hi va ta li elekt ro ni kus alá írás használa -
tára jo go sult ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó és me gyei bí ró sá gi
vég re haj tó;

d) bí ró sá gi vég re haj tó: hi va ta li elekt ro ni kus alá írás
hasz ná la tá ra jo go sult bí ró sá gi vég re haj tó és bí ró sá gi vég -
re haj tó-he lyet tes;

e) ár ve re zõ: az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá -
ban sze rep lõ fel hasz ná ló;

f) nem re giszt rált fel hasz ná ló: a c)–e) pon tok ha tá lya
alá nem tar to zó fel hasz ná ló;

g) li cit nap ló: az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ben köz -
zé tett ér vé nyes vé te li aján lat ada ta it tar tal ma zó adat so rok
összes sé ge;

h) tel jes li cit nap ló: az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer -
ben köz zé tett va la mennyi vé te li aján lat ada ta it tar tal ma zó
adat so rok összes sé ge;

i) üzem za var: az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer tar tós
vagy át me ne ti meg hi bá so dá sa vagy ezt ered mé nye zõ
egyéb tech ni kai prob lé má ja, ami a szol gál ta tá sa i nak
igény be vé te lét kor lá toz za vagy le he tet len né te szi;

j) üzem sze rû kar ban tar tás: az elekt ro ni kus ár ve ré si
rend szer terv sze rû és rend kí vü li ese tek ben vég zett, elõ ze -
tes tá jé koz ta tás alap ján, elõ re meg ha tá ro zott idõ tar ta mig

tar tó kar ban tar tá sa, ami alatt a rend szer szol gál ta tá sai nem
ér he tõk el.

2. §

A Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka ma ra (a to váb bi ak -
ban: ka ma ra) az in for ma ti kai al kal ma zás üze mel te té sé re
szer zõ dést köt het.

3. §

Az adat vé de lem re vo nat ko zó jog sza bá lyok be tar tá sán
túl az in for ma ti kai al kal ma zás üze mel te té sé vel meg bí zott
sze mé lyek az e te vé keny sé gük vég zé se so rán tu do má suk ra 
ju tott, az in for ma ti kai al kal ma zás sal kap cso la tos ada tok
te kin te té ben ti tok tar tás ra is kö te le sek. A ti tok tar tá si kö te -
le zett ség a mun ka vi szony, il let ve a mun ka vég zés re irá -
nyu ló egyéb jog vi szony meg szû né sét kö ve tõ en is fenn -
marad.

Az informatikai alkalmazás és az annak útján kezelt
adatok elérhetõsége a felhasználók számára

4. §

Az in for ma ti kai al kal ma zást a ka ma ra 2009. ja nu ár 1-jé -
tõl – ki vé ve az üzem sze rû kar ban tar tás idõ sza kát – fo lya -
ma to san el ér he tõ vé te szi az in ter ne ten; e cél ból a ka ma ra
hon la pot üze mel tet.

5. §

(1) Az in for ma ti kai al kal ma zás üzem sze rû kar ban tar tá si 
ide jé rõl a ka ma ra az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer fe lü le -
tén elõ ze te sen és a kar ban tar tás ide je alatt tá jé koz ta tást ad.

(2) Az üzem za var ról az (1) be kez dés ben fog lal tak meg -
fe le lõ al kal ma zá sá val kell tá jé koz ta tást adni.

6. §

Az in for ma ti kai al kal ma zás nak le he tõ vé kell ten nie az
adat ke re sé si ered mé nyek ta lá la ti lis tá já nak, va la mint a
rend szer üze ne tek nek a meg te kin té sét és ki nyom ta tá sát.

Az elektronikus árverési rendszer mûködtetésének
költségei

7. §

Az in for ma ti kai al kal ma zás lét re ho zá sá nak és mû köd te -
té sé nek, va la mint az in for ma ti kai al kal ma zás út ján ke zelt
ada tok meg õr zé sé nek költ sé ge it a ka ma ra vi se li.
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8. §

A ka ma ra a fel hasz ná lók szá má ra az in for ma ti kai al kal -
ma zás hasz ná la tá nak elõ se gí té sé re az elekt ro ni kus árve -
rési rend szer fe lü le tén fo lya ma to san mû köd tet elektro -
nikus úton el ér he tõ szak mai és tech ni kai se gít ség nyúj tó
szol gál ta tást.

Felhasználói szabályzat

9. §

(1) A ka ma ra az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer mû kö dé -
sé nek és ár ve re zõ ként tör té nõ hasz ná la tá nak fel té te le it
sza bály zat ban (a to váb bi ak ban: fel hasz ná lói sza bály zat)
ál la pít ja meg.

(2) A fel hasz ná lói sza bály zat kö te le zõ tar tal mi ele mei a
kö vet ke zõk:

a) a fel hasz ná lói sza bály zat és a mó do sí tá sa felhasz -
náló ál tal tör té nõ el fo ga dá sá nak mód ja;

b) az ol dal fris sí tés be ál lí tá sá nak mód ja;
c) tá jé koz ta tó az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ár ve re -

zõk szá má ra nyúj tott szol gál ta tá sa i ról és az egyes szol gál -
ta tá sok igény be vé te lé nek mód já ról;

d) az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer üzem sze rû kar ban -
tar tá si ide jé nek és az er rõl szó ló tá jé koz ta tás nak a mód ja;

e) az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba tör té nõ
be jegy zés el já rá sa te kin te té ben

ea) az el já rás he lye,
eb) a be jegy zés hez szük sé ges ada tok iga zo lá sa,
ec) a be jegy zé si díj meg fi ze té sé nek mód ja,
ed) a fel hasz ná lói név, a jel szó és az egye di azo no sí tó

kép zé se;
f) az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ból tör té nõ

tör lés el já rá sa te kin te té ben az ea) és eb) al pont ban fog lal -
tak;

g) az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ban sze -
replõ ada tok meg vál toz ta tá sa te kin te té ben

ga) az ea)–ec) al pont ban fog lal tak,
gb) a jel szó el vesz té se ese tén kö ve ten dõ el já rás;
h) a fel hasz ná lói név és jel szó ak ti vá lá sá nak mód ja;
i) tá jé koz ta tás az ár ve re zõ ada ta i nak ke ze lé sé rõl (ada -

tok köre, ke ze lé sük idõ tar ta ma, ada tok to váb bí tá sa, adat -
ke ze lõ);

j) az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer hez tar to zó, a fel -
hasz ná lók ren del ke zé sé re álló szak mai és tech ni kai se gít -
ség nyúj tó szol gál ta tás tar tal ma.

10. §

(1) A fel hasz ná lói sza bály za tot és an nak mó do sí tá sát a
ka ma ra a fel hasz ná lók szá má ra köz zé te szi az elekt ro ni kus
ár ve ré si rend szer fe lü le tén; az a köz zé té tel nap já tól al kal -
maz ha tó.

(2) Az ár ve re zõ a fel hasz ná lói sza bály zat mó do sí tá sá -
nak köz zé té te lét kö ve tõ en az in for ma ti kai al kal ma zás
 útján mû ve le tet csak azt kö ve tõ en vé gez het, hogy a fel -
hasz ná lói sza bály zat mó do sí tá sát – az elekt ro ni kus árve -
rési rend szer fe lü le tén, erre szol gá ló mû ve let el vég zé sé -
vel – el fo gad ta.

Az elektronikus árverési rendszer nem regisztrált
felhasználók számára elérhetõ szolgáltatásai

11. §

Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
a nem re giszt rált fel hasz ná lók az elekt ro ni kus ár ve ré si
rend szer kö vet ke zõ szol gál ta tá sa it ve hes sék igény be:

a) fel hasz ná lói sza bály zat meg te kin té se,
b) ál ta lá nos rend szer üze ne tek meg te kin té se,
c) be te kin tés az ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sá ba,
d) li cit nap lók meg te kin té se.

Az elektronikus árverési rendszer végrehajtók számára
elérhetõ szolgáltatásai

12. §

(1) A vég re haj tó fel hasz ná lói ne vé nek és jel sza vá nak
meg adá sá val, va la mint hi va ta li elekt ro ni kus alá írá sa
 autentikációs ta nú sít vá nyá nak hasz ná la tá val ve he ti igény -
be az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer vég re haj tók ré szé re
nyúj tott szol gál ta tá sa it.

(2) A ka ma ra a vég re haj tó kat a hi va tal ba lé pé sü ket
 követõen el lát ja az in for ma ti kai al kal ma zás hasz ná la tá hoz
szük sé ges fel hasz ná lói név vel és jel szó val; me gyei bíró -
sági vég re haj tó és vég re haj tó-he lyet tes ese té ben az eh hez
szük sé ges ada to kat a me gyei bí ró ság el nö ke jut tat ja el
a ka ma rá nak.

13. §

(1) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy az – a nem re giszt rált fel hasz ná lók szá má ra el ér he tõ
szol gál ta tá so kon túl – a kö vet ke zõ mû ve le tek el vég zé sét
te gye le he tõ vé a vég re haj tó szá má ra:

a) jel szó meg vál toz ta tá sa;
b) be te kin tés és be jegy zés (mó do sí tás, tör lés) az ár ve -

re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba;
c) ár ve ré si hir det mény köz zé té te le;
d) ha gyo má nyos in gó ár ve rés hir det mé nyé nek tör lé se;
e) az ár ve re zõ fel hasz ná lói ne vé nek és jel sza vá nak

 aktiválása (ak ti vá lás irán ti ké re lem el uta sí tá sa, ak ti vá lás
meg szün te té se) meg ha tá ro zott ár ve ré sen tör té nõ li ci tá lás -
hoz;

f) tel jes li cit nap ló meg te kin té se és ki nyom ta tá sa;
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g) li cit nap ló le zá rá sa [a bí ró sá gi vég re haj tás ról szó ló
1994. évi LIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Vht.) 132/F. §
(7) be kez dés, 152. § (4) be kez dés];

h) ár ve ré si vé tel té nyé nek és az áve ré si vé tel ár össze gé -
nek köz zé té te le [Vht. 147. § (5) be kez dés];

i) ár ve ré si vevõ fel hí vá sa az ár ve ré si jegy zõ könyv alá -
írá sá ra és az ár ve ré si vé tel ár ki fi ze té sé re;

j) a tel jes li cit nap ló ban sze rep lõ ár ve re zõk nek az ár ve -
re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ ada ta it
 tartalmazó elekt ro ni kus adat lap meg te kin té se és ki nyom -
ta tá sa;

k) mû ve le tek el vég zé sé rõl szó ló rend szer üze ne tek
meg te kin té se, va la mint az ár ve re zõk e ren de let ben meg ha -
tá ro zott ké rel me i nek rend szer üze net ként tör té nõ meg -
tekintése és ki nyom ta tá sa.

(2) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy az

a) az (1) be kez dés d)–j) pont já ban fog lalt mû ve le tek
 elvégzését – a ki ren delt he lyet tes ki vé te lé vel – csak azon
ár ve rés te kin te té ben te gye le he tõ vé a vég re haj tó szá má ra,
amely nek hir det mé nyét a vég re haj tó (vagy he lyet te se) tett
köz zé;

b) az e ren de let ben meg ha tá ro zott egyes rend szer üze -
ne te ket, to váb bá a jel szó meg vál toz ta tá sá ról szó ló ér te sí -
tést elekt ro ni kus le vél ben is meg küld je a vég re haj tó elekt -
ro ni kus le vél cí mé re;

c) a vég re haj tói ál lás ra ki ren delt he lyet tes szá má ra a
he lyet te sí tett vagy az ál lás he lyen ko ráb ban mû kö dõ vég re -
haj tó ál tal köz zé tett ár ve ré sek te kin te té ben is biz to sít sa az
(1) be kez dés d)–j) pont ja i ban fog lalt mû ve le tek el vég zé -
sét, to váb bá a he lyet tes nek is küld je meg a vég re haj tó ré -
szé re szó ló rend szer üze ne te ket és elekt ro ni kus le ve le ket.

(3) A rend szer üze ne tek a vég re haj tó ré szé re az elekt ro -
ni kus ár ve ré si rend szer ben tör té nõ köz zé té te lü ket kö ve tõ
mun ka na pon kéz be sí tett nek te kin ten dõk.

Az elektronikus árverési rendszer árverezõk számára
elérhetõ szolgáltatásai

14. §

Az ár ve re zõ fel hasz ná lói ne vé nek és jel sza vá nak meg -
adá sá val ve he ti igény be az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer
ár ve re zõk ré szé re nyúj tott szol gál ta tá sa it.

