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II. Tör vé nyek

2009. évi LXXX.
tör vény

a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló
1978. évi IV. törvény módosításáról*

1.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Btk.) 17.  § (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bün te tést kor lát la nul eny hí te ni vagy mel lõz ni is
le het, ha a kí sér le tet al kal mat lan tár gyon, al kal mat lan esz -
köz zel vagy al kal mat lan mó don kö ve tik el.”

2.  § A Btk. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19.  § El kö ve tõk a tet tes, a köz ve tett tet tes és a társ tet tes 

(tet te sek), va la mint a fel buj tó és a bûn se géd (ré sze sek).”

3.  § A Btk. 20.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés je lö lé se
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) Köz ve tett tet tes az, aki a szán dé kos bûn cse lek mény 
tör vényi tény ál lá sát e cse lek mé nyért gyer mek kor, kó ros
el me ál la pot, kény szer, fe nye ge tés  miatt nem bün tet he tõ
vagy té ve dés ben levõ sze mély fel hasz ná lá sá val  valósítja
meg.”

4.  § A Btk. 29.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nem bün tet he tõ az sem, aki az el há rí tás szük sé ges
mér té két ijedt ség bõl vagy ment he tõ fel in du lás ból túl lé pi.

(3) A meg tá ma dott nem kö te les ki tér ni a jog ta lan tá ma -
dás elõl.”

5.  § A Btk. a kö vet ke zõ 29/A.  §-sal egé szül ki:
„29/A.  § Nem bün tet he tõ, aki a sa ját, ille tõ leg a má sok

sze mé lye vagy ja vai el le ni jog ta lan tá ma dás meg elõ zé sé -
hez szük sé ges vé del mi esz közt al kal maz, ha az az élet ki -
ol tá sá ra nem al kal mas, és an nak foly tán a jog ta lan tá ma dó
szen ved sé rel met, to váb bá ha a vé de ke zõ a sé re lem el ke rü -
lé se ér de ké ben min dent meg tett, ami tõle az adott hely zet -
ben el vár ha tó volt.”

6.  § (1) A Btk. 36.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Nem bün tet he tõ, aki a sze mély el le ni (XII. fe je zet
I. és III. cím), köz le ke dé si (XIII. fe je zet) vagy va gyon el -
leni (XVIII. fe je zet) vét ség vagy há rom évi sza bad ság -
vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn tett el kö ve té -
sét a vád eme lé sig be is mer te, és köz ve tí tõi el já rás ke re té -
ben a sér tett ál tal el fo ga dott mó don és mér ték ben a bûn cse -
lek ménnyel oko zott sé rel met jó vá tet te.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 29-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha az el kö ve tõ az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek ese té -
ben az öt évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te -
ten dõ bûn tett el kö ve té sét a vád eme lé sig be is mer te, és köz -
ve tí tõi el já rás ke re té ben a sér tett ál tal el fo ga dott mó don és
mér ték ben a bûn cse lek ménnyel oko zott sé rel met jóvá -
tette.”

(2) A Btk. 36.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá nak nincs he lye, ha az
el kö ve tõ]

„e) ko ráb ban szán dé kos bûn cse lek mé nye  miatt köz ve tí tõi 
el já rás ban vett részt, és en nek ered mé nye ként vele szem ben
a 36.  § (1) vagy (2) be kez dé sét al kal maz ták, ha az ügy dön tõ
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl az újabb szán dé kos bûn cse -
lek mény el kö ve té sé ig két év még nem telt el.”

7.  § A Btk. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38.  § (1) Bün te té sek
a) a sza bad ság vesz tés,
b) a köz ér de kû mun ka,
c) a pénz bün te tés,
d) a fog lal ko zás tól el til tás,
e) a jár mû ve ze tés tõl el til tás,
f) a ki uta sí tás.
(2) Mel lék bün te té sek
a) a köz ügyek tõl el til tás,
b) a ki til tás.
(3) Ha a bûn cse lek mény bün te té si té te lé nek fel sõ ha tá ra

há rom évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sabb, ak kor sza -
bad ság vesz tés he lyett köz ér de kû mun ka, pénz bün te tés,
fog lal ko zás tól el til tás, jár mû ve ze tés tõl el til tás vagy ki uta -
sí tás, ille tõ leg e bün te té sek kö zül több is ki szab ha tó.

(4) A bün te té sek – az (5) és (6) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – egy más mel lett is ki szab ha tók.

(5) Ha a bûn cse lek ményt e tör vény ki zá ró lag pénz bün -
te tés sel ren de li bün tet ni, e bün te tés he lyett vagy mel lett
más bün te tés nem szab ha tó ki.

(6) Nem szab ha tó ki
a) sza bad ság vesz tés mel lett köz ér de kû mun ka,
b) ki uta sí tás mel lett köz ér de kû mun ka vagy pénzbün -

tetés.
(7) Köz ügyek tõl el til tás vagy ki til tás sza bad ság vesz tés

mel lett szab ha tó ki.”

8.  § A Btk. 40.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés leg rö vi -
debb tar ta ma két hó nap, leg hosszabb tar ta ma ti zen öt év;
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is bün te ten dõ bûn -
cse lek mény, bûn szer ve zet ben, kü lö nös vagy több szö rös
vissza esõ ként tör té nõ el kö ve tés, to váb bá hal ma za ti vagy
össz bün te tés ese tén húsz év.”

9.  § (1) A Btk. 47.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[Nem bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra]
„c) az erõ sza kos több szö rös vissza esõ,”
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(2) A Btk. 47.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[Nem bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra]
„e) aki a sza bad ság vesz tés le töl té sét ön hi bá já ból nem

kezd te meg,”

10.  § (1) A Btk. 48.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A fel té te les sza bad ság tar ta má ra, de leg ke ve sebb
egy évre az el ítélt párt fo gó fel ügye let alá he lyez he tõ. Ha
a fel té te les sza bad ság ra bo csá tott el ítélt vissza esõ, párt fo -
gó fel ügye let alatt áll.”

(2) A Btk. 48.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg szün te ti, ha
az el ítél tet az íté let jog erõ re emel ke dé sét meg elõ zõ en vagy 
azt köve tõen el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt a fel té te les
sza bad ság alatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re íté lik.
Ha az el ítél tet egyéb bün te tés re íté lik, vagy ha a ma ga tar tá -
si sza bá lyo kat meg sze gi, a bí ró ság a fel té te les sza bad sá got 
meg szün tet he ti.”

11.  § A Btk. 48/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha az el ítélt tel szem ben több ha tá ro zott ide ig tar tó,
össz bün te tés be nem fog lal ha tó sza bad ság vesz tést kell
vég re haj ta ni – ide ért ve a pénz bün te tés vagy a köz ér de kû
mun ka he lyé be lépõ sza bad ság vesz tést is –, és a sza bad -
ság vesz té sek fo lya ma tos vég re haj tá sa so rán a bí ró ság az
el ítél tet bár mely sza bad ság vesz tés bõl fel té te les sza bad -
ság ra bo csá tot ta, a fel té te les sza bad ság mind ad dig nem
kezd he tõ meg, amíg az el ítélt más sza bad ság vesz tést tölt.”

12.  § A Btk. 49.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A köz ér de kû mun ka tar ta mát órák ban kell meg ha -
tá roz ni, leg ki sebb mér té ke negy ven ket tõ, leg na gyobb
mér té ke há rom száz óra.”

13.  § (1) A Btk. 50.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A köz ér de kû mun ka, ille tõ leg en nek hát ra lé võ ré -
sze he lyé be lépõ sza bad ság vesz tést úgy kell meg ál la pí ta -
ni, hogy hat óra köz ér de kû mun ká nak egy napi sza bad ság -
vesz tés fe lel meg. Az át vál toz ta tás után fenn ma ra dó köz ér -
de kû mun ká nak egy napi sza bad ság vesz tés fe lel meg.”

(2) A Btk. 50.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dé se egé szül ki:
„(3) A köz ér de kû mun ka he lyé be lépõ sza bad ság vesz tés 

két hó nap nál rö vi debb is le het.”

14.  § A Btk. 51.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„51.  § (1) A pénz bün te tést úgy kell ki szab ni, hogy – fi -
gye lem mel a cse lek ménnyel el ért vagy el ér ni kí vánt anya -
gi elõny re is – meg kell ál la pí ta ni a pénz bün te tés napi té te -

le i nek szá mát és – az el kö ve tõ va gyo ni, jö ve del mi, sze mé -
lyi vi szo nya i hoz és élet vi te lé hez mér ten – az egy na pi té tel -
nek meg fe le lõ össze get.

(2) Akit ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés re ítél nek,
és meg fe le lõ ke re se te (jö ve del me) vagy va gyo na van, ha
a bûn cse lek ményt ha szon szer zés cél já ból kö vet te el, pénz -
bün te tés re is kell ítél ni.

(3) A pénz bün te tés leg ki sebb mér té ke har minc, leg na -
gyobb mér té ke öt száz negy ven napi té tel. Egy napi té tel
össze gét leg alább ket tõ ezer-öt száz és leg fel jebb ket tõ száz -
ezer fo rint ban kell meg ha tá roz ni.

(4) A bí ró ság az ügy dön tõ ha tá ro za tá ban – az el kö ve tõ
va gyo ni, jö ve del mi vi szo nya i ra te kin tet tel – ren del kez het
úgy, hogy az el kö ve tõ a pénz bün te tést leg fel jebb két éven
be lül havi rész le tek ben fi zet he ti meg.”

15.  § A Btk. 52.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„52.  § (1) Ha az el ítélt a pénz bün te tést nem fi ze ti meg,
il let ve rész let fi ze tés en ge dé lye zé se ese tén egy ha vi rész let
meg fi ze té sét el mu laszt ja, a pénz bün te tést vagy an nak meg
nem fi ze tett ré szét sza bad ság vesz tés re kell át vál toz tat ni.

(2) A meg nem fi ze tett pénz bün te tés he lyé be lépõ sza -
bad ság vesz tést úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy egy napi té tel
he lyé be egy napi sza bad ság vesz tés lép. Ilyen kor a sza bad -
ság vesz tés két hó nap nál rö vi debb is le het.

(3) Ha a pénz bün te tést vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés
mel lett szab ták ki, vagy a fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sát el ren del ték, a pénz bün te tés he lyé be lépõ
sza bad ság vesz tés vég re haj tá si fo ko za tá ra a sza bad ság -
vesz tés fo ko za ta az irány adó.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese ten kí vül
a pénz bün te tés he lyé be lépõ sza bad ság vesz tést fog ház fo -
ko zat ban kell vég re haj ta ni.”

16.  § A Btk. 57.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A fog lal ko zás tól el til tás tar ta ma az íté let jog erõ re
emel ke dé sé vel kez dõ dik. Ha a fog lal ko zás tól el til tást sza -
bad ság vesz tés mel lett szab ják ki, a fog lal ko zás tól el til tás
tar ta má ba nem szá mít bele az az idõ, amely alatt az el ítélt
a sza bad ság vesz té sét töl ti, il let ve amíg ki von ja ma gát
a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alól. Ha a fel té te les sza -
bad sá got nem szün te tik meg, a fel té te les sza bad sá gon töl -
tött idõt a fog lal ko zás tól el til tás tar ta má ba be kell számí -
tani.”

17.  § (1) A Btk. 59.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A fog lal ko zás tól el til tás tar ta má nak szá mí tá sá ra
[57.  § (2) be kez dés], va la mint a fog lal ko zás hoz szük sé ges
jár tas ság iga zo lá sá ra és a vég le ges el til tás aló li men te sí tés -
re vo nat ko zó ren del ke zést [57.  § (3) be kez dés] a jár mû ve -
ze tés tõl el til tás ese tén meg fele lõen al kal maz ni kell.”

(2) A Btk. 59.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A jár mû ve ze tés tõl el til tás tar ta má ba be kell szá mí -

ta ni azt az idõt, amely nek tar ta má ra az el kö ve tõ ve ze tõi
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en ge dé lyét – a jár mû ve ze tés tõl el til tás ra íté lé sét meg elõ -
zõ en – a bûn cse lek ménnyel össze füg gés ben vissza -
vonták.”

18.  § A Btk. 61.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Nem uta sít ha tó ki az, aki a kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint me ne dék jo got él vez.”

19.  § (1) A Btk. 62.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A közügyektõl eltiltás”

(2) A Btk. a kö vet ke zõ 62.  §-sal egé szül ki:
„62.  § (1) Azt, akit szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té -

se  miatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re ítél nek, és mél -
tat lan arra, hogy a köz ügyek ben részt ve gyen, azok gya -
kor lá sá tól el kell til ta ni.

(2) A köz ügyek tõl el til tott
a) nem ve het részt nép kép vi se le ti szerv tag ja i nak vá -

lasz tá sá ban, nép sza va zás ban és népi kez de mé nye zés ben,
b) nem le het hi va ta los sze mély,
c) nem mû köd het nép kép vi se le ti szerv tes tü le té ben (bi -

zott sá gá ban),
d) nem vi sel het tiszt sé get tár sa dal mi szer ve zet ben,

köz tes tü let ben, köz ala pít vány ban,
e) nem ér het el ka to nai rend fo ko za tot,
f) nem kap hat bel föl di ki tün te tést és kül föl di ki tün te tés

el fo ga dá sá ra en ge délyt.
(3) A köz ügyek tõl el til tott az íté let jog erõ re emel ke dé -

sé vel el vesz ti
a) mind azon tag sá gát, ál lá sát, tiszt sé gét vagy meg bí za -

tá sát, amely nek el nye ré sét az (1) be kez dés ki zár ja,
b) ka to nai rend fo ko za tát, to váb bá bel föl di ki tün te té sét

és azt a jo gát, hogy kül föl di ki tün te tést vi sel hes sen.”

20.  § A Btk. a kö vet ke zõ 63.  §-sal egé szül ki:
„63.  § (1) A köz ügyek tõl el til tás leg rö vi debb tar ta ma

egy év, leg hosszabb tar ta ma tíz év.
(2) A köz ügyek tõl el til tás tar ta ma az íté let jog erõ re

emel ke dé sé vel kez dõ dik. Ebbe nem szá mít bele az az idõ,
amely alatt a köz ügyek tõl el til tás sal érin tett jo gok a 41.  §
(3) be kez dé se ér tel mé ben szü ne tel nek, va la mint amíg az
el ítélt ki von ja ma gát a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alól. 
Ha a fel té te les sza bad sá got nem szün te tik meg, a fel té te les
sza bad sá gon töl tött idõt a köz ügyek tõl el til tás tar ta má ba
be kell szá mí ta ni.”

21.  § (1) A Btk. 64.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A kitiltás”

(2) A Btk. 64.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„64.  § (1) A tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben azt,

akit sza bad ság vesz tés re ítél nek egy vagy több hely ség bõl
vagy az or szág meg ha tá ro zott ré szé bõl ki le het til ta ni, ha
e he lye ken tar tóz ko dá sa a köz ér de ket ve szé lyez te ti.

(2) A ki til tás leg rö vi debb tar ta ma egy év, leg hosszabb
tar ta ma öt év. A fog lal ko zás tól el til tás tar ta má nak szá mí tá -
sá ra vo nat ko zó ren del ke zést [57.  § (2) be kez dés] a ki til tás
ese té ben meg fele lõen al kal maz ni kell.”

22.  § A Btk. 67.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sza bad ság vesz tés vég re hajt ha tó sá ga el évül
a) ti zen öt évi sza bad ság vesz tés vagy en nél sú lyo sabb

bün te tés ese tén húsz év,
b) tíz évi vagy ezt meg ha la dó tar ta mú sza bad ság vesz -

tés ese tén ti zen öt év,
c) öt évi vagy ezt meg ha la dó tar ta mú sza bad ság vesz tés

ese tén tíz év,
d) öt évet el nem érõ tar ta mú sza bad ság vesz tés ese tén

öt év
el tel té vel.

(2) A köz ér de kû mun ka, a pénz bün te tés és a ki til tás vég -
re hajt ha tó sá ga öt év el tel té vel évül el.

(3) A fog lal ko zás tól el til tás, a jár mû ve ze tés tõl el til tás,
a ki uta sí tás és köz ügyek tõl el til tás vég re hajt ha tó sá ga

a) öt évi vagy ezt meg ha la dó tar tam ese tén tíz év,
b) öt évet el nem érõ tar tam ese tén öt év

el tel té vel évül el.”

23.  § A Btk. 68.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„68.  § (1) A bün te tés el évü lé sé nek ha tár ide je a bün te tést 
ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap já val, ha
pe dig a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát rész ben vagy
egész ben fel füg gesz tik, a pró ba idõ le tel té nek a nap já val
kez dõ dik.

(2) Ha az el ítélt a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt
meg szö kik, az el évü lés ha tár ide je a szö kés nap já val is mét
el kez dõ dik.

(3) A sza bad ság vesz tés mel lett ki sza bott bün te tés el -
évü lé sé nek ha tár ide je a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa be -
fe je zé sé nek, ille tõ leg a vég re hajt ha tó sá ga meg szû né sé nek
nap ján kez dõ dik.

(4) Az el évü lést fél be sza kít ja az el ítélt el len a bün te tés
vég re haj tá sa vé gett tett in téz ke dés. A fél be sza kí tás nap já -
val az el évü lés is mét el kez dõ dik.”

24.  § A Btk. 72.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Nem bo csát ha tó pró bá ra
a) a több szö rös vissza esõ,
b) aki a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el,
c) aki a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz -

tés re íté lé se után, a vég re haj tás be fe je zé se elõtt kö vet te el,
d) aki a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz tés

fel füg gesz té sé nek pró ba ide je alatt
kö vet te el.”

25.  § (1) A Btk. 74.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:
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„(3) A kény szer gyógy ke ze lés leg fel jebb az (1) be kez -
dés sze rin ti cse lek mény re meg ál la pí tott bün te té si té tel fel -
sõ ha tá rá nak meg fe le lõ ide ig, élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés sel is bün te ten dõ bûn cse lek mény ese tén leg fel jebb
húsz évig tart. Ha ezt köve tõen az egész ség ügy rõl  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa  miatt
szük sé ges, a kény szer gyógy ke zel tet pszi chi át ri ai in té zet -
ben kell el he lyez ni.”

(2) A Btk. 74.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A kény szer gyógy ke ze lést a (3) be kez dés ben meg -

ha tá ro zott tar tam elõtt is ha la dék ta la nul meg kell szün tet -
ni, ha szük sé ges sé ge már nem áll fenn.”

26.  § (1) A Btk. 82.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Párt fo gó fel ügye let ren del he tõ el
a) a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta má ra,
b) a fel té te les sza bad ság tar ta má ra,
c) a pró bá ra bo csá tás pró ba ide jé re,
d) a sza bad ság vesz tés fel füg gesz té sé nek pró ba ide jé re,

ha an nak ered mé nyes el tel té hez az el kö ve tõ rend sze res fi -
gye lem mel kí sé ré se szük sé ges.

(2) Párt fo gó fel ügye let alatt áll az a vissza esõ, akit fel té -
te les sza bad ság ra bo csá tot tak, pró bá ra bo csá tot tak, vagy
aki vel szem ben a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát fel füg -
gesz tet ték. Ki uta sí tás mel lett párt fo gó fel ügye let el ren de -
lé sé nek nincs he lye.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott párt fo gó fel -
ügye let tar ta ma azo nos a fel té te les sza bad ság, a pró ba idõ,
il let ve a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta má val, de leg fel -
jebb öt év. A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese te ket ki -
vé ve a párt fo gó fel ügye lõ a párt fo gó fel ügye let fele ré szé -
nek, de leg alább két év el tel te után párt fo gó fel ügye lõi vé -
le mé nyé ben ja va sol hat ja a párt fo gó fel ügye let meg szün te -
té sét, ha an nak szük sé ges sé ge már nem áll fenn.”

(2) A Btk. 82.  § (5) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A bí ró ság, il let ve vád eme lés el ha lasz tá sa ese tén az
ügyész ha tá ro za tá ban a párt fo gó fel ügye let cél já nak elõ -
se gí té se ér de ké ben kü lön ma ga tar tá si sza bály ként kö te le -
zett sé ge ket és ti lal ma kat ír hat elõ. A bí ró ság, il let ve az
ügyész el ren del he ti, hogy a párt fo golt]

„c) meg ha tá ro zott jel le gû nyil vá nos he lye ket és nyil vá -
nos ren dez vé nye ket, to váb bá meg ha tá ro zott köz te rü le te -
ket ne lá to gas son,”

27.  § A Btk. 87.  § (2) be kez dés d) és e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés alap ján, ha a bün te té si té tel leg ki sebb
mér té ke]

„d) egy évi sza bad ság vesz tés, ehe lyett rö vi debb tar ta -
mú sza bad ság vesz tést,

e) egy év nél rö vi debb tar ta mú sza bad ság vesz tés, ehe -
lyett bün te tést a 38.  § (3) be kez dé se alap ján”
[le het ki szab ni.]

28.  § A Btk. 89.  §-a és a meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése

89.  § (1) A két évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sa pró ba idõ re fel füg geszt he tõ, ha – kü lö nö sen
az el kö ve tõ sze mé lyi kö rül mé nye i re fi gye lem mel – ala po -
san fel te he tõ, hogy a bün te tés cél ja an nak vég re haj tá sa
nél kül is el ér he tõ.

(2) A pró ba idõ tar ta ma – ha e tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik – egy év tõl öt évig ter jed het, de a ki sza bott sza -
bad ság vesz tés nél rö vi debb nem le het. A pró ba idõt évek -
ben és hó na pok ban kell meg ha tá roz ni.”

29.  § (1) A Btk. a 90.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím -
mel egé szül ki:

„A szabadságvesztés végrehajtásának részbeni
felfüggesztése”

(2) A Btk. 90.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„90.  § (1) A két évet meg ha la dó, de öt év nél nem

hosszabb tar ta mú sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese tén
a sza bad ság vesz tés fele ré szé nek vég re haj tá sa pró ba idõ re
fel füg geszt he tõ, ha – kü lö nö sen az el kö ve tõ sze mé lyi kö -
rül mé nye i re fi gye lem mel – ala po san fel te he tõ, hogy
a bün te tés cél ja an nak vég re haj tá sa nél kül is el ér he tõ.