15. §

Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
az – a nem re giszt rált fel hasz ná lók szá má ra el ér he tõ szol -
gál ta tá so kon túl – a kö vet ke zõ mû ve le tek el vég zé sét te gye 
le he tõ vé az ár ve re zõk szá má ra:

a) fel hasz ná lói sza bály zat mó do sí tá sá nak el fo ga dá sa;
b) jel szó, egye di azo no sí tó és elekt ro ni kus le vél cím

meg vál toz ta tá sa;

c) fel hasz ná lói név és jel szó ak ti vá lá sa irán ti ké re lem
elõ ter jesz té se;

d) rend szer üze ne tek meg te kin té se.

16. §

Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
az – a nem re giszt rált fel hasz ná lók szá má ra és az ár ve re -
zõk szá má ra el ér he tõ szol gál ta tá so kon túl – a kö vet ke zõ
mû ve le tek el vég zé sét te gye le he tõ vé az ak ti vált fel hasz ná -
lói ne vü ket és jel sza vu kat meg adó ár ve re zõk szá má ra az
ak ti vá lás sal érin tett ár ve ré sek te kin te té ben:

a) tel jes li cit nap ló meg te kin té se,
b) vé te li aján lat meg té te le,
c) ár ve ré si elõ leg vissza uta lá sa irán ti ké re lem elõ ter -

jesz té se,
d) rend szer üze net meg te kin té se.

17. §

(1) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy az e ren de let ben meg ha tá ro zott egyes, az elekt ro ni -
kus ár ve ré si rend szer út ján kö zölt ér te sí té se ket, fel hí vá so -
kat, rend szer üze ne te ket elekt ro ni kus le vél ben is meg küld -
je az ár ve re zõ elekt ro ni kus le ve le zé si cí mé re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí té sek, fel hí vá sok és
rend szer üze ne tek az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ben
tör té nõ köz zé té te lü ket kö ve tõ mun ka na pon az ár ve re zõ -
nek kéz be sí tett nek te kin ten dõk.

II. Fejezet

AZ ÁRVEREZÕK ELEKTRONIKUS NYILVÁNTARTÁSA

Bejegyzés az árverezõk elektronikus nyilvántartásába

18. §

(1) Az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba (a to -
váb bi ak ban e fe je zet ben: nyil ván tar tás) – a (2) be kez dés -
ben fog lalt ki vé tel lel – ada tot bí ró sá gi vég re haj tó je gyez -
het be (mó do sít hat).

(2) Az ár ve re zõ az in for ma ti kai al kal ma zás ár ve re zõ -
ként tör té nõ hasz ná la tá hoz szük sé ges jel sza vát, egye di
azo no sí tó ját és elekt ro ni kus le ve le zé si cí mét az elekt ro ni -
kus ár ve ré si rend szer fe lü le tén köz vet le nül mó do sít hat ja;
mely rõl elekt ro ni kus le vél ben kap ér te sí tést.

19. §

(1) A be jegy zés egy erre szol gá ló, a nyil ván tar tás ból a
bí ró sá gi vég re haj tó szá má ra le tölt he tõ elekt ro ni kus adat -
lap ki töl té sé vel és az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ré szé -
re tör té nõ el kül dé sé vel tör té nik.
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(2) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
a) ha az adat lap tar tal maz za a Vht. 132/E. § (2) be kez -

dés a), b) és d)–f) pont ja i ban fog lalt ada to kat, to váb bá
együt tes ár ve re zõk ese té ben a tu laj don szer zé si arányt,
 illetve mó do sí tás ese tén a mó do sí tott ada to kat, az ár ve re zõ 
ada ta it au to ma ti ku san rög zít se a nyil ván tar tás ban;

b) hi á nyo san ki töl tött adat lap alap ján vagy a nyil ván -
tar tás ban már sze rep lõ ár ve re zõ ese té ben ne rög zít sen ada -
tot a nyil ván tar tás ban; er rõl a hi á nyos ság vagy a nyil ván -
tar tás ban sze rep lés té nyé nek meg je lö lé sé vel hi ba üze ne tet
küld jön a bí ró sá gi vég re haj tó ré szé re;

c) az adat lap alap ján a nyil ván tar tás ba be jegy zett adat -
sort a rög zí tés sor rend jé ben fo lya ma tos, utó lag meg nem
vál toz tat ha tó sor szám mal, az ada tok mó do sí tá sa és tör lé se
ese tén pe dig a sor szám hoz kap cso ló dó, fo lya ma tos szá mo -
zá sú al szám mal lás sa el;

d) biz to sít sa a nyil ván tar tás ban az ár ve re zõk neve és
sze mély azo no sí tó ada tai alap ján tör té nõ ke re sés lehetõ -
ségét;

e) biz to sít sa a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok ról az
ár ve re zõ ada ta it, va la mint a be jegy zõ (mó do sí tó, tör lõ)
 bírósági vég re haj tó ne vét, szék he lyét és a be jegy zés idõ -
pont ját tar tal ma zó ki vo nat ki nyom ta tá sá nak le he tõ sé gét.

Törlés a nyilvántartásból

20. §

(1) A nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés egy erre szol gá ló, a
nyil ván tar tás ból a bí ró sá gi vég re haj tók szá má ra le tölt he tõ
elekt ro ni kus adat lap ki töl té sé vel tör té nik.

(2) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy

a) az ár ve re zõ ne vé vel és sze mély azo no sí tó ada ta i val
ki töl tött adat lap alap ján – ki vé ve a b) pont ban fog lalt ese -
tet – az ár ve re zõ ada ta it au to ma ti ku san tö röl je a nyil ván -
tar tás ból;

b) ne tö röl je az ár ve re zõ ada ta it a nyil ván tar tás ból
mind ad dig, amíg köz zé tett aján la ta van az ár ve re zõ nek;
er rõl küld jön rend szer üze ne tet a bí ró sá gi vég re haj tó ré -
szére;

c) a tör lés rõl szó ló ér te sí tést elekt ro ni kus le vél ben
küld je meg az ár ve re zõ elekt ro ni kus le vél cí mé re.

III. Fejezet

ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK
NYILVÁNTARTÁSA

Elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartásának
tartalma

21. §

Az elekt ro ni kus ár ve ré si hir det mé nyek nyil ván tar tá sa
(a to váb bi ak ban e fe je zet ben: nyil ván tar tás) tar tal maz za

a) a ha gyo má nyos in gó ár ve ré sek hir det mé nye i nek
[Vht. 122. § (4) be kez dés],

b) az elekt ro ni kus in gó ár ve ré sek [Vht. 132/D. § (1) be -
kez dés] hir det mé nye i nek,

c) az in gat lan ár ve ré sek [Vht. 145/A. § (1) be kez dés]
hir det mé nye i nek (a to váb bi ak ban együtt: ár ve ré si hir det -
mény)
ada ta it.

Árverési hirdetmény közzététele

22. §

(1) A nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés a vég re haj tók
ál tal az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer fe lü le tén ki tölt he tõ
elekt ro ni kus adat lap ki töl té sé vel és az ár ve ré si hir det mény 
elekt ro ni kus for má tum ban (pdf for má tum) való fel töl té sé -
vel tör té nik.

(2) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy

a) ha a be jegy zés re szol gá ló elekt ro ni kus adat lap tar -
tal maz za a kö te le zõ en meg adan dó ada to kat, és ah hoz csa -
tol ták az ár ve ré si hir det mény elekt ro ni kus vál to za tát, a
hir det mény ada ta it – a köz zé té tel idõ pont já val ki egé szít -
ve – au to ma ti ku san köz zé te gye a nyil ván tar tás ban, a hir -
det mény elekt ro ni kus vál to za tát pe dig le tölt he tõ vé te gye
a nyil ván tar tás ból;

b) hi á nyo san ki töl tött adat lap alap ján és az ár ve ré si hir -
det mény elekt ro ni kus vál to za tá nak fel töl té se hi á nyá ban ne 
rög zít sen ada tot a nyil ván tar tás ban; er rõl a hi á nyos ság
meg je lö lé sé vel hi ba üze ne tet küld jön a vég re haj tó ré szé re;

c) az adat lap hoz csa tol ha tó, s a fel hasz ná lók ál tal meg -
te kint he tõ le gyen a nyil ván tar tás ban az in gat lant áb rá zo ló
leg alább két da rab di gi tá lis fény kép.

Keresés az árverési hirdetmények között

23. §

Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a 
fel hasz ná lók szá má ra biz to sí tott le gyen a hir det mé nyek
kö zöt ti ke re sés leg alább kö vet ke zõ szû kí té si fel té te lek
meg adá sá val:

a) ha gyo má nyos in gó ár ve ré sek hir det mé nyei,
b) elekt ro ni kus in gó ár ve ré sek hir det mé nyei,
c) in gat lan ár ve ré sek hir det mé nyei,
d) in gat lan ár ve ré sek hir det mé nyei az in gat la nok ki -

kiáltási ára alap ján,
e) in gat lan ár ve ré sek hir det mé nyei az in gat la nok föld -

raj zi fek vé se alap ján,
f) ár ve ré sek hir det mé nyei, me lye ken a le kér de zés idõ -

pont já ban elekt ro ni kus vé te li aján lat te he tõ és ame lyek
ese té ben a li cit nap ló le zá rás ra ke rült.
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Árverési hirdetmények törlése

24. §

Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
az ár ve ré si hir det ményt

a) ha gyo má nyos in gó ár ve rés ese tén az ár ve rés nap ját
kö ve tõ na pon vagy azt meg elõ zõ en a vég re haj tó in téz ke -
dé sé re,

b) elekt ro ni kus in gó ár ve rés ese tén a li cit nap ló le zá rá sát 
kö ve tõ 30. na pon,

c) in gat lan ár ve rés ese tén az ár ve rést kö ve tõ 30. na pon,
ha pe dig a li cit nap ló le zá rá sá ról a vég re haj tó in téz ke dett,
a li cit nap ló le zá rá sát kö ve tõ 30. na pon
au to ma ti ku san tö röl je a nyil ván tar tás ból.

IV. Fejezet

LICITÁLÁS AZ ELEKTRONIKUS ÁRVERÉSI
RENDSZERBEN

A felhasználói név és jelszó aktiválása

25. §

(1) Az ár ve re zõ a fel hasz ná lói ne vé nek és jel sza vá nak
meg ha tá ro zott ár ve rés te kin te té ben tör té nõ ak ti vá lá sát az
elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer fe lü le tén kér he ti, mely nek
so rán nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az ár ve ré si elõ le get be -
fi zet te és nem mi nõ sül az ár ve rés bõl ki zárt sze mély nek.

(2) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy a ké rel met a hir det ményt köz zé te võ vég re haj tó rend -
szer üze ne te ként meg je le nít se és azt elekt ro ni kus le vél ben
is meg küld je a vég re haj tó nak, to váb bá er rõl küld jön rend -
szer üze ne tet az ár ve re zõ szá má ra is.

26. §

(1) A vég re haj tó a ké re lem alap ján az ár ve re zõ fel hasz -
ná lói ne vét és jel sza vát – az egyéb, Vht.-ban fog lalt fel té -
te lek fenn ál lá sa ese tén – az ár ve ré si elõ leg be fi ze té sét
 követõen ha la dék ta la nul, át uta lá sa ese tén pe dig leg ké sõbb 
a ké re lem rõl szó ló rend szer üze net kéz be sí té sét kö ve tõ
mun ka na pon ak ti vál ja, a fel té te lek hi á nya ese tén az ak ti -
vá lá si ké rel met – az ok meg je lö lé sé vel – el uta sít ja.

(2) Az ak ti vá lás vé te li aján lat meg té te lé re vagy elõ vá -
sár lá si jog gya kor lá sá ra tör tén het.

(3) A vég re haj tó a fel hasz ná lói név és jel szó ak ti vá lá sá -
ról (a ké re lem el uta sí tá sá ról) az elekt ro ni kus ár ve ré si rend -
szer ben egy erre szol gá ló elekt ro ni kus adat lap ki töl té sé vel
ér te sí ti az ár ve re zõt.