(2) A pró ba idõ tar ta ma két év tõl öt évig ter jed het, de
a fel füg gesz tett rész nél rö vi debb nem le het. A pró ba idõt
évek ben és hó na pok ban kell meg ha tá roz ni. A pró ba idõ
a vég re haj tan dó rész le töl té se után kez dõ dik.

(3) A sza bad ság vesz tés vég re haj tan dó ré szé bõl az el -
ítélt nem bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra.”

30.  § (1) A Btk. a 91.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím -
mel egé szül ki:

„A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésére
és részbeni felfüggesztésére vonatkozó közös szabályok”

(2) A Btk. 91.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„91.  § (1) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa nem füg -

geszt he tõ fel, ha az el kö ve tõ
a) erõ sza kos több szö rös vissza esõ,
b) a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el,
c) a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz tés

vég re haj tá sá nak be fe je zé se elõtt vagy fel füg gesz té sé nek
pró ba ide je alatt kö vet te el.

(2) Ha az el kö ve tõn olyan sza bad ság vesz tést haj ta nak
vég re, amely  miatt a fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés vég -
re haj tá sát nem le het el ren del ni, ak kor a pró ba idõ a sza bad -
ság vesz tés tar ta má val meg hosszab bo dik.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ren del ke zést a köz ér de kû
mun ka és pénz bün te tés he lyé be lépõ sza bad ság vesz tés
ese tén is al kal maz ni kell.

(4) A (2) és (3) be kez dés ese tén a pró ba idõ tar ta ma az öt
évet meg ha lad hat ja.

(5) Ha az el kö ve tõt több ször íté lik pró ba idõ re fel füg -
gesz tett sza bad ság vesz tés re, és a sza bad ság vesz té sek pró -
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ba ide je még nem telt el, va la mennyi pró ba idõ pár hu za mo -
san te lik.

(6) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sé -
vel egy ide jû leg az el kö ve tõ párt fo gó fel ügye let alá he lyez -
he tõ. Ha az el kö ve tõ vissza esõ, párt fo gó fel ügye let alatt
áll.”

31.  § A Btk. 91/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„91/A.  § A fel füg gesz tett sza bad ság vesz tést vég re kell
haj ta ni, ha

a) a pró ba idõ alatt meg ál la pít ják, hogy a sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sát a 91.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ki -
zá ró ok el le né re füg gesz tet ték fel,

b) az el kö ve tõt a sza bad ság vesz tés vég re haj tan dó ré sze 
alatt el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt vég re haj tan dó sza -
bad ság vesz tés re íté lik,

c) az el kö ve tõt a pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse lek -
mény  miatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re íté lik,

d) az el kö ve tõ a párt fo gó fel ügye let ma ga tar tá si sza bá -
lya it sú lyo san meg sze gi.”

32.  § A Btk. a kö vet ke zõ 91/B.  §-sal egé szül ki:
„91/B.  § A bün te tés vég re haj tá sá nak ke gye lem bõl tör -

tént fel füg gesz té se ese tén a vég re haj tás el ren de lé sé re a fel -
füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zést [91/A.  §] meg fele lõen al kal maz ni kell.”

33.  § A Btk. 96.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„96.  § Mel lék bün te té sek nem fog lal ha tók összbünte -
tésbe.”

34.  § (1) A Btk. 97.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„A különös, a többszörös és az erõszakos többszörös
visszaesõkre vonatkozó rendelkezések”

(2) A Btk. 97.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A kü lö nös és a több szö rös vissza esõ vel szem ben
– amennyi ben a tör vény más ként nem ren del ke zik – az
újabb bûn cse lek mény bün te té si té te lé nek fel sõ ha tá ra sza -
bad ság vesz tés ese tén a fe lé vel emel ke dik, de nem ha lad -
hat ja meg a húsz évet. Hal ma za ti bün te tés ese tén a 85.  §
(2) be kez dé se sze rin ti bün te té si té telt, a tár gya lás ról le -
mon dás ese tén a 87/C.  § sze rin ti bün te té si té telt kell a fe lé -
vel emel ni.

(2) A kü lö nös és a több szö rös vissza esõ vel szem ben
a bün te tés a 87.  § (2) be kez dé se alap ján csak kü lö nös mél -
tány lást ér dem lõ eset ben eny hít he tõ. Az zal szem ben, aki
erõ sza kos több szö rös vissza esõ nek mi nõ sül, a bün te tés
eny hí té sé nek nincs he lye.”

(3) A Btk. 97.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az erõ sza kos több szö rös vissza esõ vel szem ben

a 38.  § (3) be kez dé se al kal ma zá sá nak nincs he lye.”

35.  § A Btk. a kö vet ke zõ 97/A.  §-sal egé szül ki:
„97/A.  § Az erõ sza kos több szö rös vissza esõ vel szem -

ben az erõ sza kos több szö rös vissza e sõ kén ti mi nõ sí tést
meg ala po zó sze mély el le ni erõ sza kos bûn cse lek mény el -
kö ve té se ese tén a bün te té si té tel alsó ha tá ra

a) egy év nél rö vi debb tar ta mú sza bad ság vesz tés ese tén
egy évi sza bad ság vesz tés re,

b) egy évi sza bad ság vesz tés ese tén két évi sza bad ság -
vesz tés re,

c) két évi sza bad ság vesz tés ese tén há rom évi sza bad -
ság vesz tés re,

d) öt évi sza bad ság vesz tés ese tén hét évi sza bad ság -
vesz tés re,

e) tíz évi sza bad ság vesz tés ese tén ti zen két évi sza bad -
ság vesz tés re
emel ke dik.”

36.  § A Btk. 99.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„99.  § (1) Az elõ ze tes fog va tar tás és a házi õri zet tel jes
ide jét be kell szá mí ta ni a ki sza bott sza bad ság vesz tés be,
köz ér de kû mun ká ba és pénz bün te tés be.

(2) A be szá mí tás nál egy napi elõ ze tes fog va tar tás egy
napi sza bad ság vesz tés nek, egy napi té tel pénz bün te tés nek, 
il let ve hat óra köz ér de kû mun ká nak fe lel meg.

(3) Házi õri zet be szá mí tá sa ese tén hat óra köz ér de kû
mun ká nak, il let ve egy napi té tel pénz bün te tés nek egy nap,
egy napi sza bad ság vesz tés nek fegy ház fo ko zat ese tén öt
nap, bör tön fo ko zat ese tén négy nap, fog ház fo ko zat ese -
tén há rom nap házi õri zet ben töl tött idõ fe lel meg.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti be szá mí tás után fenn ma ra dó
házi õri zet tar ta mát egy napi sza bad ság vesz tés ként kell be -
szá mí ta ni.”

37.  § A Btk. 107/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„107/A.  § Nem bün tet he tõ a fi a tal ko rú, ha a sze mély el -
le ni (XII. fe je zet I. és III. cím), köz le ke dé si (XIII. fe je zet)
vagy va gyon el le ni (XVIII. fe je zet) vét ség vagy öt évi sza -
bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn tett el -
kö ve té sét a vád eme lé sig be is mer te, és köz ve tí tõi el já rás
ke re té ben a sér tett ál tal el fo ga dott mó don és mér ték ben
a bûn cse lek ménnyel oko zott sé rel met jó vá tet te.”

38.  § A Btk. 113.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„113.  § Fi a tal ko rú val szem ben köz ér de kû mun kát ak kor 
le het ki szab ni, ha az íté let meg ho za ta la kor a ti zen ha to dik
élet évét be töl töt te.”

39.  § A Btk. 123.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pa rancs ra el kö ve tett bûn cse lek mé nyért a pa ran -
csot adó is tet tes ként fe lel, ha a ka to na tud ta, hogy a pa -
rancs vég re haj tá sá val bûn cse lek ményt kö vet el, egyéb ként 
a pa ran csot adó köz ve tett tet tes ként fe lel.”
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40.  § A Btk. a kö vet ke zõ al cím mel és 129/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A katonai büntetések

129/A.  § (1) Ka to ná val szem ben
a) le fo ko zás,
b) szol gá la ti vi szony meg szün te té se

más bün te tés mel lett, vagy ha a bûn cse lek mény bün te té si
té te lé nek fel sõ ha tá ra há rom évi sza bad ság vesz tés nél nem
sú lyo sabb, ak kor ön ál ló an is ki szab ha tó.

(2) Ka to nai bün te tés al kal ma zá sá nak nincs he lye, ha
a ka to nát a köz ügyek tõl el tilt ják.”

41.  § A Btk. 130.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„130.  § (1) Ka to ná val szem ben
a) rend fo ko zat ban vissza ve tés,
b) vá ra ko zá si idõ meg hosszab bí tá sa

bün te tés mel lett szab ha tó ki.
(2) Ka to nai mel lék bün te tés al kal ma zá sá nak nincs he lye

ka to nai bün te tés mel lett, vagy ha a ka to nát a köz ügyek tõl
el tilt ják.”

42.  § (1) A Btk. 137.  § 2. pont i) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban
2. köz fel ada tot el lá tó sze mély:]
„i) a pol gár õr a pol gár õr ség rõl  szóló tör vény ben meg -

ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá val kap cso lat ban,”

(2) A Btk. 137.  § 2. pont ja a kö vet ke zõ l) al pont tal egé -
szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban
2. köz fel ada tot el lá tó sze mély:]
„l) az er dé sze ti szak sze mély zet az er dõ ben, az er dõ gaz -

dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül szol gá ló föld te rü le -
ten és az er dé sze ti ma gán úton vég zett er dõ õr zé si te vé -
keny sé gé vel, va la mint a jog el le nes cse lek mény ha tó ság -
nak tör té nõ be je len té sé vel kap cso lat ban.”

(3) A Btk. 137.  § 14. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„14. vissza esõ a szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve tõ je,

ha ko ráb ban szán dé kos bûn cse lek mény  miatt vég re haj tan -
dó sza bad ság vesz tés re ítél ték, vagy an nak vég re haj tá sát
rész ben fel füg gesz tet ték, és a bün te tés ki töl té sé tõl vagy
vég re hajt ha tó sá ga meg szû né sé tõl az újabb bûn cse lek -
mény el kö ve té sé ig há rom év még nem telt el,”

(4) A Btk. 137.  § 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„16. több szö rös vissza esõ az, akit a szán dé kos bûn cse -

lek mény el kö ve té sét meg elõ zõ en vissza esõ ként vég re haj -
tan dó sza bad ság vesz tés re ítél tek, vagy an nak vég re haj tá -
sát rész ben fel füg gesz tet ték, és az utol só bün te tés ki töl té -
sé tõl vagy vég re hajt ha tó sá ga meg szû né sé tõl a sza bad ság -

vesz tés sel fe nye ge tett újabb bûn cse lek mény el kö ve té sé ig
há rom év még nem telt el,”

(5) A Btk. 137.  §-a a kö vet ke zõ 17–18. pont tal egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi 17–19. pon tok je lö lé se
19–21. pont ra vál to zik:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„17. erõ sza kos több szö rös vissza esõ az a több szö rös

vissza esõ, aki mind há rom al ka lom mal sze mély el le ni erõ -
sza kos bûn cse lek ményt kö vet el. E pont al kal ma zá sá ban
sze mély el le ni erõ sza kos bûn cse lek mény az al kot má nyos
rend el le ni erõ sza kos szer vez ke dés [139.  § (1)–(2) be kez -
dés], a lá za dás [140.  § (1)–(2) be kez dés], a nép ir tás
(155.  §), az apar the id (157.  §), a pol gá ri la kos ság el le ni
erõ szak (158.  §), a bû nös had vi se lés (160.  §), a ha di kö vet
el le ni erõ szak (163.  §), az egyéb há bo rús bûn tett (165.  §),
az em ber ölés (166.  §), az erõs fel in du lás ban el kö ve tett em -
ber ölés (167.  §), a tes ti sér tés (170.  §), a kény sze rí tés
(174.  §), a lel ki is me ret és val lás sza bad ság meg sér té se
(174/A.  §), a kö zös ség tag ja el le ni erõ szak (174/B.  §), az
egye sü lé si, a gyü le ke zé si sza bad ság, va la mint a vá lasz tá si
gyû lé sen  való rész vé tel jo gá nak meg sér té se (174/C.  §),
a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se (175.  §), az em ber rab lás
[175/A.  § (1)–(5) be kez dés], az em ber ke res ke de lem
(175/B.  §), az erõ sza kos kö zö sü lés (197.  §), a sze mé rem
el le ni erõ szak (198.  §), a bán tal ma zás hi va ta los el já rás ban
(226.  §), a hi va ta los sze mély el le ni erõ szak (229.  §), a köz -
fel ada tot el lá tó sze mély el le ni erõ szak (230.  §), a hi va ta los 
sze mély tá mo ga tó ja el le ni erõ szak (231.  §), a nem zet kö zi -
leg vé dett sze mély el le ni erõ szak (232.  §), a ter ror cse lek -
mény [261.  § (1)–(7) be kez dés], a lé gi jár mû, vas úti, vízi,
köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al -
kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se [262.  § (1)–(3) be kez -
dés], az ön bí rás ko dás (273.  §), a rab lás (321.  §), a zsa ro lás
(323.  §), a zen dü lés mi nõ sí tett ese tei [355.  § (2)–(4) be kez -
dé sei] és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg el le ni erõ szak
(355.  §),

18. vé de ke zés re kép te len nek kell te kin tet ni azt is, aki
hely ze té nél vagy ál la po tá nál fog va ide ig le ne sen vagy vég -
le ge sen nem ké pes el len ál lás ki fej té sé re,”

43.  § A Btk. 166.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal
egé szül ki:

[A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet fogy -
tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha az em ber ölést]

„j) vé de ke zés re kép te len sze mély sé rel mé re kö ve tik el.”

44.  § A Btk. 175.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bün te tés az (1) be kez dés ese tén egy év tõl öt évig,
a (2) be kez dés ese tén öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) al jas in dok ból vagy cél ból,
b) hi va ta los el já rás szín le lé sé vel,
c) a sér tett sa nyar ga tá sá val,
d) je len tõs ér dek sé rel met okoz va,
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e) a ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély sé -
rel mé re,

f) vé de ke zés re kép te len sze mély sé rel mé re,
g) fegy ve re sen,
h) fel fegy ver kez ve

kö ve tik el.”

45.  § A Btk. 176.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„176.  § (1) Aki más nak a la ká sá ba, egyéb he lyi sé gé be
vagy ezek hez tar to zó be ke rí tett hely re erõ szak kal, fe nye -
ge tés sel, hi va ta los el já rás szín le lé sé vel be megy, vagy ott
bent ma rad, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

(2) Bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ, aki más nak a la ká sá ba, egyéb he lyi sé gé be
vagy az ezek hez tar to zó be ke rí tett hely re, az ott la kó nak
vagy az zal ren del ke zõ nek aka ra ta el le né re vagy meg -
tévesztéssel

a) éj jel,
b) fegy ve re sen,
c) fel fegy ver kez ve,
d) cso por to san

be megy vagy ott bent ma rad.
(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az (1) be kez -

dés ben meg ha tá ro zott mó don, a (2) be kez dés sze rint bün -
te ten dõ, aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don mást
meg aka dá lyoz ab ban, hogy a la ká sá ba, egyéb he lyi sé gé be
vagy az ezek hez tar to zó be ke rí tett hely re be men jen.

(4) A bün te tés bûn tett  miatt öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt 
a (2) be kez dés ben írt mó don kö ve tik el.”

46.  § A Btk. 177/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„177/A.  § (1) Aki a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl vagy
ke ze lé sé rõl  szóló tör vényi ren del ke zé sek meg sze gé sé vel
jog ta lan ha szon szer zé si cél ból vagy je len tõs ér dek sé rel -
met okoz va

a) jo go su lat la nul vagy a cél tól el té rõ en sze mé lyes ada -
tot ke zel,

b) az ada tok biz ton sá gát szol gá ló in téz ke dést el mu -
laszt ja,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bünte tendõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a sze -
mé lyes ada tok vé del mé rõl vagy ke ze lé sé rõl  szóló tör vényi 
ren del ke zé sek meg sze gé sé vel az érin tett tá jé koz ta tá sá ra
vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, és ez zel más 
vagy má sok ér de ke it je len tõ sen sér ti.

(3) A bün te tés vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a sze mé -
lyes adat tal vissza élést kü lön le ges sze mé lyes adat ra kö ve -
tik el.

(4) A bün te tés bûn tett  miatt há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha sze mé lyes adat tal vissza élést hi va ta los
 személyként vagy köz meg bí za tás fel hasz ná lá sá val köve -
tik el.”

47.  § (1) A Btk. 229.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cso port szer -
ve zõ je vagy ve ze tõ je, va la mint, ha a hi va ta los sze mély el -
le ni erõ sza kot fegy ve re sen kö ve tik el.”

(2) A Btk. 229.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) Aki a (2)–(4) be kez dés sze rin ti bûn cse lek ményt

 külön tör vény ben meg ha tá ro zott in téz ke dést vég re haj tó
rend õr vagy pénz ügy õr sé rel mé re kö ve ti el, a (2) be kez dés
ese tén két év tõl nyolc évig, a (3) be kez dés ese tén öt év tõl
tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.”

48.  § A Btk. 271.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bün te tés bûn tett  miatt egy év tõl öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés, ha a ga ráz da sá got

a) cso por to san és a köz nyu gal mat sú lyo san meg za var va,
b) nyil vá nos ren dez vé nyen,
c) fegy ve re sen,
d) fel fegy ver kez ve

kö ve tik el.”

49.  § A Btk. 273.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés je lö lé se
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) fegy ve re sen,
b) fel fegy ver kez ve,
c) vé de ke zés re kép te len sze mély sé rel mé re

kö ve tik el.”

50.  § A Btk. 316.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bün te tés vét ség  miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a lo pást
 kisebb ér ték re, vagy a sza bály sér té si ér ték re el kö ve tett
 lopást]

„d) do log el le ni erõ szak kal – ide ért ve azt is, ha a do log
el tu laj do ní tá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra szol gá ló esz közt
ál lag sé re lem oko zá sa nél kül el tá vo lít ják, vagy a do log
 eltulajdonításának meg aka dá lyo zá sá ra al kal mat lan ná
 teszik –,”
[kö ve tik el.]

51.  § (1) A Btk. 321.  § (3) be kez dés a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,
ha a rab lást]

„a) fel fegy ver kez ve,”
[kö ve tik el.]
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(2) A Btk. 321.  § (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(4) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a rab lást

a) fegy ve re sen,
b) kü lö nö sen nagy vagy ezt meg ha la dó ér ték re,
c) je len tõs ér ték re hi va ta los sze mély, kül föl di hi va ta los 

sze mély el len, hi va ta los el já rá sa alatt vagy köz fel ada tot el -
lá tó sze mély el len, e fel ada tá nak tel je sí té se so rán, ille tõ leg
je len tõs ér ték re fel fegy ver kez ve, bûn szö vet ség ben vagy
cso por to san,

d) fel fegy ver kez ve vagy cso por to san hi va ta los sze -
mély, kül föl di hi va ta los sze mély el len, hi va ta los el já rá sa
alatt vagy köz fel ada tot el lá tó sze mély el len, e fel ada ta tel -
je sí té se so rán
kö ve tik el.”

(3) A Btk. 321.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés je lö lé se
(6) be kez dés re vál to zik:

„(5) A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a rab lást

a) je len tõs ér ték re fegy ve re sen,
b) fegy ve re sen hi va ta los sze mély, kül föl di hi va ta los

sze mély el len, hi va ta los el já rá sa alatt vagy köz fel ada tot el -
lá tó sze mély el len, e fel ada ta tel je sí té se so rán
kö ve tik el.”

52.  § A Btk. 322.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal
egé szül ki:

[Aki ide gen dol got jog ta lan el tu laj do ní tás vé gett]
„c) vé de ke zés re kép te len sze mély tõl vesz el”

[bûn tet tet kö vet el és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.]

53.  § A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tvr. (a továb biak ban: Bv. tvr.) a kö vet -
ke zõ 17.  §-sal és azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„A feltételes szabadságra bocsátás kizártságának
megállapítása

17.  § (1) Ha az el ítélt a sza bad ság vesz tés le töl té sét ha -
tár idõ ben nem kezd te meg, a sza bad ság vesz tés fo ga nat ba
vé te le kor a bün te tés-vég re haj tá si in té zet elõ ter jesz tést tesz 
a bün te tés-vég re haj tá si bí ró nak a Btk. 47.  § (4) be kez dés
e) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek meg ál la pí tá sa cél já -
ból.

(2) A bün te tés-vég re haj tá si bíró az elõ ter jesz tés ér ke zé -
sé tõl szá mí tott öt na pon be lül dönt.

(3) Ha a Btk. 47.  § (4) be kez dés e) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sá ra nem ke rül
sor, a bûn ügyi költ sé get az ál lam vi se li.”

54.  § A Bv. tvr. 33.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) A bün te tés-vég re haj tás rend jét sér tõ cse lek mény,
ille tõ leg bûn cse lek mény meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa

ér de ké ben az el ítélt – a test üre gek re is ki ter je dõ en – meg -
mo toz ha tó, sze mé lyes hasz ná la ti tár gyai és ru há za ta át -
vizs gál ha tók, vele szem ben moz gás kor lá to zó esz köz al -
kal maz ha tó, biz ton sá gi ok ból el kü lö nít he tõ (a továb biak -
ban együtt: biz ton sá gi in téz ke dé sek), il let ve az el ítélt tel
szem ben kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben és mó -
don kény sze rí tõ esz kö zök al kal maz ha tók. A mo to zást,
 illetve a ru há zat át vizs gá lá sát az el ítélt tel azo nos nemû
sze mély – ide nem ért ve a mo to zás nál köz re mû kö dõ
 orvost – vé gez he ti, és az nem tör tén het sze mé rem sér tõ mó -
don. A test üre ge i nek át vizs gá lá sát csak or vos vé gez he ti.
Moz gás kor lá to zó esz köz ként – tes ti sé rü lés sel nem járó
mó don – bi lincs (rög zí tõ öv vel vagy anél kül), ve ze tõ
 bilincs vagy a vég tag rög zí té sé re al kal mas más esz köz az
in téz ke dés re okot adó kö rül mény meg szû né sig, de fo lya -
ma to san leg fel jebb ti zen két óra tar tam ban al kal maz ha tó,
ha az el ítélt egész sé gi ál la po ta ezt meg en ge di.”