(4) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy

a) az ok meg je lö lé sé vel ki töl tött adat lap alap ján az
 értesítésrõl rend szer üze ne tet és elekt ro ni kus le ve let küld -

jön az ár ve re zõ ré szé re, to váb bá er rõl küld jön rend szer -
üze ne tet a vég re haj tó nak;

b) ha nem töl töt ték ki az adat la pon az el uta sí tás okát, az 
ér te sí tést ne to váb bít sa az a) pont ban fog lal tak sze rint, ha -
nem a hi á nyos ság meg je lö lé sé vel hi ba üze ne tet küld jön a
vég re haj tó ré szé re.

Licitnapló megtekintése

27. §

Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
a) az ár ve ré si hir det mény hez kap cso ló dó li cit nap ló az

adott ár ve ré si hir det mény ol da lá ról le gyen meg te kint he tõ;
b) a vég re haj tók, va la mint az ak ti vált fel hasz ná lói

 nevüket és jel sza vu kat meg adó ár ve re zõk szá má ra pe dig a
tel jes li cit nap ló is meg te kint he tõ és nyom tat ha tó le gyen.

Vételi ajánlat megtétele és közzététele

28. §

(1) Az ár ve re zõk az ak ti vá lás sal érin tett ár ve ré sen az
elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer fe lü le tén te het nek vé te li
aján la tot, az erre szol gá ló elekt ro ni kus adat lap vé te li aján -
lat össze gé vel való ki töl té sé vel és az elekt ro ni kus ár ve ré si
rend szer nek tör té nõ el kül dé sé vel.

(2) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
a) az au to ma ti ku san ajánl ja fel az ár ve re zõ ré szé re

 vételi aján lat össze ge ként az utol só ként köz zé tett vé te li
aján lat nál a li cit kü szöb össze gé vel ma ga sabb össze get,
meg elõ zõ aján lat hi á nyá ban pe dig a leg ki sebb vé tel ár
össze gét;

b) köz zét ehe tõ össze gû aján lat tal ki töl tött adat lap alap -
ján au to ma ti ku san te gye köz zé a vé te li aján la tot a li cit nap -
ló ban;

c) nem köz zét ehe tõ össze gû aján lat ese tén ne te gyen
köz zé vé te li aján la tot, ha nem er rõl – a köz zé té tel aka dá -
lyá nak meg je lö lé sé vel – küld jön hi ba üze ne tet az ár ve re zõ
ré szé re.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kat meg fe le lõ en
al kal maz ni kell üz let rész ár ve ré se so rán az elõ vá sár lá si jog 
gya kor lá sá ra szol gá ló nyi lat ko zat meg té te lé re is az zal,
hogy az ár ve re zõ vé te li aján la ta összeg meg je lö lé sé nek
 hiányában is köz zét ehe tõ; ez mi nõ sül a meg elõ zõ en köz -
zé tett vé te li aján lat vo nat ko zá sá ban meg tett elõ vá sár lá si
jo got gya kor ló nyi lat ko zat nak.

Árverési elõleg visszautalása iránti kérelem

29. §

(1) Az ár ve re zõ az elõ leg vissza uta lá sa irán ti ké rel mét
[Vht. 145/C. § (4) be kez dés] az elekt ro ni kus ár ve ré si rend -
szer fe lü le tén ter jeszt he ti elõ.
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(2) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy

a) ak kor le gyen mód a ké re lem el kül dé sé re, ha már tet -
tek köz zé az ár ve re zõ vé te li aján la tá nál ma ga sabb össze gû
vé te li aján la tot a li cit nap ló ban;

b) az a ké rel met a hir det ményt köz zé te võ vég re haj tó
rend szer üze ne te ként meg je le nít se és azt elekt ro ni kus le -
vél ben is to váb bít sa a vég re haj tó szá má ra; to váb bá er rõl
küld jön elekt ro ni kus le ve let az ár ve re zõ nek;

c) a ké re lem el kül dé sé vel egy ide jû leg az ár ve re zõ fel -
hasz ná lói ne vé nek és jel sza vá nak ak ti vá lá sát automati -
kusan szün tes se meg.

Licitnapló lezárása

30. §

Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
a) elekt ro ni kus in gó ár ve rés ese tén az ár ve ré si hir det -

mény köz zé té te lét kö ve tõ 15. nap 20 óra kor, in gat lan ár ve -
rés ese tén pe dig az ár ve rés nap ját meg elõ zõ mun ka nap
12 óra kor au to ma ti ku san le zár ja a li cit nap lót;

b) a li cit nap ló le zá rá sa iránt az elekt ro ni kus ár ve ré si
rend szer fe lü le tén erre szol gá ló mû ve let el vég zé sé vel az
ár ve ré si hir det ményt köz zé te võ vég re haj tó is in téz ked hes -
sen;

c) a li cit nap ló vég re haj tó ál ta li le zá rá sát kö ve tõ en ne
biz to sít sa vé te li aján lat és elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra
vo nat ko zó nyi lat ko zat meg té te lé nek le he tõ sé gét, a li cit -
nap ló au to ma ti kus le zá rá sát kö ve tõ en pe dig (üz let rész
 árverése ese tén) csak az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sá ra
szol gá ló nyi lat ko zat meg té te lé nek le he tõ sé gét biz to sít sa.

Árverési vétel tényének és az áverési vételár összegének
közzététele

31. §

(1) A vég re haj tó az ár ve ré si vé tel té nyét és az ár ve ré si
vé tel ár össze gét egy erre szol gá ló elekt ro ni kus adat lap ki -
töl té sé vel te szi köz zé az elekt ro ni kus ár ve ré si rend szer ben
[Vht. 147. § (5) be kez dés].

(2) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy

a) a hi ány ta la nul ki töl tött adat lap alap ján az ér te sí tést
au to ma ti ku san te gye köz zé az elekt ro ni kus ár ve ré si hir det -
mé nyen;

b) hi á nyo san ki töl tött adat lap ese tén a hi á nyos ság meg -
je lö lé sé vel hi ba üze ne tet küld jön a vég re haj tó ré szé re.

Értesítés árverési jegyzõkönyv aláírásáról
és árverési vételár kifizetésérõl

32. §

(1) A vég re haj tó az elekt ro ni kus in gó ár ve rés be fe je zé -
sét és azon in gat lan ár ve rés be fe je zé sét kö ve tõ en, mely nek
so rán az ár ve ré si vevõ elekt ro ni kus úton tett vé te li aján la -
tot, az ár ve ré si jegy zõ könyv alá írá sá ra és ár ve ré si vé tel ár
ki fi ze té sé re (in gó ság át vé te lé re) vo nat ko zó fel hí vá sát
[Vht. 132/G. § (3) be kez dés, 152. § (4) be kez dés] egy erre
szol gá ló elekt ro ni kus adat lap ki töl té sé vel az elekt ro ni kus
ár ve ré si rend szer út ján köz li az ár ve re zõ vel.

(2) Az in for ma ti kai al kal ma zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
a) az ér te sí tést au to ma ti ku san köz zé te gye az ár ve re zõ

rend szer üze ne te ként és azt elekt ro ni kus le vél ben is to váb -
bít sa az ár ve re zõ ré szé re;

b) ha a vég re haj tó elekt ro ni kus in gó ár ve rés ese tén az
ér te sí tés ben nem je lö li meg az ár ve ré si jegy zõ könyv alá -
írá sá ra, vé tel ár ki fi ze té sé re és az in gó ság át vé te lé re az idõ -
pon tot és hely színt, az ér te sí tést ne te gye köz zé, ha nem a
hi á nyos ság meg je lö lé sé vel hi ba üze ne tet küld jön a vég re -
haj tó ré szé re.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

33. §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Felkészülés az informatikai alkalmazás használatára

34. §

A ka ma ra az in for ma ti kai al kal ma zás tesz te lés re al kal -
mas vál to za tát 2008. de cem ber 31-éig a vég re haj tók szá -
má ra el ér he tõ vé te szi.

35. §

A ka ma ra az ön ál ló és me gyei bí ró sá gi vég re haj tók,
vég re haj tó-he lyet te sek és je löl tek szá má ra 2008. de cem -
ber 31-éig biz to sít ja az in for ma ti kai al kal ma zás hasz ná la -
tá hoz szük sé ges ok ta tá son való rész vé tel le he tõ sé gét.

36. §

A ka ma ra a 2009. ja nu ár 1-jén szol gá lat ban lévõ vég re -
haj tó kat 2009. ja nu ár 15-ig lát ja el az in for ma ti kai al kal -
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ma zás hasz ná la tá hoz szük sé ges fel hasz ná lói név vel és jel -
szó val; me gyei bí ró sá gi vég re haj tók ese té ben az eh hez
szük sé ges ada to kat a me gyei bí ró ság el nö ke jut tat ja el
2008. de cem ber 31-éig a ka ma rá nak.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
28/2008. (XII. 10.) IRM

rendelete

a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes rendeletek 
módosításáról

A bí ró sá gi vég re haj tás ról szó ló 1994. évi LIII. tör vény
307. § (2) be kez dés b)–d), g), h) és n) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § h) pont já ban ka pott fel adat kö röm ben el jár va
– a 3. és 4. §, va la mint a 7. § (3) be kez dés te kin te té ben
a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
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 ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) A bí ró sá gi vég re haj tá si ügy vi tel rõl és pénz ke ze lés -
rõl szó ló 1/2002. (I. 17.) IM ren de let (a to váb bi ak ban:
VÜSZ) 1. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó e ren de let sze rint jár
el a vég re haj tá si ké re lem el ké szí té se (Vht. 12/A. §), a vég -
re haj tói kéz be sí tés (Vht. 31/D. §), a zá log tárgy egy sze rû sí -
tett vég re haj tá si ér té ke sí té se (Vht. 204/B–H. §), az ön kor -
mány za ti adó be haj tá si, az ál la mi adó be haj tá si ügy, va la -
mint az il le ték vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ügy [az adó zás
rend jé rõl szó ló 2003. évi XCII. tör vény 146. § (3) be kez -
dés], to váb bá a köz igaz ga tá si vég re haj tá si ügy [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 131. § (2) be kez dés] in té -
zé se so rán is.”

(2) A VÜSZ 19. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tói mi nõ sé get a vég re -
haj tói ügy szám ban – a (2) be kez dés ben fog lalt tól elté -
rõen – adó be haj tá si és köz igaz ga tá si vég re haj tá si ügy ben
[20. § (2) be kez dés b) és c) pont] „AV” jel zés sel, zá log -
tárgy egy sze rû sí tett vég re haj tá si ér té ke sí té sé re irá nyu ló
ügy ben [20. § (2) be kez dés d) pont] „ZV” jel zés sel, vég re -
haj tói kéz be sí té si ügy ben [20. § (2) be kez dés e) pont]

 pedig „KV” jel zés sel kell fel tün tet ni. Az el té rõ jel zé sû
ügy tí pu sok ese té ben az ügy ér ke zés sze rin ti sor szá mo zá sa
a vég re haj tói ügy szám ban ügy tí pu son ként kü lön-kü lön,
l-gyel kez dõ dõ arab szá mo zás sal tör té nik.”

(3) A VÜSZ 20. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vég re haj tá si ügy tí pu sa ként [(1) be kez dés
p) pont] a kö vet ke zõ meg ne ve zé sek egyi két kell feltün -
tetni a nyil ván tar tás ban:

a) bí ró sá gi vég re haj tá si ügy, ezen be lül meg ke re sés út -
ján ér ke zett ügy,

b) adó be haj tá si ügy,
c) köz igaz ga tá si vég re haj tá si ügy,
d) zá log tárgy egy sze rû sí tett vég re haj tá si ér té ke sí té se,
e) vég re haj tói kéz be sí té si ügy,
f) vég re haj tá si ké re lem el ké szí té se.”

(4) A VÜSZ a 22. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ 22/A. §-sal 
egé szül ki:

„22/A. § Az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba
tör té nõ be jegy zé si (mó do sí tá si, tör lé si) ügy nyil ván tar tá sát 
a ka ma ra vég zi kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint.”

(5) A VÜSZ 28/B. § a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép és a VÜSZ a kö vet ke zõ 28/C. §-sal egé szül ki:

„28/B. § (1) A vég re haj tó az ár ve re zõk nyil ván tar tá sá ba
tör té nõ be jegy zés (mó do sí tás, tör lés) irán ti ké re lem rõl és a
be jegy zés rõl kü lön írás be li in téz ke dést nem ké szít; az
 árverezõnek a be jegy zés hez ren del ke zés re bo csá tott ada -
ta it a be jegy zés re szol gá ló elekt ro ni kus adat la pon feltün -
teti, majd a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok ról szó ló adat -
la pot két pél dány ban ki nyom tat va lát ja el alá írá sá val és bé -
lyeg zõ le nyo ma tá val, s az adat la pot az ár ve re zõ is alá ír ja.