55.  § (1) A Bv. tvr. a kö vet ke zõ 118/B.  §-sal egé szül ki:
„118/B.  § Az elõ ze tesen le tar tóz ta tot tal szem ben az ott

meg je lölt cél ból és mó don a 33.  § (4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott biz ton sá gi in téz ke dé sek és kény sze rí tõ esz kö -
zök al kal maz ha tók.”

(2) A Bv. tvr. a kö vet ke zõ 121/B.  §-sal egé szül ki:
„121/B.  § Az elõ ze tes le tar tóz ta tás ban lévõ fi a tal ko rú -

val szem ben biz ton sá gi in téz ke dés ként sze mé lyes hasz ná -
la ti tár gya i nak és ru há za tá nak át vizs gá lá sa, va la mint biz -
ton sá gi el kü lö ní té se ren del he tõ el.”

56.  § (1) E tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A Btk. e tör vény 14.  §-ával meg ál la pí tott 51.  § (1),
(3) és (4) be kez dé se, va la mint a Btk. e tör vény 15.  §-ával
meg ál la pí tott 52.  § (1) és (2) be kez dé se, va la mint e tör -
vény 56.  § (8) be kez dé se 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 7.  §-a, 12–13.  §-a, a Btk. e tör vény
14.  §-ával meg ál la pí tott 51.  § (2) be kez dé se, a Btk. e tör -
vény 15.  §-ával meg ál la pí tott 52.  § (3) és (4) be kez dé se,
e tör vény 16–17.  §-a, 19–25.  §-a, 27–33.  §-a, 34.  § (3) be -
kez dé se, 36.  §-a, 38.  §-a, 40–41.  §-a, 42.  § (3)–(4) be kez -
dé se, 56.  § (4) be kez dés b) és c) pont ja, 56.  § (7) be kez dés
b)–e) pont ja 2010. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(4) A Btk.
a) 38.  § (3) be kez dé sé ben a „2–5. pont já ban” szö veg -

rész he lyé be a „2–3. és 5. pont já ban” szö veg,
b) 85.  § (2) be kez dé sé ben és a 85/A.  § (1) be kez dé sé -

ben a „fõ bün te tést” szö veg rész he lyé be a „bün te tést” szö -
veg,

c) 87.  § (1) be kez dé sé ben, 85/A.  § (1) be kez dé sé ben és
103.  § (2) be kez dé sé ben a „fõ bün te tés” szö veg rész he lyé -
be a „bün te tés” szö veg,

d) 90.  § c) pont já ban a „bûn szer ve zet ben” szö veg rész
he lyé be a „bûn szer ve zet ben vagy erõ sza kos több szö rös
vissza esõ ként” szö veg,
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e) 139.  § (1) be kez dé sé ben, 142.  § (2) be kez dé sé ben,
144.  § (2) be kez dé sé ben, 146.  § (1) be kez dé sé ben, 155.  §
(1) be kez dé sé ben, 157.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 158.  §
(2) be kez dé sé ben, 160.  §-ában, 160/A.  § (1) be kez dé sé -
ben, 163.  § (2) be kez dé sé ben, 166.  § (2) be kez dé sé ben,
175/A.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, 175/B.  § (5) be kez dé sé -
ben, 259.  § (3) be kez dé sé ben, 261.  § (1) be kez dé sé ben,
262.  § (2) be kez dé sé ben, 264/C.  § (3) be kez dé sé ben,
282/A.  § (3) be kez dé sé ben, 282/B.  § (3) be kez dé sé ben,
343.  § (4) be kez dé sé ben, 346.  § (1) be kez dé sé ben,
347.  §-ában, 348.  § (3) be kez dé sé ben, 352.  § (3) be kez dé -
sé ben, 354.  § (3) be kez dé sé ben, 355.  § (5) be kez dé sé ben,
363.  § (2) be kez dé sé ben, 364.  §-ában és 365.  §-ában
a „ tizenöt” szö veg rész he lyé be a „húsz” szö veg,

f) 352.  § (4) be kez dé sé ben a „tíz év tõl ti zen öt évig”
szö veg rész he lyé be a „tíz év tõl húsz évig” szö veg,

g) 166.  § (5) be kez dés c) pont já ban a „261.  § (2) be kez -
dés a) pont” szö veg rész he lyé be a „261.  § (1) be kez dés”
szö veg,

h) 192.  § (1) be kez dé sé ben a „kap cso lat ba lép” szö veg -
rész he lyé be a „kap cso la tot lé te sít” szö veg, a „lép be jegy -
zett élet tár si kap cso lat ba” szö veg rész he lyé be a „lé te sít be -
jegy zett élet tár si kap cso la tot” szö veg
lép.

(5) A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.)

a) 16.  § h) pont já ban a „[Btk. 321.  § (4) bek. a) pont]”
szö veg rész he lyé be a „[Btk. 321.  § (4) bek. b) pont]” szö -
veg,

b) 29.  § b) pont já ban a „(4) bek. b)–c) pont” szö veg rész 
he lyé be „(4) bek. c)–d) pont” szö veg,

c) 221/A.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „nyo mo zás so -
rán be is me rõ val lo mást tett, vál lal ja, és ké pes a sér tett ká -
rát meg té rí te ni vagy a bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé -
nye it más mó don a sér tett nek jó vá ten ni,” szö veg rész he -
lyé be a „vád eme lé sig be is me rõ val lo mást tett, vál lal ja, és
ké pes a bûn cse lek ménnyel oko zott sé rel met a sér tett ál tal
el fo ga dott mó don és mér ték ben jó vá ten ni,” szö veg,

d) 225.  § (1) be kez dé sé ben az „el ren de li” szö veg rész
he lyé be az „el ren del he ti” szö veg,

e) 474.  § (4) be kez dé sé ben a „[Btk. 137.  § 18. pont]”
szö veg rész he lyé be a „[Btk. 137.  § 20. pont]” szö veg,

f) 567.  § (1) be kez dé sé ben a „[Btk. 82.  § (1) bek.]” szö -
veg rész he lyé be a „[Btk. 82.  § (2) bek.]” szö veg
lép.

(6) A Bv. tvr. 122.  § (3) be kez dé sé ben „a 33.  § (3) be -
kez dé sé nek” szö veg rész he lyé be „a 33.  § (3)–(4) be kez dé -
sé nek” szö veg lép.

(7) Ha tá lyát vesz ti a Btk.
a) 196.  § (4) be kez dé sé ben az „és (2)” szö veg rész,

210.  §-ában az „és a 200.  §” szö veg rész, 316.  § (2) be kez -
dés j) pont ja,

b) 53–55.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 60.  §-a és az azt 
meg elõ zõ al cím, 65.  §-a, 70.  § (1) be kez dés 4. pont ja,

75.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, 88.  §-a és az azt meg elõ -
zõ al cím, 114.  § (2) be kez dé sé ben az „és a pénz mel lék bün -
te tést” szö veg rész,

c) 169.  § (4) be kez dé sé ben, 170.  § (1) és (7) be kez dé sé -
ben, 171.  § (1) be kez dé sé ben, 172.  § (1) be kez dé sé ben,
173/H.  § (3) be kez dé sé ben, 173/I.  § (4) be kez dé sé ben,
174/C.  § (2) be kez dé sé ben, 176.  § (1) be kez dé sé ben,
176/A.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 177/A.  § (1) be kez dé sé -
ben, 177/B.  § (1) be kez dé sé ben, 179.  § (1) be kez dé sé ben,
180.  § (1) be kez dé sé ben, 184.  § (3) be kez dé sé ben, 185.  §
(3) be kez dé sé ben, 187.  § (1) be kez dé sé ben, 188.  § (1) be -
kez dé sé ben, 189.  § (1) be kez dé sé ben, 190.  §-ában, 193.  §
(3) be kez dé sé ben, 194.  §-ában, 195.  § (4) be kez dé sé ben,
196.  § (1) be kez dé sé ben, 204.  § (6) be kez dé sé ben,
208.  §-ában, 212/A.  §-ában, 214/A.  § (1) be kez dé sé ben,
220.  §-ában, 222.  § (1) be kez dé sé ben, 223.  § (1) be kez dé -
sé ben, 226.  § (2) be kez dé sé ben, 229.  § (6) be kez dé sé ben,
234.  §-ában, 235.  §-ában, 237.  §-ában, 238.  § (6) be kez dé -
sé ben, 239.  §-ában, 242.  § (2) be kez dé sé ben, 242/C.  §
(1) be kez dé sé ben, 248.  § (1) be kez dé sé ben, 249.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 249/A.  § (1) be kez dé sé ben,
255/B.  § (1) be kez dé sé ben, 257.  §-ában, 265.  §-ában,
266/B.  § (1) be kez dé sé ben, 267.  §-ában, 269/A.  §-ában,
271.  § (1) be kez dé sé ben, 271/A.  § (1) be kez dé sé ben,
272.  §-ában, 274.  § (2) be kez dé sé ben, 276.  §-ában, 277.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 278.  §-ában, 279.  § (1) és (3) be kez -
dé sé ben, 280.  § (3) be kez dé sé ben, 281.  § (4) be kez dé sé -
ben, 281/A.  § (3) be kez dé sé ben, 284.  § (1)–(3) be kez dé sé -
ben, 285.  § (1) be kez dé sé ben, 289.  § (1) és (3) be kez dé sé -
ben, 292.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, 295.  § (2) be kez dé sé -
ben, 296/A.  § (1) be kez dé sé ben, 298/A.  §-ában, 299.  §
(2) be kez dé sé ben, 300/C.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,
300/E.  § (1) be kez dé sé ben, 301.  § (1) be kez dé sé ben,
303/A.  § (1) be kez dé sé ben, 304.  § (4) be kez dé sé ben,
304/A.  §-ában, 306.  § (1) be kez dé sé ben, 310.  § (1) be kez -
dé sé ben, 311.  § (1) be kez dé sé ben, 311/A.  § (1) be kez dé sé -
ben, 311/B.  § (1) be kez dé sé ben, 312.  § (1) be kez dé sé ben,
313/B.  § (1) be kez dé sé ben, 313/C.  § (7) be kez dé sé ben,
313/D.  §-ában, 320.  § (1) be kez dé sé ben, 325.  § (1) be kez -
dé sé ben, 328.  § (1) be kez dé sé ben, 329/A.  § (1) be kez dé sé -
ben, 329/B.  § (1) be kez dé sé ben, 329/C.  §-ában, 329/D.  §
(1) be kez dé sé ben és 330.  §-ában a „ , köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel” szö veg rész,

d) 177.  § (2) be kez dé sé ben, 177/A.  § (3) be kez dé sé ben, 
178.  § (2) be kez dé sé ben, 245.  § (2) be kez dé sé ben,
282/C.  § (5) be kez dés a)–b) pont já ban, 289.  § (6) be kez dé -
sé ben, 296/B.  § (3) be kez dé sé ben, 307.  § (4) be kez dé sé -
ben, 313/C.  § (2) be kez dé sé ben, 316.  § (2) be kez dé sé ben,
317.  § (2) be kez dé sé ben, 318.  § (2) be kez dé sé ben, 319.  §
(2) be kez dé sé ben, 324.  § (2) be kez dé sé ben, 326.  § (2) be -
kez dé sé ben a „ , köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés”
szö veg rész,

e) 253.  § (4) be kez dé sé ben, 258/B.  § (4) be kez dé sé ben, 
314.  § (4) be kez dé sé ben a „ , pénz bün te tés sel vagy köz ér -
de kû mun ká val” szö veg rész.
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(8) 2010. ja nu ár 1. és 2010. má jus 1. kö zött a pénz bün te -
tést – meg nem fi ze té se ese tén – fog ház ban vég re haj tan dó
sza bad ság vesz tés re kell át vál toz tat ni.