(2) A be jegy zés re ak kor ke rül sor, ha az elekt ro ni kus ár -
ve ré si rend szer ár ve re zõ ként tör té nõ hasz ná la tá nak fel té -
te le it rög zí tõ fel hasz ná lói sza bály zat két ki nyom ta tott pél -
dá nyát az ár ve re zõ az alá írás idõ pont já nak fel tün te té sé vel
alá ír ta és egy pél dá nyát a vég re haj tó nak át ad ta.

(3) Az adat lap egy pél dá nyát a vég re haj tó át ad ja az ár -
ve re zõ ré szé re, má sik pél dá nyát pe dig – az adat lap hoz tar -
to zó mel lék le tek kel és a töb bi meg kül den dõ adat lap pal
együtt, leg alább 30 na pon ként – to váb bít ja a ka ma ra ré szé -
re az ira tok tá ro lá sa ér de ké ben.

28/C. § (1) A vég re haj tó az ál ta la ké szí tett irat ról hi te les
má so la tot ad hat ki. A hi te les má so lat ki ad má nyo zá sá ra
a vég re haj tó és a vég re haj tó-he lyet tes jo go sult.

(2) A hi te les má so la tot a ki ad má nyo zás ra jo go sult a
„má so lat hi te lé ül” zá ra dék kal, alá írá sá val lát ja el és a vég -
re haj tó bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val hi te le sí ti.

(3) A hi te les má so lat ki adá sát az ere de ti ok ira ton fel kell 
tün tet ni.”

(6) A VÜSZ 40. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A vég re haj tá si ügy rõl a fe lek nek, kép vi se lõ ik nek és 
an nak le het fel vi lá go sí tást adni, aki a jogi ér de két az ügy -
ben iga zol ta. Ha jog sza bály a vég re haj tá si ügy ira ta i ban
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sze rep lõ ada tok meg is mer he tõ sé gét kor lá toz za, ezek rõl
csak a jog sza bály ban meg ha tá ro zott sze mély vagy szer ve -
zet ré szé re ad ha tó fel vi lá go sí tás.”

(7) A VÜSZ 46. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A vég re haj tó kö te les biz to sí ta ni az elekt ro ni kus
 árverési rend szer hasz ná la tá nak tech ni kai fel té te le it: ren -
del kez nie kell az in for ma ti kai al kal ma zás fel hasz ná lói
hasz ná la tá hoz szük sé ges szá mí tó gép pel, internet-hozzá -
féréssel és elekt ro ni kus le ve lek fo ga dá sá ra szol gá ló elekt -
ro ni kus le vél cím mel. Az elekt ro ni kus le vél cí mét a vég re -
haj tó a hi va tal ba lé pé sét meg elõ zõ en be je len ti a ka ma rá -
nak.”

2. §

(1) A bí ró sá gi vég re haj tás szer ve ze té rõl szó ló 16/2001.
(XI. 26.) IM ren de let (a to váb bi ak ban: Vszr.) 5. § (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) E § alap ján meg ha tá ro zott ügyel osz tás sze rint tör té -
nik a vég re haj tá si ké re lem el ké szí té sé re irá nyu ló el já rás
(Vht. 12/A. §) és a vég re haj tói kéz be sí tés (Vht. 31/D. §)
 lefolytatása, va la mint a zá log tárgy egy sze rû sí tett vég re -
haj tá si ér té ke sí té se (Vht. 204/B–H. §) is.”

(2) A Vszr. 6. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6. § (1) Az adó vég re haj tá si ügyek [az adó zás rend jé rõl

szó ló 2003. évi XCII. tör vény 146. § (3) be kez dés] és a
köz igaz ga tá si vég re haj tá si ügyek [a köz igaz ga tá si ható -
sági el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2004. évi CXL. tör vény 131. § (2) be kez dés] el osz tá sa is
az 5. § alap ján meg ál la pí tott ügyel osz tá si rend sze rint tör -
té nik az zal az el té rés sel, hogy ha az ön ál ló vég re haj tó nem
vál lal ja az ügyek in té zé sét, az ügyek el osz tá sá nak rend jét a 
me gyé ben mû kö dõ ön ál ló vég re haj tók ha tá roz zák meg oly 
mó don, hogy az ügyek a me gyé ben mû kö dõ, il let ve be le -
egye zé sük kel a más me gyé ben mû kö dõ – ön ál ló vég re haj -
tók kö zött is szét oszt ha tók.

(2) A ka ma ra a jó vá ha gyott ügyel osz tá si ren det vagy
a vá laszt má nyi dön tést a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó -
ber 30. nap já ig meg kül di az il le té kes ön kor mány zat jegy -
zõ jé nek, és az adó ha tó ság, egyéb érin tett köz igaz ga tá si
szerv ve ze tõ jé nek.”

(3) A Vszr. 8. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8. § (1) In do kolt eset ben az ügyek el osz tá sá nak rend je

év köz ben is meg vál toz tat ha tó, ek kor is az 5–7. §-ban fog -
lal tak sze rint kell el jár ni.

(2) Ha a ka ma ra a vég re haj tó te vé keny sé gé nek el len õr -
zé se ered mé nye ként azt ál la pít ja meg, hogy az ön ál ló vég -
re haj tó je len tõs ké se de lem mel in té zi a vég re haj tá si ügye -
ket, és a mu lasz tás pót lá sá ra meg ha tá ro zott ha tár idõ is
ered mény te le nül telt el, a ka ma ra el nök sé ge fel hív ja az
érin tett ön ál ló vég re haj tó kat az ügyel osz tá si rend nek az
ügyek éssze rû idõn be lü li in té zé sét biz to sí tó mó do sí tá sá ra. 
Ha az ön ál ló vég re haj tók en nek 15 na pon be lül nem tesz -
nek ele get, az el nök ség ja vas la tot tesz a vá laszt mány nak

az ügyel osz tá si rend mó do sí tá sá ra, mely rõl a vá laszt mány
so ron kí vül dönt.

(3) A vég re haj tá si ügyek ön ál ló vég re haj tók kö zöt ti
 elosztásának rend jét a he lyi bí ró ság hir de tõ táb lá ján ki kell
füg gesz te ni, és azt a ka ma ra a hon lap ján is köz zé te szi. Az
ön ál ló vég re haj tó ké re lem re tá jé koz ta tást ad a rá irány adó
ügyel osz tá si sza bá lyok ról.

(4) Az ügyel osz tá si rend éven kén ti vagy év köz be ni
meg vál to zá sa a már meg in dult vég re haj tá si ügye ket nem
érin ti.”

3. §

A bí ró sá gi vég re haj tói díj sza bás ról szó ló 14/1994.
(IX. 8.) IM ren de let (a to váb bi ak ban: Vdr.) a 20. §-át kö -
vetõen a kö vet ke zõ V/A. fe je zet tel, fe je zet cím mel és
20/A–D. §-sal egé szül ki:

„V/A. Fejezet

EGYÉB VÉGREHAJTÓI DÍJAK, KÖLTSÉGEK

20/A. § Kö zös tu laj don ban lévõ in gat lan vég re haj tá si
ér té ke sí té se ese tén a nem adós tu laj do nos társ ré szé re járó
vé tel ár ból a nem adós tu laj do nos társ tu laj do ni há nya dá nak 
ér té ke sí té sé ért járó költ ség ként a vé tel ár-rész 2%-ának
meg fe le lõ összeg von ha tó le.

20/B. § (1) A zá log tárgy egy sze rû sí tett vég re haj tá si ér -
té ke sí té sé ért az ügy ér ték alap ján járó mun ka díj és költ ség -
áta lány 50%-a szá mít ha tó fel; vég re haj tá si ügy ér ték ként a
zá log tárgy ki ki ál tá si ára ve en dõ ala pul, a ju ta lék alap ja
 pedig a zá log tárgy vé tel árá nak vagy a kö te le zett tel je sí té -
sé nek ér té ke.

(2) Ha az in gó sá gok té te les fel so ro lá sát tar tal ma zó jegy -
zõ könyv el ké szí té sé re irá nyu ló hely szí ni el já rás (in gó sá -
gok lel tá ro zá sa) két órá nál töb bet vesz igény be, vagy
 ingatlan ese té ben az ár ve rést kö ve tõ ki la kol ta tás ra ke rül
sor, a vég re haj tó az el já rás ra for dí tott idõ alap ján szá mít
fel ezért mun ka dí jat.

(3) Ha az el já rás kez de tén a zá log tárgy ki ki ál tá si ára
még nem ál la pít ha tó meg, az el já rás kez de tén a mun ka díj
fe jé ben meg fi ze ten dõ költ ség rész 25 000 Ft.

20/C. § A vég re haj tó ré szé re meg fi ze ten dõ má so la ti
költ ség té rí tés össze ge ol da lan ként 100 Ft, az ada tok tör lé -
sé vel ké szült má so lat ese té ben ol da lan ként 400 Ft.

20/D. § Az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván tar tá sá ba tör -
té nõ be jegy zés díja 6000 Ft, a nyil ván tar tás ban sze rep lõ
ada tok mó do sí tá sá nak díja 3000 Ft, a nyil ván tar tás ból tör -
té nõ tör lés és a nyil ván tar tás ba té ve sen be jegy zett ada tok
mó do sí tá sa pe dig díj men tes.”

4. §

A bí ró sá gi vég re haj tá si ju ta lom ról és a vég re haj tá si
költ ség áta lány ról szó ló 13/1994. (IX. 8.) IM ren de let a
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15. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ II/A. fe je zet tel, fe je zet cím -
mel és 15/A. §-sal egé szül ki:

„II/A. Fejezet

A MEGYEI BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ
ELJÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB

KÖLTSÉGEK

15/A. § (1) Kö zös tu laj don ban lévõ in gat lan me gyei
 bírósági vég re haj tó ál ta li ér té ke sí té se ese tén a nem adós
tu laj do nos társ ré szé re járó vé tel ár ból a nem adós tu laj do -
nos társ tu laj do ni há nya dá nak ér té ke sí té sé ért járó költ ség -
ként a vé tel ár-rész 2%-ának meg fe le lõ összeg von ha tó le.

(2) A me gyei bí ró sá gi vég re haj tó az ár ve re zõk elekt ro -
ni kus nyil ván tar tá sá ba tör té nõ be jegy zés re irá nyu ló el já -
rás le foly ta tá sá ért 6000 Ft, a nyil ván tar tás ban sze rep lõ
ada tok mó do sí tá sá ért pe dig 3000 Ft dí jat szá mít fel; a nyil -
ván tar tás ból tör té nõ tör lés és a nyil ván tar tás ba té ve sen be -
jegy zett ada tok mó do sí tá sa pe dig díj men tes.

(3) Az e § alap ján be sze dett össze gek a me gyei bí ró ság
be vé te lét ké pe zik.”

5. §

A Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka ma ra egyes felada -
tairól szó ló 14/2001. (X. 20.) IM ren de let a 3. §-át köve -
tõen a kö vet ke zõ al cím mel és 3/A. §-sal egé szül ki:

„Az árverezõk elektronikus nyilvántartásába történõ
bejegyzés iránti ügyek iratainak õrzése

3/A. § (1) A ka ma ra az ár ve re zõk elekt ro ni kus nyil ván -
tar tá sá ba tör té nõ be jegy zés (mó do sí tás, tör lés) irán ti
ügyek ben az ön ál ló és me gyei bí ró sá gi vég re haj tók ál tal
meg kül dött adat la po kat – hoz zá juk sze rel ve az adat lap hoz
mel lé kelt egyéb ira to kat – az ár ve re zõ nyil ván tar tás ból
tör té nõ tör lé sé nek idõ pont já ról szá mí tott 10 évig õrzi,
majd gon dos ko dik a se lej te zé sük rõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ira to kon a ka ma ra fel tün te ti
az ér ke zés idõ pont ját. Az ira to kat kü lön ügy szám mal nem
kell el lát ni, ha nem azo kat az adat la pok elekt ro ni kus ár ve -
ré si rend szer ál tal ge ne rált sor szá ma sze rint cso por to sít va
kell õriz ni, majd az õr zé si idõ le tel tét kö ve tõ en a bí ró sá gi
vég re haj tá si ügy vi tel rõl és pénz ke ze lés rõl szó ló 1/2002.
(I. 17.) IM ren de let 46/E. és 46/F. §-ai nak meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val se lej tez ni.”

6. §

A Vszr. 1. mel lék le te a mel lék let sze rint mó do sul.

7. §

(1) A VÜSZ 33. § f) pont já ban a „zá log tárgy bí ró sá gi
vég re haj tá son kí vü li ér té ke sí té sé bõl [1959. évi IV. tör vény 
257. § (3) be kez dés]” szö veg rész he lyé be a „zá log -

tárgy egy sze rû sí tett vég re haj tá si ér té ke sí té sé bõl [Vht.
204/B–H. §]” szö veg lép.

(2) A Vszr. 1. § (1) be kez dé sé ben a „221” szö veg rész
he lyé be a „219” szö veg, 9. § (3) be kez dé sé ben az „az Igaz -
ság ügyi Köz löny ben” szö veg rész he lyé be az „a Hi va ta los
Ér te sí tõ ben” szö veg, az 1. mel lék let cí mé ben az „Or szá go -
san: 225” szö veg rész he lyé be az „Or szá go san: 219” szö -
veg lép.

(3) A Vdr. 1. § (3) be kez dé sé ben a „mun ka díj” szö veg -
rész he lyé be a „mun ka díj, egyéb díj” szö veg, 4. §-ában az
„át vé te li el is mer vényt (be vé te li pénz tár bi zony lat nyug -
táját) ad” szö veg rész he lyé be a ”vég re haj tá si be vé te li
 bizonylat egy pél dá nyát adja át” szö veg lép.

8. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A ren de let 1. § (1)–(5) be kez dé se, 2. § (1) be kez dé -
se, to váb bá 3–7. §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 2009. ja nu ár 2-án a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Melléklet
a 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelethez

1. A Vszr. 1. mel lék let I. pont he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Fõ vá ro si Bí ró ság

Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság 13 

Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság 3 

Bu da pes ti II. és III. Ke rü le ti Bí ró ság 4 

Bu da pes ti IV. és XV. Ke rü le ti Bí ró ság 3 

Bu da pes ti XVIII. és XIX. Ke rü le ti Bí ró ság 3 

Bu da pes ti XX., XXI. és XXIII. Ke rü le ti Bí ró ság  3 

Össze sen:  29”

2. A Vszr. 1. mel lék let III. pont he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Bács-Kis kun Me gyei Bí ró ság

Ba jai Vá ro si Bí ró ság 2 

Ka lo csai Vá ro si Bí ró ság 1 

Kecs ke mé ti Vá ro si Bí ró ság 2 

Kis kõ rö si Vá ro si Bí ró ság 1 

Kis kun fél egy há zi Vá ro si Bí ró ság 1 

Kis kun ha la si Vá ro si Bí ró ság 1 

Kun szent mik ló si Vá ro si Bí ró ság  1 

Össze sen:   9”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
28/2008. (XII. 10.) KvVM

rendelete

az elektromos és elektronikai berendezésekkel
kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  § (2) be kez dés c) pont cf) al pont já ban, va la mint a
ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény 34.  §
(4) be kez dés j) pont ja) al 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 meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé kai
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 15/2004. (X. 8.)
KvVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az elekt ro mos be ren de zés bõl szár ma zó hul la dé kok 
ke ze lé se so rán azok ból va la mennyi fo lya dé kot, to váb bá az 
e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott anya go -
kat el kell tá vo lí ta ni.”

2.  §

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

„(5) Az elekt ro mos be ren de zés bõl szár ma zó hul la dé kok 
ke ze lé sét

a) a ke zelt hul la dék tí pu sá ra és mennyi sé gé re,
b) a ke ze lés re elõ írt mód szer re és ál ta lá nos mû sza ki

fel té te lek re, va la mint
c) a kör nye zet biz ton sá gi elõ írásokra

fi gye lem mel a kör nye zet vé del mi fel ügye lõ ség engedé -
lyezi, il let ve el len õr zi.”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az (5) be kez dés sze rin ti en ge dély ki ad ha tó egy

meg ha tá ro zott idõ szak ra, meg újít ha tó, fel té te lek hez és
 kötelezettségekhez köt he tõ, vagy – ha a ter ve zett ár tal mat -
la ní tá si mód szer kör nye zet vé del mi szem pont ból nem el fo -
gad ha tó – ak kor meg ta gad ha tó.”

3.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „Be gyûj té si kö te le -
zett ség a je len tett év ben” táb lá za ta he lyé be az 1. mel lék let
sze rin ti táb lá zat lép.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „Be gyûj té si kö te le -
zett ség tárgy év ben” táb lá za ta he lyé be a 2. mel lék let sze -
rin ti táb lá zat lép.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „Vissza vett mennyi -
ség a je len tett év ben” táb lá za ta he lyé be a 3. mel lék let sze -
rin ti táb lá zat lép.

(4) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „Vár ha tó an vissza -
vé tel re ke rü lõ mennyi ség tárgy év ben” táb lá za ta he lyé be
a 4. mel lék let sze rin ti táb lá zat lép.

4.  §

(1) Az R. 4. szá mú mel lék le té nek az „Át vett mennyi ség
a je len tett év ben” táb lá za ta he lyé be az 5. mel lék let sze rin ti
táb lá zat lép.

(2) Az R. 4. szá mú mel lék le té nek a „Vár ha tó an át vé tel re 
ke rü lõ mennyi ség tárgy év ben” táb lá za ta he lyé be a 6. mel -
lék let sze rin ti táb lá zat lép.

5.  §

Az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro ni kai
be ren de zé sek ben  való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá ról
 szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let (a továb biak ban:
VAKr.) 5.  §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:]

„j) a Bi zott ság 2008/385/EK ha tá ro za ta (2008. ja -
nuár 24.) a 2002/95/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek az ólom és a kad mi um al kal ma zá sa i ra
 vonatkozó men te sí té sek te kin te té ben tör té nõ, a mû sza ki
fej lõ dés hez  való hoz zá iga zí tást szol gá ló mó do sí tá sá ról.”

6.  §

(1) A VAKr. mel lék let „II. Ólom” táb lá za ta a 7. mel lék -
let sze rin ti 29–30. pont tal egé szül ki.

(2) A VAKr. mel lék let „III. Kad mi um” táb lá za ta a
8. mel lék let sze rin ti 3. pont tal egé szül ki.

7.  §

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

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való 
meg fe le lést szol gál ja az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren -
de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló kor mány ren -
de let tel együtt:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/96/EK irány -
el ve (2003. ja nu ár 27.) az elekt ro mos és elekt ro ni kus be -
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ren de zé sek hul la dé ka i ról, 6. cikk (1)–(2) be kez dés (e ren -
de let 1–2.  §-a),

b) a Bi zott ság 2008/385/EK ha tá ro za ta (2008. ja -
nuár 24.) a 2002/95/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv mel lék le té nek az ólom és a kad mi um al kal ma zá sa i ra

vo nat ko zó men te sí té sek te kin te té ben tör té nõ, a mû sza ki
fej lõ dés hez  való hoz zá iga zí tást szol gá ló mó do sí tá sá ról
(e ren de let 7–8. mel lék le te).

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 15/2004. (X. 8.) KvVM ren de let hez]

Be gyûj té si kö te le zett ség a je len tett év ben ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Je len tett év:

Gyár tó nyil ván tar tá si szá ma:

Be ren de zés ka te gó ria

Bel föl dön for ga lom ba ho zott
ház tar tá si be ren de zé sek mennyi -

sé ge a je len tett évet meg elõ zõ
év ben1

(elõ zõ év ben be je len tett adat)

Ház tar tá si be ren de zé sek re
vo nat ko zó be gyûj té si

arány szám a je len tett év ben

Ház tar tá si be ren de zé sek re
vo nat ko zó be gyûj té si

kö te le zett ség a je len tett év ben

FBE BA BK=FBE*BA

Össz tö meg Össz tö meg

t t

1. Ház tar tá si nagy gé pek

2. Ház tar tá si kis gé pek

3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si
   berendezések

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés2

4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés2

5. Vi lá gí tó tes tek (a nor mál iz zók
  és a ha lo gén iz zók ki vé te lé vel)

5.a. Gáz kis ülé ses el ven mû kö dõ
   lámpák

6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus
  bar kács gé pek, szer szá mok
  (a hely hez kö tött, nagy mé re tû ipar i
  be ren de zé sek ki vé te lé vel)

7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel-
  sze re lé sek

ÖSSZESEN

A ki töl tés dá tu ma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................
cég sze rû alá írás

1 A je len tett évet meg elõ zõ év ben for gal ma zott be ren de zés mennyi ség, amely a je len tett év ben ese dé kes be gyûj té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá nak az alap ja.
2 Lásd az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék let A) pont ját.



2. melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 15/2004. (X. 8.) KvVM ren de let hez]

Be gyûj té si kö te le zett ség a tárgy év ben ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgy év:

Gyár tó nyil ván tar tá si szá ma:

Be ren de zés ka te gó ria

Bel föl dön for ga lom ba ho zott
ház tar tá si be ren de zé sek mennyi -

sé ge a je len tett év ben1

Ház tar tá si be ren de zé sek re vo nat -
ko zó be gyûj té si arány szám

a tárgy év ben

Ház tar tá si be ren de zé sek re vo nat -
ko zó be gyûj té si kö te le zett ség

a tárgy év ben

FBE BA BK=FBE*BA

Össz tö meg Össz tö meg

t t

1. Ház tar tá si nagy gé pek

2. Ház tar tá si kis gé pek

3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si
   berendezések

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés2

4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés2

5. Vi lá gí tó tes tek (a nor mál iz zók
  és a ha lo gén iz zók ki vé te lé vel)

5.a. Gáz kis ülé ses el ven mû kö dõ
   lámpák

6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus
  bar kács gé pek, szer szá mok
  (a hely hez kö tött, nagy mé re tû ipar i
  be ren de zé sek ki vé te lé vel)

7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel-
  sze re lé sek

ÖSSZESEN

A ki töl tés dá tu ma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................
cég sze rû alá írás

1 A je len tett év ben for gal ma zott be ren de zés mennyi ség, amely a tárgy év ben ese dé kes be gyûj té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sá nak az alap ja.
2 Lásd az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék let A) pont ját.
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3. melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 15/2004. (X. 8.) KvVM ren de let hez]

Vissza vett mennyi ség a je len tett év ben ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Je len tett év:

Gyár tó nyil ván tar tá si szá ma:

Be ren de zés ka te gó ria

Vissza vett ház tar tá si
 berendezések mennyi sé ge

a  jelentett év ben

Vissza vett nem ház tar tá si
 berendezések mennyi sé ge

a  jelentett év ben

Vissza vett be ren de zé sek
mennyi sé ge a je len tett év ben

A1 A2 A=A1+A2

Össz tö meg Össz tö meg Össz tö meg

t t t

1. Ház tar tá si nagy gé pek

2. Ház tar tá si kis gé pek

3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si
  be ren de zé sek

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés

4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés

5. Vi lá gí tó tes tek (a nor mál iz zók
  és a ha lo gén iz zók ki vé te lé vel)

5.a. Gáz kis ülé ses el ven mû kö dõ
   lámpák

6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus
  bar kács gé pek, szer szá mok
  (a hely hez kö tött, nagy mé re tû ipar i
  be ren de zé sek ki vé te lé vel)

7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel-
  sze re lé sek

8. Or vo si be ren de zé sek (a be ül te tett
  és fer tõ zött ter mé kek ki vé te lé vel)

X

9. El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ
  esz kö zök

X

10. Ada go ló au to ma ták X

ÖSSZESEN

A ki töl tés dá tu ma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................
cég sze rû alá írás
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4. melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 15/2004. (X. 8.) KvVM ren de let hez]

Vár ha tó an vissza vé tel re ke rü lõ mennyi ség
a tárgy év ben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgy év:

Gyár tó nyil ván tar tá si szá ma:

Be ren de zés ka te gó ria

Vissza vé tel re ke rü lõ ház tar tá si
 berendezések vár ha tó

mennyi sége a tárgy év ben
(tá jé koz ta tó adat)

Vissza vé tel re ke rü lõ nem ház -
tartási be ren de zé sek vár ha tó

mennyi sé ge a tárgy év ben
( tájékoztató adat)