(9) Ez a tör vény 2010. má jus 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

III. Kormány rendeletek

A Kormány
144/2009. (VII. 10.) Korm.

rendelete

a polgári felhasználású robbanóanyagok
forgalmazásáról és felügyeletérõl  szóló

191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör -
vény 50/A.  § (1) be kez dé sé nek k) pont ja, va la mint a Rend -
õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény 100.  § (1) be kez -
dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al -
kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok for gal ma -
zá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának 1. és 2. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„1. for gal ma zás: e ren de let ha tá lya alá tar to zó rob ba nó -

anyag gaz da sá gi te vé keny ség ke re té ben tör té nõ ren del ke -
zés re bo csá tá sa ér té ke sí tés vagy fel hasz ná lás cél já ból, el -
len ér ték fe jé ben vagy anél kül,

2. for ga lom ba ho za tal: e ren de let ha tá lya alá tar to zó
rob ba nó anyag elsõ al ka lom mal tör té nõ for gal ma zá sa az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén;”

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

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„5. szál lí tás: a ren de let ha tá lya alá tar to zó rob ba nó -

anya gok nak az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén tör té nõ or -
szág ha tárt át lé põ moz ga tá sa;”

(3) Az R. 2.  §-ának 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„7. meg szer zés: a ren de let ha tá lya alá tar to zó rob ba nó -

anya gok át vé te le, vá sár lá sa;”

(4) Az R. 2.  §-ának 8–10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban]
„8. pol gá ri rob ban tá si te vé keny ség: a pol gá ri fel hasz -

ná lá sú rob ba nó anyag gyár tá sa – ide ért ve a rob ba nó anyag
hely szí ni ke ve ré sét is –, meg szer zé se, tá ro lá sa, fel hasz ná -
lá sa, meg sem mi sí té se;

9. rob ba nó anya gok: a pi ro tech ni kai ter mé kek kivéte -
lével azok az anya gok és tár gyak, ame lyek a 20/1979.
(IX. 18.) KPM ren de let tel ki hir de tett és bel föl di al kal ma -
zás ra el ren delt Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí -
tá sá ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás (ADR) „A” mel lék le -
te sze rin ti 1. osz tály ba tar toz nak;

10. rob ba nó anyag-szek tor ban mû kö dõ vál lal ko zás:
a pol gá ri rob ban tá si te vé keny ség vég zé sé re, rob ba nó -
anyag for gal ma zá sá ra, bel föl di át adá sá ra, szál lí tá sá ra vo -
nat ko zó ha tó sá gi en ge déllyel ren del ke zõ gaz dál ko dó szer -
ve zet;”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 24/A.  §-sal egé szül ki:
„24/A.  § (1) A rob ba nó anyag-szek tor ban mû kö dõ vál -

lal ko zá sok a bir to kuk ban lévõ rob ba nó anya gok ról az el lá -
tá si lán con és az élet cik lu son ke resz tül az egye di azo no sí -
tást is tar tal ma zó nap ra kész ter mék nyil ván tar tást kö te le -
sek ve zet ni, és azt – a te vé keny ség be fe je zé se ese tén is –
a nyil ván tar tás fel vé te lé tõl, il let ve a rob ba nó anyag élet cik -
lu sa vé gé nek leg utol só is mert idõ pont já tól szá mí tott tíz
évig meg õriz ni.

(2) A nyil ván tar tás nak ki kell ter jed nie a rob ba nó anyag
fel hasz ná lá sá ra, szál lí tá sá ra, va la mint bel föl di át adá sá ra is.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tást
a bá nya fel ügye let és a rend õrség el len õr zi.

(4) A rob ba nó anyag-szek tor ban mû kö dõ vál lal ko zá sok
kö te le sek:

a) nyil ván tar tást ve zet ni a rob ba nó anya gok azo no sí tá -
sá ról min den vo nat ko zó in for má ci ó val együtt, be le ért ve
a rob ba nó anyag tí pu sát és a gaz dál ko dó szer ve zet vagy
sze mély ne vét, amely nél ke ze lik;

b) min den egyes rob ba nó anyag el he lye zé sét nyil ván -
tar ta ni ad dig, amíg a rob ba nó anyag a tu laj do nuk ban vagy
ke ze lé sük ben van, vagy amíg azt egy má sik vál lal ko zás -
hoz át szál lít ják vagy fel hasz nál ják;

c) rend sze res idõ kö zön ként nyil ván tar tá si rend sze rü ket 
fe lül vizs gál ni an nak ér de ké ben, hogy an nak ha té kony sá -
gát és a nyil ván tar tott ada tok mi nõ sé gét biz to sít sák;

d) biz to sí ta ni a nyil ván tar tás vé del mét a vé let len vagy
szán dé kos ron gá ló dás tól vagy meg sem mi sü lés tõl;

e) a rend õrség ké ré sé re a rob ba nó anyag ere de té vel és
he lyé vel kap cso la tos in for má ci ót – an nak élet cik lu sa so -
rán és az el lá tá si lánc egé szén ke resz tül – meg ad ni;

f) meg ad ni a rend õrségnek az e) pont ban le írt in for má -
ci ók meg adá sá ra – mun ka idõn túl is – ké pes sze mély ne vét 
és el ér he tõ sé gi ada ta it.”
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3.  §

Az R. a 24/A. §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel, al cím -
mel és 24/B–24/K.  §-sal egé szül ki:

„TERMÉKAZONOSÍTÁS

Egyedi azonosítás

24/B.  § (1) A rob ba nó anyag-szek tor ban mû kö dõ vál lal -
ko zá sok, ame lyek rob ba nó anya go kat gyár ta nak, vagy im -
por tál nak, il let ve gyu ta cso kat sze rel nek össze (a továb -
biak ban: vál lal ko zá sok) egye di azo no sí tás sal kö te le sek
 jelölni a rob ba nó anya go kat és a leg ki sebb cso ma go lá si
egy sé gek mind egyi két. Nem kell je löl ni:

a) a cso ma go lat la nul vagy szi vattyús ko csik ban szál lí -
tott és át adott rob ba nó anya got, a rob ban tó lyuk ba  való köz -
vet len be töl tés hez;

b) a rob ban tás hely szí nén gyár tott rob ba nó anya got, és
ame lye ket köz vet le nül a gyár tá suk után töl te nek be
(„in situ” gyár tás).

(2) Amennyi ben egy rob ba nó anyag to váb bi gyár tá si el -
já rá sok tár gyát ké pe zi, a gyár tó nak a rob ba nó anya got nem
kell új egye di azo no sí tás sal je löl ni, ki vé ve, ha az ere de ti
egye di azo no sí tás töb bé nincs a ren de let 20.  §-ának meg -
fele lõen je löl ve.

(3) Az (1) be kez dés nem al kal ma zan dó, ha a rob ba nó -
anya got ex port cél já ra gyárt ják és az im por tá ló or szág kö -
ve tel mé nye i vel össz hang ban levõ azo no sí tás sal je lö lik,
ami le he tõ vé te szi a rob ba nó anyag nyo mon kö vet he tõ sé -
gét.

(4) Az egye di azo no sí tás a 6. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott al ko tó ele me ket tar tal maz za.

(5) A bá nya fel ügye let min den gyár tá si hely hez ki adott
gyár tá si en ge dé lyé ben há rom szám jegy bõl álló kó dot ha -
tá roz meg.

(6) Ha a gyár tá si hely az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü -
le tén kí vül he lyez ke dik el, a Ma gyar or szá gon szék hellyel
ren del ke zõ gyár tó kap cso lat ba lép az im por tá ló tag ál lam
ha tó sá gá val ab ból a cél ból, hogy a gyár tá si hely hez kó dot
ren del je nek hoz zá. Ha a gyár tá si hely az Eu ró pai Gaz da sá -
gi Tér sé gen kí vül he lyez ke dik el és a gyár tó nem az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén be lül ren del ke zik szék -
hellyel, az érin tett rob ba nó anya gok im por tõr jé nek kap cso -
lat ba kell lép nie a bá nya fel ügye let tel, hogy a gyár tá si hely -
hez kó dot ren del je nek hoz zá.

(7) A rob ba nó anya go kat új ra cso ma go ló for gal ma zók
a rob ba nó anyag ra és a leg ki sebb cso ma go lá si egy ség re kö -
te le sek egye di azo no sí tást rög zí te ni.

Jelölés és rögzítés

24/C.  § Az egye di azo no sí tást az érin tett ter mé ken jól
lát ha tó an, egy ér tel mû és ma ra dan dó mó don kell rög zí te ni.

Töltényezett robbanóanyagok és zsákos robbanóanyagok

24/D.  § (1) A töl té nye zett rob ba nó anya gok és zsá kos
rob ba nó anya gok ese té ben az egye di azo no sí tás nak egy
ön ta pa dós cím ké bõl vagy köz vet len nyom ta tás ból kell áll -

nia min den egyes töl té nyen, il let ve zsá kon. Já ru lé kos cím -
két kell he lyez ni min den egyes töl tény cso mag ra.

(2) A vál lal ko zá sok min den egyes töl tény hez vagy
zsák hoz rög zí tett passzív, inert elekt ro ni kus cím két és
min den egyes töl tény cso mag ra já ru lé kos elekt ro ni kus
cím két hasz nál hat nak.

Kétkomponensû robbanóanyagok

24/E.  § A cso ma golt két kom po nen sû rob ba nó anya gok
ese té ben az egye di azo no sí tás nak egy ön ta pa dós cím ké bõl
vagy köz vet len nyom ta tás ból kell áll nia a két kom po nenst
tar tal ma zó min den egyes leg ki sebb cso ma go lá si egy sé gen.

Alapgyutacs és gyújtó

24/F.  § (1) Az alap gyu ta csok vagy gyúj tók ese té ben az
egye di azo no sí tás nak egy ön ta pa dós cím ké bõl vagy köz -
vet len nyom ta tás ból, il let ve bé lyeg zés bõl kell áll nia a gyu -
tacs hü ve lyen. Já ru lé kos cím két kell he lyez ni min den
egyes gyu tacs ra vagy gyúj tó cso mag ra.

(2) A vál lal ko zá sok min den egyes gyúj tó töl tet hez vagy
gyúj tó zsi nór hoz rög zí tett passzív, inert elekt ro ni kus cím -
két és min den egyes gyu tacs ra vagy gyúj tó cso mag ra já ru -
lé kos cím két hasz nál hat nak.

Elektromos, nem elektromos és elektronikus gyutacsok

24/G.  § (1) Az elekt ro mos, nem elekt ro mos és elekt ro ni -
kus gyu ta csok ese té ben az egye di azo no sí tás nak egy a ve -
ze té ke ken vagy a gyúj tó csö vön levõ ön ta pa dós cím ké bõl,
vagy pe dig a gyu tacs hü ve lyen levõ ön ta pa dós cím ké bõl,
il let ve köz vet len nyom ta tás ból vagy bé lyeg zés bõl kell áll -
nia. Já ru lé kos cím két kell he lyez ni min den egyes gyu tacs -
cso mag ra.