Vissza vé tel re ke rü lõ berende -
zések vár ha tó mennyi sé ge

a tárgy év ben ( tájékoztató adat)

VA1 VA2 VA=VA1+VA2

Össz tö meg Össz tö meg Össz tö meg

t t t

1. Ház tar tá si nagy gé pek

2. Ház tar tá si kis gé pek

3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si
   berendezések

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés

4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés

5. Vi lá gí tó tes tek (a nor mál iz zók
  és a ha lo gén iz zók ki vé te lé vel)

5.a. Gáz kis ülé ses el ven mû kö dõ
   lámpák

6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus
  bar kács gé pek, szer szá mok
  (a hely hez kö tött, nagy mé re tû ipar i
  be ren de zé sek ki vé te lé vel)

7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel-
  sze re lé sek

8. Or vo si be ren de zé sek (a be ül te tett
  és fer tõ zött ter mé kek ki vé te lé vel)

X

9. El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ
  esz kö zök

X

10. Ada go ló au to ma ták X

ÖSSZESEN

A ki töl tés dá tu ma: _____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................
cég sze rû alá írás
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5. melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 15/2004. (X. 8.) KvVM ren de let hez]

Át vett mennyi ség
a je len tett év ben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Je len tett év:

GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE: GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Be ren de zés ka te gó ria

Át vett mennyi ség

Össz tö meg

t

1. Ház tar tá si nagy gé pek

2. Ház tar tá si kis gé pek

3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si
  be ren de zé sek

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés

4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés

5. Vilá gí tó tes tek

5.a. Gáz kis ülé ses el ven mû kö dõ
  lám pák

6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus
  bar kács gé pek, szer szá mok

7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel-
  sze re lé sek

8. Or vo si be ren de zé sek

9. El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ
  esz kö zök

10. Ada go ló au to ma ták

ÖSSZESEN

A ki töl tés dá tu ma: _______ év ____ hó ____ nap.

P. H.

........................................
cég sze rû alá írás
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6. melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 15/2004. (X. 8.) KvVM ren de let hez]

Vár ha tó an át vé tel re ke rü lõ
mennyi ség a tárgy év ben

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS
TELJESÍTÉSÉHEZ

Tárgy év:

GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE: GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Be ren de zés ka te gó ria

Vár ha tó an át vé tel re ke rü lõ mennyi ség
(tá jé koz ta tó adat)

Össz tö meg

t

1. Ház tar tá si nagy gé pek

2. Ház tar tá si kis gé pek

3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si
  be ren de zé sek

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés

4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek

   Eb bõl kép csö ves be ren de zés

5. Vi lá gí tó tes tek

5.a. Gáz kis ülé ses el ven mû kö dû
  lám pák

6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus
  bar kács gé pek, szer szá mok

7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel-
  sze re lé sek

8. Or vo si be ren de zé sek

9. El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ
  esz kö zök

10.  Ada go ló au to ma ták

ÖSSZESEN

A ki töl tés dá tu ma: _______ év ____ hó ____ nap.

P. H.

........................................
cég sze rû alá írás
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7. melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[Mel lék let a 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let hez]

[Ve szé lyes anyag Elekt ro mos be ren de zés Leg na gyobb meg en ge dett mennyi ség]

„29. A (pl. fo lya dék kris tá lyos ki jel zõk ben, ille tõ leg dísz- vagy
ipar i vi lá gí tás ként hasz nált) hi gany men tes la pos flu o resz ká -
ló lám pák for rasz tó anya gá ban levõ ólom.

nincs ha tár ér ték

30. Az ar gon- és krip ton-lé zer csö vek tok já nak össze ál lí tá sá nál
hasz ná la tos le zá ró fritt ben levõ ólom-oxid.

nincs ha tár ér ték”

8. melléklet a 28/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[Mel lék let a 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let hez]

[Ve szé lyes anyag Elekt ro mos be ren de zés Leg na gyobb meg en ge dett mennyi ség]

„3. A 100 dB (A) és an nál na gyobb hang nyo má sú, nagy tel je sít -
mé nyû hang szó rók ban hasz nált transz duk to rok ban, köz vet -
le nül a te ker csen ta lál ha tó áram ve ze tõ anya gok elekt ro mos,
il let ve me cha ni kus for rasz tó anya ga ként hasz nált kad mi um
ala pú öt vö ze tek.

nincs ha tár ér ték”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
29/2008. (XII. 10.) KvVM

rendelete

a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi
Terület országos jelentõségû védett természeti

területté történõ átminõsítésérõl  szóló
24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott 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.  § b) 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 el:

1.  §

A Megy er-he gyi Ten ger szem Ter mé szet vé del mi Te rü -
let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té tör té nõ
át mi nõ sí té sé rõl  szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ta nács Vég re -
haj tó Bi zott sá gá nak 1978-2/Tk. 269/VB (XII. 22.) ha tá ro -
za ta 2. pont já ban vé det té nyil vá ní tott Megy er-he gyi Ten -
ger szem el ne ve zé sû, Sá ros pa tak köz igaz ga tá si te rü le té hez
tar to zó 0878/2 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú,

1,1 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet Megy er-he gyi Ten ger szem
Ter mé szet vé del mi Te rü let el ne ve zés sel or szá gos je len tõ -
sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tom.”

2.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel -
lék let tar tal maz za.”

3.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti mel lék let tel egé -
szül ki.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.
 (2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter



Melléklet
a 29/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[Melléklet
a 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez]

A Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi
Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– A te rü le ten ta lál ha tó föld ta ni és fel szín al ak ta ni ter -
mé sze ti ér té kek, va la mint a bá nya tör té ne ti ér té kek meg õr -
zé se.

– A te rü le ten ta lál ha tó vi zes élõ hely, va la mint a vé dett
nö vény- és ál lat fa jok meg õr zé se, fenn tar tá sa.

– A te rü let nö vény- és ál lat ta ni ér té ke i nek tel jes körû
fel tá rá sa, majd ál lo má nya ik fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé -
ré se.

– A ter mé szet vé del mi cé lok kal össz hang ban lévõ tu riz -
mus fel té te le i nek biz to sí tá sa.

– A te rü let ter mé sze ti és táji ér té ke i nek be mu ta tá sa.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A te rü let mû ve lé si ágá nak fenn tar tá sa, min den ne mû
gaz da sá gi célú te rü let hasz ná la ti mód til tá sa.

– A Ten ger szem tó meg fe le lõ víz mi nõ sé gé nek biz to sí -
tá sa.

– In váz ív fa jok ter je dé sé nek vissza szo rí tá sa.
– Az akác el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa a sar jak

meg fe le lõ idõ ben tör té nõ ki vá gá sá val, szük ség ese tén
vegy sze res ke ze lés sel.

– A táji ér té kek meg õr zé se a táj kép-át ala kí tás sal járó
te vé keny sé gek kor lá to zá sá val.

– Mi ni má lis ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra ki épí té se
és fenn tar tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Föld ta ni, fel szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té kek, bar -
lan gok vé del me

– A föld ta ni fel tá rás és a bá nya fa lak jó lát ha tó sá ga
 érdekében az ott meg te le pü lõ nö vény ze tet szük ség ese tén
sza bá lyoz ni kell.

– A te rü le ten – en ge dé lye zett ku ta tás ke re té ben vég zett 
gyûj té sen kí vül – ti los ás ványt, kõ ze tet gyûj te ni.

3.1.2. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A nem õs ho nos fa fa jok el ter je dé sét a sar jak el tá vo lí -

tá sá val, szük ség sze rint egye di vegy sze res ke ze lés sel kell
meg aka dá lyoz ni.

3.1.3. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A te rü le ten nem vé gez he tõ olyan te vé keny ség, amely 

a táj kép meg vál to zá sát, a ko ráb bi bá nyá sza ti te vé keny ség
em lé ke i nek sé rü lé sét okoz hat ja.

3.1.4. Lá to ga tás
– A te rü let lá to ga tá sa so rán ti los le tér ni a ki je lölt tu ris -

ta utak ról.
– A te rü le ten ti los a tá bo ro zás, tü zet gyúj ta ni csak a ki -

je lölt he lyen sza bad.
 3.1.5. Ku ta tás, vizs gá la tok

– En ge dé lye zett ku ta tá si te vé keny ség csak a Bük ki
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság gal (a továb biak ban: igaz ga tó -
ság) egyez te tett mó don vé gez he tõ.

– A ku ta tás ered mé nye it tar tal ma zó ku ta tá si je len tés
egy pél dá nyát át kell adni az igaz ga tó ság ré szé re.
 3.1.6. Te rü let- és föld hasz ná lat

– Új utak, köz mû vek lé te sí té se, tá bor hely ki ala kí tá sa ti los.
– A te rü le ten be épí tés re szánt te rü let nem je löl he tõ ki,

épít mény lé te sí té se ti los.
– A te rü le ten ipar i és bá nyá sza ti te vé keny ség – a ter mé -

szet vé del mi ke ze lé si terv jog sza bály ban tör té nõ ki hir de té -
sé nek idõ pont ja elõtt ki adott, ér vé nyes en ge déllyel ren del -
ke zõ szén hid ro gén-ku ta tást és -ter me lést ki vé ve – nem
foly tat ha tó. Ér vé nyes en ge déllyel ren del ke zõ bá nyá sza ti
te vé keny ség csak a te rü le ten ta lál ha tó föld ta ni és felszín -
alaktani ter mé sze ti ér té kek, va la mint bá nya tör té ne ti ér té -
kek, a bá nyá szat fel ha gyá sa után ki ala kult vi zes élõ hely,
to váb bá a te rü le ten ta lál ha tó vé dett nö vény- és ál lat fa jok
ve szé lyez te té se, il let ve ká ro sí tá sa nél kül  valósítható meg.

– A tó ból ti los a víz ki vé tel.
– A te rü le tet a je len le gi „ki vett” mû ve lé si ág ban kell

tar ta ni.
– Va dá sza ti lé te sít mé nyek el he lye zé se ti los a te rü le ten.
– Gép jár mû vel  való köz le ke dés csak a ter mé szet vé del -

mi ke ze lés sel össze füg gés ben le het sé ges a te rü le ten.

A pénzügyminiszter
30/2008. (XII. 10.) PM

rendelete

a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás
1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett baleseti

kártérítési járadékok emelésérõl szóló
2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint

a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési

járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet
módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 1997. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
1996. évi CXXIV. tör vény 97. § (4) be kez dé sé ben, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság 1998. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 1997. évi CXLVI. tör vény 89. § (2) be kez dés
c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénzügy -
miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § c) 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 el:
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1. §

A kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás 1991. jú -
lius 1. elõt ti rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si
já ra dé kok eme lé sé rõl szó ló 2/1997. (I. 31.) PM ren de let
1. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. § A gép jár mû vek kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tá sa
alap ján az 1991. jú li us 1. nap ja elõtt be kö vet ke zett kár ese -
mé nyek kel kap cso lat ban a Ma gyar Ál la mot ter he lõ, fo rint -
ban meg ál la pí tott ke re set pót ló bal ese ti kár té rí té si já ra dé -
kok, va la mint a fo rint ban meg ál la pí tott költ ség pót ló bal -
ese ti kár té rí té si já ra dé kok 2009. ja nu ár 1-jé tõl a 2008.
 december 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti összeg hez 
ké pest 4,5 szá za lék kal emel ked nek.”

2. §

A gép jár mû-sza va tos sá gi ká rok 1971. ja nu ár 1. elõt ti
rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si já ra dé kok ról
szó ló 12/1998. (III. 27.) PM ren de let 3. §-a he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„3. § Az 1. §-ban meg ha tá ro zott ke re set pót ló bal ese ti
kár té rí té si já ra dé kok, va la mint a költ ség pót ló bal ese ti kár -
té rí té si já ra dé kok 2009. ja nu ár 1-jé tõl a 2008. de cem -
ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti összeg hez
 képest 4,5 szá za lék kal emel ked nek.”

3. §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a 2009. ja nu ár hó nap ra fi ze ten dõ bal ese ti kárté -
rítési já ra dék ra már al kal maz ni kell.

(2) E ren de let 2009. feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
152/2008. (XII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály tör vény el le nes sé gé -
nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Tar pa Nagy -
köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le té nek a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló – több ször mó do sí tott – tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 11/2007. (IX. 12.) sz. ren de let
2.  § (1) be kez dé se „de ren del ke zé se it 2001. ja nu ár 1. nap -
já tól kell al kal maz ni” szö veg ré sze, va la mint 2.  § (2) be -
kez dé se tör vénysértõ, ezért azo kat meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tés kö vet kez té ben a ren de let 2.  §-a a kö -
vet ke zõ szö veg gel ma rad ha tály ban: „2.  § A je len ren de let
a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.”

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.

Az Észak-al föl di Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal ve -
ze tõ je – mi u tán Tar pa Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
Kép vi se lõ-tes tü le te a tör vényességi ész re vé te lé vel nem ér -
tett egyet – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 99.  § (2) be kez dés
a) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az Alkotmány -
bírósághoz for dult. 2008. jú ni us 2-án kelt in dít vá nyá ban
Tar pa Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le -
te ál tal al ko tott, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló – több -
ször mó do sí tott – tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 11/2007.
(IX. 12.) ren de le te (a továb biak ban: Ör.) tör vény el le nes sé -
gé nek meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te.

A hi va tal ve ze tõ in dít vá nyát az aláb bi ak kal tá masz tot ta
alá:

Az Ör. 1.  §-a a Pol gár mes te ri Hi va tal kö zép fo kú is ko lai
vég zett ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ it egy sé ge sen
10%-os il let mény ki egé szí tés ben ren de li ré sze sí te ni az zal,
hogy a 2007. szep tem ber 12-én ha tály ba lépõ ren de let ren -
del ke zé se it 2001. ja nu ár 1. nap já tól kell al kal maz ni.

A hi va tal ve ze tõ hi vat ko zik arra, hogy a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak -
ban: Ktv.) 2003. jú ni us 30-ig ha tá lyos 44/A.  § (1) és (2) be -
kez dé se alap ján il let mény ki egé szí tést a he lyi ön kor mány -
zat ren de le té ben csak éven te, a tárgy év re vo nat ko zó an
 állapíthatott meg, de a köz sé gi ön kor mány za to kat a kö zép -
is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõk te kin te té ben nem il let -
te meg ez a jog. 2003. jú ni us 30-át köve tõen sem tar tot ta az 
Ör.-ben fog lal tak al kal ma zá sát ma ga sabb szin tû jog sza bá -
lyok kal össze egyez tet he tõ nek, mi vel sze rin te a képvi -
selõ-testület az Ör. vissza ha tó ha tá lyú meg al ko tá sá val a
ko ráb bi költ ség ve té si évek ben tel je sí tett ki fi ze té sek jogi
alap ját te rem tet te meg utólagosan.

Hi vat ko zik to váb bá az Ör. 2.  § (2) be kez dé sé nek tör -
vényellenességére is, amely úgy ren del ke zik, hogy „[a] je -
len ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
min den olyan ön kor mány za ti ren del ke zés, amely a je len
ren de let tel azo nos sza bá lyo zást tar tal maz”. Úgy véli ez
 ellentétes a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény
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(a továb biak ban: Jat.) 13.  §-ával, va la mint a jog sza bály -
szer kesz tés rõl  szóló 12/1987. (XII. 29.) IM ren de let
(a továb biak ban: R.) 7.  § (1)–(2) be kez dé sé vel, va la mint
9.  § (1) be kez dé sé vel.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. Az Ötv. hi vat ko zott ren del ke zé se:
„16.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a tör vény ál tal nem sza -

bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re, to váb bá 
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá sá ra
 önkormányzati ren de le tet al kot.”

3. A Ktv. hi vat ko zott ren del ke zé se:
3.1. A Ktv. 44/A.  §-a hi vat ko zott ren del ke zé se i nek

2001. ja nu ár 1. nap já tól 2003. jú ni us 30. nap já ig ha tá lyos
szö ve ge:

„44/A.  § (2) A he lyi ön kor mány zat – a köz sé gi ön kor -
mány zat ki vé te lé vel – az (1) be kez dés sze rint ren de let ben
il let mény ki egé szí tést ál la pít hat meg egy sé ge sen va la -
mennyi kö zép is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ nek,
amely nek mér té ke 10%.”

3.2. A Ktv. 44/A.  §-a hi vat ko zott ren del ke zé se i nek
2003. jú li us 1. nap já tól 2007. jú li us 14. nap já ig ha tá lyos
szö ve ge:

„44/A.  § (2) A he lyi ön kor mány zat az (1) be kez dés sze -
rint ren de let ben il let mény ki egé szí tést ál la pít hat meg egy -
sé ge sen va la mennyi kö zép is ko lai vég zett sé gû köztiszt -
viselõnek, amely nek mér té ke leg fel jebb 10%.”

3.3. A Ktv. 44/A.  §-a hi vat ko zott ren del ke zé se i nek
2007. jú li us 15. nap já tól je len leg is ha tá lyos szö ve ge:

„44/A.  § (2) A he lyi ön kor mány zat az (1) be kez dés sze -
rint ren de let ben il let mény ki egé szí tést ál la pít hat meg egy -
sé ge sen va la mennyi kö zép is ko lai vég zett sé gû köztiszt -
viselõnek, amely nek mér té ke leg fel jebb 20%.”

4. A Jat. hi vat ko zott ren del ke zé se:
„13.  § A jog sza bály ak kor vesz ti ha tá lyát, ha más jog -

sza bály ha tá lyon kí vül he lye zi vagy ha a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ha tár idõ le járt.”

5. Az in dít vánnyal érin tett Ör. ha tá lyos szö ve ge:
„1.  § Tar pa Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la kö zép -

fo kú is ko lai vég zett ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõi egy -
sé ge sen 10, azaz tíz szá za lé kos il let mény ki egé szí tés ben
ré sze sül nek.

2.  § (1) A je len ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály -
ba, de ren del ke zé se it 2001. ja nu ár 1. nap já tól kell al kal -
maz ni.

(2) A je len ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti min den olyan ren del ke zés, amely a je len ren de -
let tel azo nos sza bá lyo zást tar tal maz.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. A he lyi ön kor mány za to kat az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé se, va la mint az Ötv. 16.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak alap ján meg il le ti egy részt a he lyi tár sa dal mi
 viszonyokat sza bá lyo zó, ma ga sabb szin tû jog sza bállyal
nem el len té tes ren de le tek al ko tá sá nak a joga, más részt
szár ma zé kos jog al ko tá si jog kör ben tör vényi fel ha tal ma zás 
alap ján vég re haj tá si ren de le tek al ko tá sá nak a joga.

A Ktv. 44.  §-a, va la mint 44/A.  §-a ren del ke zik a köz -
igaz ga tás ál lam igaz ga tá si és ön kor mány za ti igaz ga tá si
 alrendszerében fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk il let mény -
ki egé szí té sé rõl. A Ktv. hi vat ko zott ren del ke zé sei a köz -
tiszt vi se lõi kör ja va dal ma zá sát a fel adat el lát ásuk ban je -
lent ke zõ el té ré sek re te kin tet tel sza bá lyoz zák, figye lembe
véve a fel adat el lá tás hoz elõ írt is ko lai vég zett ség szint jét
is. A tör vényjavaslat in do ko lá sa sze rint a Ktv. a he lyi
 önkormányzati au to nó mi át tisz te let ben tart va a kép vi se -
lõ-tes tü let hi va ta lá ban fog lal koz ta tot tak il let mény ki egé -
szí té se sza bá lyo zá sa te rén – az il let mény rend szer el ve it és
ará nya it figye lembe véve – a he lyi ön kor mány zat nak bi zo -
nyos moz gás te ret en ged: az ön kor mány zat el dönt he ti, kí -
ván-e il let mény ki egé szí tést meg ál la pí ta ni, s ha igen, ak kor 
a tör vény szab ta ke re te ken be lül ma rad va mennyit. E tör -
vényi fel ha tal ma zás alap ján al kot ta meg Tar pa Nagy köz -
ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te az Ör.-t, mint
a Ktv. 44/A.  §-ának vég re haj tá si rendeletét.

Az Ör. 2.  § (1) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy a ren -
de let ugyan a ki hir de té se nap ján – 2007. szep tem ber
12-én – lép ha tály ba, de ren del ke zé se it 2001. ja nu ár 1.
nap já tól kell al kal maz ni.

Így az Al kot mány bí ró ság nak azt kel lett vizs gál nia,
hogy a vissza ha tó ha tá lyú jogi sza bá lyo zás a je len eset ben
al kot má nyos nak te kint he tõ-e.

2. Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban fog -
lal ko zott az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben rög zí tett
jog ál la mi ság el vé vel, il let ve az ez zel szo ro san össze füg gõ
jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel, és eh hez kap cso lód va a
vissza me nõ le ges ha tá lyú jogi sza bá lyo zás ti lal má val. Az
Al kot mány bí ró ság a ki szá mít ha tó ság és az elõ re lát ha tó ság 
kö ve tel mé nyé bõl ve zet te le a Jat. 12.  § (1) be kez dé sé ben is 
sze rep lõ al kot má nyos je len tõ sé gû ren del ke zés, a vissza -
me nõ le ges ha tá lyú jogi sza bá lyo zás ti lal má nak al kot má -
nyos el vét. [34/1991. (VI. 15.) AB ha tá ro zat (ABH 1991,
170.); 11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro zat (ABH 1992, 77.);
25/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat (ABH 1992, 131.);
28/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat; ABH 1992, 155.);
4/1992. (I. 28.) AB ha tá ro zat (ABH 1992, 332.); 57/1994.
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(XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 316.; 8/2005. (III. 31.)
AB ha tá ro zat, ABH 2005, 102, 104.].

A Jat. 12.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben „jog sza bály a ki -
hir de té sét meg elõ zõ idõ re nem ál la pít hat meg kö te le zett -
sé get, és nem nyil vá nít hat va la mely ma ga tar tást jog el le -
nes sé”. A vissza me nõ le ges ha tá lyú jogi sza bá lyo zás sal
kap cso lat ban ki ala kí tott al kot mány bí ró sá gi gya kor lat kö -
vet ke ze tes ab ban a te kin tet ben, hogy va la mely jog sza bály
ak kor mi nõ sül het a vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tás ti lal má -
ba üt kö zõ nek, ha (1) a jog al ko tó kö te le zett sé get meg ál la -
pí tó, vagy va la mely ma ga tar tást jog el le nes sé nyil vá ní tó
jog sza bályt vissza me nõ le ge sen – ki hir de té sét meg elõ zõ
idõ re – lép te tett ha tály ba, vagy (2) a ha tály ba lép te tés nem
vissza me nõ le ge sen tör tént ugyan, de a jog sza bály ren del -
ke zé se it – erre irá nyu ló ki fe je zett ren del ke zés alap ján – a
jog sza bály ha tály ba lé pé se elõtt lét re jött jog vi szo nyok ra is
al kal maz ni kell [7/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat; ABH 1992,
45, 48.].

A Jat. fent ne ve zett ren del ke zé sé nek az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé vel össze füg gés ben le ve ze tett ér tel me zé se
csak a jog ala nyok hely ze tét ter he seb bé tevõ (ad ma lam
par tem) jog al ko tás ra vo nat ko zik. A ki zá ró lag jo got meg -
állapító, jo got ki ter jesz tõ, kö te le zett sé get eny hí tõ, vagy
más, a jog sza bály va la mennyi cím zett je szá má ra a ko ráb bi
jogi sza bá lyo zás nál egy ér tel mû en elõ nyö sebb sza bá lyo -
zást elõ író jog sza bály ese té ben – fel té ve, hogy az így meg -
al ko tott jog sza bá lyok egyéb ként nem alkot mány elle nesek, 
il let ve ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok kal nem el len té te -
sek – a vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tás nem alkot mány -
ellenes.

A kép vi se lõ-tes tü let ál tal al ko tott ren de let a cím zet tek
szem pont já ból ked ve zõ nek (fa vo ra bi lis nak) te kint he tõ,
ezért a vissza ha tó ha tá lyú jog al ko tás ti lal má ba üt kö zés
 miatt nem mi nõ sít he tõ alkot mány elle nesnek.

3. Az Al kot mány bí ró ság nak ezért vizs gál nia kel lett,
hogy az Ör. ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok elõ írásaival
össze egyez tet he tõ-e, s így ezen az ala pon al kot má nyos-e.
El sõ ként azt vizs gál ta, hogy a kép vi se lõ-tes tü let jo go sult
lett vol na-e az Ör. al kal ma zá sá ra meg je lölt idõ szak kez dõ
nap ján, 2001. ja nu ár 1-én, ilyen tar tal mú jog sza bály meg -
al ko tá sá ra.