(2) A vál lal ko zá sok min den egyes gyu tacs hoz rög zí tett
passzív, inert elekt ro ni kus cím két és min den egyes gyu -
tacs cso mag hoz já ru lé kos cím két hasz nál hat nak.

Indító- és erõsítõtöltetek

24/H.  § (1) Az in dí tó töl te tek és erõ sí tõ töl te tek ese té ben
az egye di azo no sí tás nak egy ön ta pa dós cím ké bõl vagy
köz vet len nyom ta tás ból kell áll nia a pat ro nos töl té nyen
vagy in dí tó töl te ten. Já ru lé kos cím két kell he lyez ni min den 
egyes in dí tó- vagy erõ sí tõ töl tet-cso mag ra.

(2) A vál lal ko zá sok min den egyes in dí tó töl tet hez vagy
erõ sí tõ töl tet hez rög zí tett passzív, inert elekt ro ni kus cím -
két, és min den egyes in dí tó- vagy erõ sí tõ töl tet-cso mag ra
já ru lé kos cím két hasz nál hat nak.

Robbanózsinórok és biztonsági gyújtózsinórok

24/I.  § (1) A rob ba nó zsi nó rok és biz ton sá gi gyúj tó zsi nó -
rok ese té ben az egye di azo no sí tás nak egy ön ta pa dós cím ké -
bõl vagy köz vet len nyom ta tás ból kell áll nia a te ker csen. Az
egye di azo no sí tást 5 mé te ren ként kell fel tün tet ni a rob ba nó-
vagy gyúj tó zsi nór kül sõ bo rí tá sán, vagy a köz vet le nül a rob -
ba nó- vagy gyúj tó zsi nór kül sõ szá lán levõ mû anyag ext ru dált 
bel sõ ré te gen. Já ru lé kos cím két kell he lyez ni min den egyes
rob ba nó- vagy gyúj tó zsi nór-cso mag ra.
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(2) A vál lal ko zá sok a zsi nór hoz rög zí tett passzív inert
elekt ro ni kus cím két, és min den egyes rob ba nó- vagy gyúj -
tó zsi nór-cso mag ra já ru lé kos cím két hasz nál hat nak.

Robbanóanyagot tartalmazó dobozok és dobok

24/J.  § (1) A rob ba nó anya got tar tal ma zó do bo zok és do -
bok ese té ben az egye di azo no sí tás nak egy ön ta pa dós cím -
ké bõl vagy köz vet len nyom ta tás ból kell áll nia a rob ba nó -
anya got tar tal ma zó do bo zon vagy do bon.

(2) A vál lal ko zá sok min den egyes do boz ra és dob ra rög -
zí tett passzív inert elekt ro ni kus cím két hasz nál hat nak.

Az eredeti címke másolatai

24/K.  § A vál lal ko zá sok az ere de ti azo no sí tó cím ke fel -
ra gaszt ha tó ki vi te lû má so la ta it – a rob ba nó anya gok té ves
fel hasz ná lá sá nak el ke rü lé se ér de ké ben – a fel hasz ná lók
ren del ke zé sé re bo csát hat ják. A má so la to kat értelemsze -
rûen az ere de ti má so la ta i ként kell meg je löl ni.”

4.  §

Az R. 27.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„27.  § (1) 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:
a) a Ta nács 93/15/EGK irány el ve (1993. áp ri lis 5.)

a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok for ga lom ba ho za -
ta lá ra és fel ügye le té re vo nat ko zó ren del ke zé sek har mo ni -
zá ci ó já ról, a 10. és 11. cikk ki vé te lé vel,

b) a Bi zott ság 2008/43/EK irány el ve (2008. áp ri lis 4.)
a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok azo no sí tá si és
nyo mon kö vet he tõ sé gi rend sze ré nek a 93/15/EGK ta ná -
csi irány elv ér tel mé ben tör té nõ lét re ho zá sá ról (a
24/B–24/K.  §).”

5.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 6. mel lék let tel
egé szül ki.

6.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
te lek kel – 2012. áp ri lis 5-én lép ha tály ba.

(2) Az 1.  § és e § (3) be kez dé se a ki hir de tést kö ve tõ
30. na pon lép ha tály ba.

(3) Az R. 2.  § 4. pont já ban az „Eu ró pai Kö zös sé gek hi -
va ta los lap já ban” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Unió hi -
va ta los lap já ban” szö veg, 2.  § 5. pont já ban az „Eu ró pai
Kö zös ség” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség” szö veg, 2.  § 11. pont já ban a „gaz da sá gi és köz le -

ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „ipar ügye kért fe -
le lõs mi nisz ter” szö veg, 2.  § 12. pont já ban az „Eu ró pai
Kö zös ség ben” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség ben” szö veg, 19.  § (2) be kez dé sé ben a „gaz da sá gi
és köz le ke dé si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi nisz -
ter” szö veg, 23/B.  § (4) be kez dé sé ben az „a Kö zös sé gen”
szö veg rész he lyé be az „az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál la mo kon” szö veg, 2. szá -
mú mel lék le te „1. B-MODUL: EK-tí pus vizs gá la ” ré szé -
nek 2., 5. és 9. pont já ban, „2. C-MODUL: A tí pus nak  való
meg fe le lés” ré szé nek 1. és 3. pont já ban, „3. D-MODUL:
A gyár tás mi nõ ség biz to sí tá sa” ré szé nek 3.4. al pont já ban,
„4. E-MODUL: A ter mék mi nõ ség biz to sí tá sa” ré szé nek
3.4. al pont já ban, va la mint „5. F-MODUL: A ter mék vizs -
gá la ta” ré szé nek 1. és 3. pont já ban, to váb bá 4.3. al pont já -
ban az „Eu ró pai Kö zös ség ben” szö veg rész he lyé be az
„Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben” szö veg, 5. szá mú mel lék -
le te cí mé ben és Ma gya rá zó meg jegy zé sei 1. pont já ban
a „Kö zös sé gen be lü li” szö veg rész he lyé be az „Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér sé gen be lü li” szö veg lép.

(4) A 2012. áp ri lis 5. elõtt gyár tott, vagy im por tált rob -
ba nó anya gok ese té ben az R. 24.  §-a sze rin ti nyil ván tar tást
kell ve zet ni.

(5) E ren de let 1–5. §-a, va la mint a 6.  § (3) be kez dé se
2012. áp ri lis 6-án ha tá lyát vesz ti.

7.  §

Ez a ren de let a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok
azo no sí tá si és nyo mon kö vet he tõ sé gi rend sze ré nek
a 93/15/EGK ta ná csi irány elv ér tel mé ben tör té nõ lét re ho -
zá sá ról  szóló, 2008. áp ri lis 4-i 2008/43/EK irány elv rész -
be ni meg fe le lé sét szol gál ja.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 144/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet
a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez

Az egye di azo no sí tás nak a kö vet ke zõk bõl kell áll nia:

1. az azo no sí tás ol vas ha tó ré sze a kö vet ke zõ ket tar tal -
maz za:

a) a gyár tó ne vét;
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b) al fa nu me ri kus kó dot, amely a kö vet ke zõ ket tar tal -
maz za:

(i)  Ma gyar or szá got azo no sí tó két be tût „HU” jel zés sel,
(ii) a bá nya fel ügye let ál tal meg ha tá ro zott 24/B.  §

(5) be kez dé se sze rin ti 3 szám je gyet, amely azo no sít ja
a gyár tá si hely ne vét,

(iii) az egy sé ges ter mék azo no sí tó kód al kal ma zá sá ról
 szóló jog sza bály sze rin ti egye di ter mék kó dot és a gyár tó
ál tal meg adott a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál -
lí tá sá ról  szóló Eu ró pai Meg ál la po dás „A” és „B” mel lék -
le té nek ki hir de té sé rõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló
jog sza bály sze rin ti lo gisz ti kai in for má ci ó kat;

2. egy elekt ro ni ku san ol vas ha tó azo no sí tást vo nal kód,
il let ve mát rix kód for má tum ban, amely köz vet le nül kap -
cso ló dik az al fa nu me ri kus azo no sí tó kód hoz.

3. Azon cik kek ese té ben, ame lyek túl ki csik ah hoz,
hogy raj tuk az egye di ter mék kó dot és a gyár tó ál tal meg -
adott lo gisz ti kai in for má ci ó kat rög zít sék, az 1. b) pont
(i) al pont ja, az 1. b) pont (ii) al pont ja és a 2. pont sze rin ti
in for má ci ó kat kell ele gen dõ nek te kin te ni.”

A Kormány
145/2009. (VII. 10.) Korm.

rendelete

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és mûködésérõl  szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
tevékenységét érintõ egyes jogszabályok

módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se a) pont já nak 7. al pont já ban, az egész ség -
ügyi ha tó sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség rõl  szóló 1991. évi
XI. tör vény 15.  §-ának (4) be kez dé sé ben, az ál lat te nyész -
tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény 49.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben, a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
90.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban, a vad vé del mé rõl,
a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról  szóló
1996. évi LV. tör vény 100.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a ha -
lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör vény
56.  §-ának (4) be kez dé sé ben, az épí tett kör nye zet ala kí tá -
sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény
62.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban, a nö vény faj ták
 állami el is me ré sé rõl, va la mint a sza po rí tó anya gok elõ ál lí -
tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 2003. évi LII. tör -
vény 30.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, a szõ lõ ter -

mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló 2004. évi
XVIII. tör vény 57.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a ter mõ föld
vé del mé rõl  szóló 2007. évi CXXIX. tör vény 66.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já ban, az
élel mi szer lánc ról és fel ügye le té rõl  szóló 2008. évi
XLVI. tör vény 76.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban,
 valamint az er dõ rõl, az erdõ vé del mé rõl és az er dõ gaz dál -
ko dás ról  szóló 2009. évi XXXVII. tör vény 112.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá -
sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let) 1.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az MgSzH ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, az
elõ irány za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti
köz ha tal mi költ ség ve té si szerv.”

(2) A Korm. ren de let 1.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben]
„c) jó vá hagy ja az MgSzH fel ada ta i val össze füg gõ

elekt ro ni kus kap cso lat tar tás és adat át vi tel fej lesz té sét.”

2.  §

A Korm. ren de let 3.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Köz pont ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó, az elõ -
irány za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si
szerv.

(4) A te rü le ti szer vek ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó
költ ség ve té si szer vek.

(5) A te rü le ti szerv alá ren delt sé gé ben ügy fél szol gá la tot
mû köd te tõ kör ze ti iro dák és az egyes élel mi szer lánc-fel -
ügye le ti ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra ke rü le ti ál lat egész -
ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ hi va ta lok (a továb biak -
ban: ke rü le ti hi va tal) mû köd nek. A kör ze ti iro da és a ke rü -
le ti hi va tal nem ren del ke zik jogi sze mé lyi ség gel. A kör ze ti 
iro dák nak és a ke rü le ti hi va ta lok nak a fõ igaz ga tó ön ál ló
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tot ad ki, ame lyet az
 elnök hagy jóvá.”