A Ktv. 44/A.  §-ának 2003. jú ni us 30. nap já ig ha tá lyos
szö ve ge ér tel mé ben a köz sé gi ön kor mány za tok ren de let -
ben a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ ik szá -
má ra ál la pít hat tak meg az érin tett köz tiszt vi se lõ alap il let -
mé nyé nek 10%-át meg nem ha la dó mér té kû illetmény -
kiegészítést a tárgy év re vo nat ko zó an. Ez a jog a köz sé gi
ön kor mány za to kat kö zép fo kú vég zett sé gû köztisztvise -
lõik te kin te té ben nem il let te meg. Vagy is az Ör.-ben a ren -
de let al kal ma zá sá ra meg je lölt kez dõ idõ pont ban az ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ki zá ró lag a fel sõ fo kú vég zett -
ség gel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõi szá má ra ál la pít ha tott
vol na meg il let mény ki egé szí tést, azt is 2001. ja nu ár 1.
nap já tól 2003. jú ni us 30. nap já ig csak a tárgy év re vo nat -
ko zó an.

A Tar pa Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Képviselõ-
 testülete ál tal al ko tott Ör. te hát, a 2001. ja nu ár 1. és 2003.
jú ni us 30. kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó an tör vényi fel ha -
tal ma zás hi á nyá ban meg al ko tott, ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal el len té tes ön kor mány za ti ren de let nek te kin ten dõ,
mi vel a ha tá lyos Ktv. sze rint ér vé nye sen nem al kot hat ta
vol na meg a kép vi se lõ-tes tü let az Ör.-t. Erre a Ktv.
44/A.  §-a csak 2003. jú li us 1. nap já tól adott szá má ra fel ha -
tal ma zást.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy
jog sza bály sér tõ hely ze tet idé zett elõ az ön kor mány zat az -
ál tal, hogy ko ráb bi hely te len gya kor la tát, amely ab ban állt, 
hogy a pol gár mes te ri hi va tal köz tiszt vi se lõi szá má ra il let -
mény ki egé szí tést – a Ktv. ren del ke zé se i tõl el té rõ en – ren -
de let al ko tás nél kül ál la pí tott meg, ille tõ leg, hogy közép -
fokú vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ it 2001. ja nu ár 1. és 2003.
jú ni us 30. kö zött il let mény ki egé szí tés ben ré sze sí tet te, az
Ör. meg al ko tá sá val kí ván ta kor ri gál ni.

Az Al kot mány bí ró ság sze rint a már le zárt költ ség ve té si
évet, il let ve éve ket, érin tõ, ki fi ze té si jog cí me ket utó la go -
san lét re ho zó, a Ktv. vál to zó sza bá lya i nak meg fe le lõ ki fi -
ze té se ket utó la go san le ga li zá ló jog sza bály al ko tás al kot -
mány sér tõ.

A fent le ír tak alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy az Ör. 2.  § (1) be kez dé sé nek „de ren del ke zé se it
2001. ja nu ár 1. nap já tól kell al kal maz ni” szö veg ré sze
 magasabb szin tû jog sza bá lyok kal el len té tes, így az sér ti az 
Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét, ezért azt a je len ha tá ro -
zat ki hir de té se nap já val meg sem mi sí ti.

Az Ör. fent meg je lölt szö veg ré szé nek meg sem mi sí té se
a pol gár mes te ri hi va tal kö zép fo kú vég zett ség gel rendel -
kezõ köz tiszt vi se lõi szá má ra már tel je sí tett ki fi ze té se ket
– az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
43.  § (2) be kez dé se alap ján – nem érin ti.

4. Tar pa Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se -
lõ-tes tü le te az Ör.-ben úgy ren del ke zett, hogy „a je len ren -
de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti min -
den olyan ön kor mány za ti ren del ke zés, amely a je len ren -
de let tel azo nos sza bá lyo zást tar tal maz” [Ör. 2.  § (2) be kez -
dés]. A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je sze rint ez a sza bá -
lyo zás el len té tes a Jat. 13.  §-ában, va la mint az R. 9.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak kal.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy az R.-t 2008.
 január 1. nap já val az egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi
ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi
LXXXII. tör vény 1.  § (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he -
lyez te, ezért az Ör. hi vat ko zott ren del ke zé se R.-nek  való
meg fe le lé sét nem vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság a köz igaz ga tá si hi va tal ál tal
 benyújtott ira tok alap ján meg ál la pí tot ta, hogy az ön kor -
mány zat nak nem volt az Ör.-rel azo nos sza bá lyo zást tar -
tal ma zó ko ráb bi ren de le te, mi vel az ön kor mány zat jog sza -
bály sér tõ ma ga tar tá sa ép pen ab ban áll, hogy a pol gár mes -
te ri hi va tal kö zép fo kú vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ i nek
 korábban már tel je sí tett il let mény ki egé szí té si ki fi ze té sek
jogi alap ját utó lag, az Ör. vissza me nõ le ges ha tá lyú meg al -
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ko tá sá val te rem tet te meg. Vagy is az Ör. hi vat ko zott ren -
del ke zé se tar ta lom nél kü li.

Mind et tõl el te kint ve azon ban az Al kot mány bí ró ság
 álláspontja sze rint az a jog al ko tói gya kor lat, amely a jog -
sza bály meg al ko tá sá nál fél re ve ze tõ en, a jog al kal ma zók és
a jog ke re sõk szá má ra nem egy ér tel mû en je lö li meg a ha tá -
lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat, nem elé gí ti ki az
 Alkotmány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott jog biz -
ton ság, il let ve az ah hoz szo ro san kap cso ló dó nor ma vi lá -
gos ság kö ve tel mé nyét.

„A jog biz ton ság meg kö ve te li ugyan is, hogy mind a jog -
al kal ma zó, mind pe dig az ál lam pol gár min den kor is mer -
hes se a ha tá lyos jo got. Nem el fo gad ha tó, ha va la mely ren -
del ke zés ha tá lyos szö ve gét csak a tel jes ha tá lyos jog anyag
sok ré tû egy be ve té se alap ján le het meg ál la pí ta ni”
[11/1994. (III. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 399, 401.].

A fen ti in do kok alap ján az Al kot mány bí ró ság az Ör.
2.  § (2) be kez dé sét is alkot mány elle nesnek ta lál ta, ezért
meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság a je len ha tá ro zat Ma gyar Köz -
löny ben tör té nõ köz zé té te lét az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény 41.  §-a alap ján ren del te el.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 653/H/2008.

VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1079/2008. (XII. 10.) Korm.

határozata

az elektronikus egészségbiztosítási kártya
bevezetésérõl

A Kor mány a „Biz ton ság és Part ner ség: fel ada tok az
egész ség ügy ben 2010-ig” prog ram ban meg ha tá ro zott, az

egész ség ügy ben al kal ma zan dó egy sé ges ága za ti azo no sí tó 
esz köz ki ala kí tá sá val és be ve ze té sé vel össze füg gõ cé lok
tel je sí té se ér de ké ben az aláb bi fel ada to kat, fe le lõ sö ket és
ha tár idõ ket ha tá roz za meg:

1. Az egész ség ügyi ága zat ban az egy sé ges ága za ti azo -
no sí tás cél já ra elekt ro ni kus egész ség biz to sí tá si kár tyát
(a továb biak ban: e-TAJ kár tya) kell be ve zet ni.

2. Az e-TAJ kár tya ki ala kí tá sá nak alap ve tõ cél ja az
egész ség ügyi el lá tás fo lya ma ta i nak és a biz to sí tá si-fi nan -
szí ro zá si fo lya ma tok nak az ed di gi ek nél ma ga sabb szin tû
in teg rált ke ze lé se, va la mint az elekt ro ni kus tá vo li köz -
igaz ga tá si szol gál ta tá sok hoz  való hoz zá fé rés le he tõ sé gé -
nek és az eh hez szük sé ges tech ni kai, szer ve ze ti és jog sza -
bá lyi fel té te lek nek a meg te rem té se. Az e-TAJ kár tyá nak ki 
kell vál ta nia a je len le gi tár sa da lom biz to sí tá si iga zol ványt,
az eu ró pai egész ség biz to sí tá si kár tyát, va la mint a köz -
gyógy el lá tá si iga zol ványt; to váb bá mû sza ki lag al kal mas -
nak kell len nie arra, hogy a kár tya tu laj do nos kez de mé nye -
zé sé re az ok mány iro dák ban olyan ta nú sít ványt he lyez ze -
nek el raj ta, amely le he tõ vé te szi az elekt ro ni kus ál lam -
igaz ga tá si és köz igaz ga tá si rend sze rek tá vol ról tör té nõ
hasz ná la tát. E fel ada tok meg valósításának ré sze és fel té te -
le az egész ség ügy sze rep lõ i nek – or vo sok, szak dol go zók
és biz to sí tot tak – meg bíz ha tó elekt ro ni kus azo no sí tá sa,
ame lyet az e-TAJ kár tya be ve ze té sé vel, va la mint a kár tya
ki adá sát és biz ton sá gos mû köd te té sét biz to sí tó inf ra struk -
tú ra és adat bá zi sok fel épí té sé vel kell meg te rem te ni.

3. A Kor mány az e-TAJ kár tya rend sze ré nek ter ve zé sé -
re és be ve ze té sé re el ren de li ki emelt pro jekt in dí tá sát és
pro jekt szer ve zet lét re ho zá sát az Or szá gos Egész ség biz to -
sí tá si Pénz tár (OEP) pro jekt gaz da sá ga alatt. A pro jek tet az 
egész ség ügyi mi nisz ter, az in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs
kor mány biz tos, va la mint a pénz ügy mi nisz ter együt te sen
irá nyít ja. Az elsõ sza kasz bu da pes ti meg valósítására  való
te kin tet tel a Kor mány fel ké ri a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
egész ség ügyi fel ada to kért fe le lõs fõ pol gár mes ter-he lyet -
te sét a bu da pes ti be ve ze tés ben és a pro jekt irá nyí tá sá ban
 való rész vé tel re. Az ága za tok kö zöt ti ko or di ná ció az in fo -
kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs kor mány biz tos fel ada ta.

4. Az eu ró pai uni ós for rá sok fel hasz ná lá sa ér de ké ben
az OEP, a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá -
sok Köz pon ti Hi va ta la és a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ál tal
ki je lölt kon zor ci u mi tag rész vé te lé vel, kon zor ci um ként
pá lyá zik az eu ró pai uni ós for rá sok ra.

5. Az eu ró pai uni ós for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sa
ér de ké ben az e-TAJ kár tya rend szer ki ala kí tá sá hoz al kal -
mas ope ra tív prog ra mok for rá sa i nak ko or di nált fel hasz ná -
lá sát a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség Irá nyí tó Ha tó sá gai
biz to sít ják. A lét re jö võ egész ség ügyi rend sze rek fenn tart -
ha tó mû kö dé sét az Egész ség biz to sí tá si Alap ból, a köz -
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igaz ga tá si célú rend sze rek mû kö dé sét a mû köd te tõ in téz -
mé nyek költ ség ve té sé bõl kell biz to sí ta ni.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs
 kor mány biz tos
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: az elõ ké szí tés meg kez dé sé re: azon nal
az 1. sza kasz ra (fõ vá ro si be ve ze tés):
 2010. ja nu ár 1.
a 2. sza kasz ra (or szá gos be ve ze tés):
 2011. de cem ber 31.

6. Az egyes ki emelt pro jekt-ja vas la tok ak ció ter vi ne ve -
sí té sé nek jó vá ha gyá sá ról  szóló 1095/2007. (XII. 5.) Korm. 

ha tá ro zat 6. pont ja ha tá lyát vesz ti. A Ko pint-Da torg Zrt.
a „Köz igaz ga tá si In for ma ti kai köz mû – Elekt ro ni kus azo -
no sí tó rend szer be ve ze té se” címû pro jekt ke re té ben kö te -
les biz to sí ta ni a pro jekt hez szük sé ges hitelesítés-szolgál -
tató (CA) meg valósítását, il let ve a ta nú sít vá nyok hoz szük -
sé ges ka pa ci tást.

Fe le lõs: az in fo kom mu ni ká ci ó ért fe le lõs
 kor mány biz tos

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

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