3.  §

A Korm. ren de let 4.  §-ának l) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[Az el nök]
„l) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött ki dol -

goz za és – a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – fej lesz ti az elekt -
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ro ni kus kap cso lat tar tás és adat át vi tel tech ni kai rend sze rét
az MgSzH fel adat el lát ásá val össze füg gés ben,”

4.  §

A Korm. ren de let 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„8.  § A hely szí ni el já rás ra jo go sult köz tiszt vi se lõ ré szé re
a) a Köz pont ese té ben az el nök,
b) a te rü le ti szerv és a ke rü le ti hi va tal ese té ben a fõ -

igaz ga tó
iga zol ványt ál lít ki.”

5.  §

A Korm. ren de let 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„11.  § (1) A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la -
mint a sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba
 hozataláról  szóló 2003. évi LII. tör vény (a továb biak ban:
vetõmagtör vény) 2.  §-ának 9. és 25. pont já ban, 7.  §-ának
(1) és (5) be kez dé sé ben, 8.  §-ában, 9.  §-ának (1) és (2) be -
kez dé sé ben, 10.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben,
11.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 12.  §-ának (1)–(4) bekez -
désében, 14.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben, 15.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 18.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
19.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 20.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben, 23.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–g) pont já ban,
h) pont já ban a pre bá zis és bá zis ka te gó ri á jú szõ lõ- és gyü -
mölcs, va la mint a szu per elit és elit fo ko za tú er dé sze ti és
fás szá rú ener ge ti kai sza po rí tó anya gok, a ve tõ mag és
a törzs ül tet vé nyek vo nat ko zá sá ban, i) pont já nak ia)–if) al -
pont já ban, j) pont já ban, 24.  §-ának b) pont já ban, 26.  §-a
(2) be kez dé sé nek a)–b) és d) pont já ban fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó ság ként a Köz -
pontot je lö li ki.

(2) A vetõmagtör vény 23.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont -
já ban em lí tett sza po rí tó anya gok vo nat ko zá sá ban – a pre -
bá zis és bá zis ka te gó ri á jú szõ lõ- és gyü mölcs, va la mint
a szu per elit és elit fo ko za tú er dé sze ti és fás szá rú ener ge ti -
kai sza po rí tó anya gok, to váb bá a ve tõ mag ki vé te lé vel –
a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó ság ként az MgSzH
 területi szer vét je lö li ki.

(3) A vetõmagtör vény 18.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
20.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 23.  §-a (1) be kez dé sé nek
k)–l) pont já ban, 23.  §-ának (2)–(4) be kez dé sé ben, 26.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban, 27.  §-ában, va la mint
28.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben
a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó ság ként a Köz pon tot
és az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(4) A vetõmagtör vény 20.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont -
já ban meg ha tá ro zott faj ta azo no sí tó ki ter mesz tõ te vé keny -
sé get or szá gos ille té kességgel a Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal vég zi.

(5) Az MgSzH te rü le ti szer ve i nek a nö vény ter mesz té si
ha tó sá gi ügyek ben fenn ál ló ille té kességi te rü le tét az
5. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

6.  §

A Korm. ren de let 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„12.  § (1) Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi
CXIV. tör vény (a továb biak ban: ál lat te nyész té si tör vény)
3.  §-ának 23. pont já ban, 7.  §-ának (2)–(5) és (7) be kez dé -
sé ben, 9.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, 10.  §-ának (1) és
(3) be kez dé sé ben, 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 14.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 16.  §-ában, 17.  §-ának d),
f)–i), és k) pont já ban, 18.  §-ának (7) be kez dé sé ben, 19.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont já ban, 20.  §-ának (1) és (2) be -
kez dé sé ben, 21.  §-ának (2) és (5) be kez dé sé ben,
22.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 23.  §-ának (1)–(3) be kez dé -
sé ben, 24.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 26.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 27.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
41.  §-ában, 42.  §-ában, to váb bá 46.  §-ában fog lal tak te kin -
te té ben a Kor mány te nyész té si ha tó ság ként a Köz pon tot
je lö li ki.

(2) Az ál lat te nyész té si tör vény 3.  §-ának (19)–(20) és
26. pontjában, 15.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban,
17.  §-ának a)–c), e), j) és l) pont já ban, 18.  §-ának (2)–(5)
és (8) be kez dé sé ben, 29.  §-ában, 30.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben, 37.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 44.  §-ában, 45.  §-ának
(1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
te nyész té si ha tó ság ként a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

(3) Az ál lat te nyész té si tör vény 6.  §-ában, 18.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 31.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
32.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 33.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 34.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 36.  §-ában, 39.  §-ában
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány te nyész té si ha tó ság ként
az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(4) Az MgSzH te rü le ti szer ve i nek te nyész té si ha tó sá gi
ügyek ben fenn ál ló ille té kességi te rü le tét a 6. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.

(5) Az ál lat te nyész té si tör vény 16.  §-ának b) pont já ban
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány élel mi szer lánc-fel ügye -
le ti szerv ként a Köz pon tot je lö li ki.”

7.  §

A Korm. ren de let 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„13.  § (1) Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té -
rõl  szóló 2008. évi XLVI. tör vény (a továb biak ban: Éltv.)
5.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 15.  §-ának (5) be kez dé sé ben,
17.  §-ának (5) és (6) be kez dé sé ben, 27.  §-ának (5) be kez -
dé sé ben, 32.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, 32.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont já ban, 32.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben, 33.  §-ának a) és d) pont já ban, 34.  §-a (1) be kez dé sé -
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nek f)–h) pont já ban, i) pont já ban ál lat gyó gyá sza ti ké szít -
mé nyek nagy ke res ke del me, va la mint ál lat gyó gyá sza ti
 készítmények ha tó anya ga i nak ke res ke del me vonatkozá -
sában, 34.  §-a (4) be kez dé sé nek a) és i)–j) pont já ban,
35/A.  §-ában, 37.  §-a (1) be kez dé sé nek a), b) pont já ban
nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek tu do má nyos ku ta tá si cél lal,
il let ve faj ta sze lek ci ós mun ká ra tör té nõ be ho za ta la, va la -
mint fel tar tóz ta tott szál lít má nyok be ho za ta la vonatko -
zásában és c)–d) pont já ban, 37.  §-a (3) be kez dé sé nek
a)–d) pont já ban, 38.  §-a (1) be kez dé sé nek i), o) és r) pont -
já ban, 40.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, 41.  §-ában,
48.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–g) pont já ban, 54.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban, 57.  §-ának d) pont já ban,
64.  §-ának (7) be kez dé sé ben, va la mint 71.  §-ának
(4)–(5) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ként a Köz pon tot je lö li ki.

(2) Az Éltv. 8/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 17.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 17.  §-ának (7) be kez dé sé -
ben, 27.  §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben, 32.  §-a (1) be kez -
dé sé nek j) pont já ban, 34.  §-a (1) be kez dé sé nek b), d),
e) pont já ban ál ta lá nos en ge dély ese té ben, va la mint i) pont -
já ban ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek kis ke res ke del me
 vonatkozásában, 34.  §-a (4) be kez dé sé nek h) pont já ban,
35.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 35.  §-a (3) be kez -
dé sé nek b) pont já ban, 36.  §-a (1) be kez dé sé nek
a)–b) pont já ban, 37.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az
(1) be kez dés alá nem tar to zó ese tek ben, 37.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 37.  §-a (3) be kez dé sé nek f)–i) pont já ban,
38.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–g), j)–k), p) és s) pont já ban,
48.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és h)–k) pont já ban, 48.  §-ának
(2) és (3) be kez dé sé ben, 50.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé -
ben, 53.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben
a Kor mány élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ként az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(3) Az Éltv. 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 15.  §-ának
(4) be kez dé sé ben, 18.  §-a (1) be kez dé sé nek e)–f) és
h)–i) pont já ban, 23.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 25.  §-ának
(4) be kez dé sé ben, 27.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
33.  §-ának c) pont já ban, 34.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és
c), va la mint e) pont já ban ese ti en ge dély ese tén, 34.  §-a
(2) be kez dé sé nek b)–g), i), és k)–l) pont já ban, 34.  §-a
(4) be kez dé sé nek c)–g) pont já ban, 35.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban, 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 35.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) és c)–e) pont já ban, 35.  §-a (4) be kez -
dé sé nek a)–b) pont já ban, 36.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban, 36.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben,
38.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 53.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány élel mi szer lánc-fel ügye -
le ti szerv ként a ke rü le ti hi va talt je lö li ki.

(4) Az Éltv. 18.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 19.  §-ának
(1) és (4) be kez dé sé ben, 23.  §-ának (1) és (2) be kez désé ben, 
33.  §-ának b) pont já ban, 34.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont -
já ban, 34.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, 54.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 61.  §-ának (1) és (3) be -
kez dé sé ben, 62.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin -

te té ben a Kor mány élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ként az 
MgSzH te rü le ti szer vét és a ke rü le ti hi va talt je lö li ki.

(5) Az Éltv. 25.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 32.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a)–b), e)–f) és i) pont já ban, 32.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b)–c) pont já ban, 35.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont -
já ban, 37.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban, 38.  §-a
(1) be kez dé sé nek h) és l)–n) pont já ban, 42.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a)–c) pont já ban, 45.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
48.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont já ban, 49.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben, 60.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já ban,
64.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 72.  §-ában, va la mint a Mel -
lék le té nek 39. pont já ban fog lal tak te kin te té ben a Kor mány 
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv ként a Köz pon tot és az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(6) Az Éltv. 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 18.  §-a (1) be -
kez dé sé nek g) pont já ban, 23.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
24.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 24.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 25.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 26.  §-ának (1)
és (2) be kez dé sé ben, 27.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban, 30.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 32.  §-a (1) be kez dé sé -
nek g)–h) és k)–m) pont já ban, 32.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 34.  §-a (2) be kez dé sé nek h) és j) pont já ban,
34.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban, 34.  §-a (4) be kez -
dé sé nek b) pont já ban, 35.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont já -
ban, 38.  §-ának (4) és (5) be kez dé sé ben, 39.  §-ának (1) és
(4) be kez dé sé ben, 42.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban,
43.  §-ában, 44.  §-ának (1)–(6) be kez dé sé ben, 45.  §-ának
(1) és (3) és (4) be kez dé sé ben, 51.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben, 56.  §-ában, 57.  §-ának a)–c) és e)–s) pont já ban,
58.  §-ában, 59.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 63.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b)–c) pont já ban, va la mint a Mel lék le té nek
22. pont já ban fog lal tak te kin te té ben a Kor mány élel mi -
szer lánc-fel ügye le ti szerv ként a Köz pon tot, az MgSzH
 területi szer vét és a ke rü le ti hi va talt je lö li ki.

(7) Az Éltv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján
a Köz pont és az MgSzH te rü le ti szer ve la bo ra tó ri u mot mû -
köd tet, il let ve a Köz pont ki je lö li az Éltv. sze rin ti ha tó sá gi
el len õr zé sek so rán vett min ták vizs gá la ta it vég zõ ál la mi
la bo ra tó ri u mo kat, és ezek jegy zé két hon lap ján köz zé te szi.

(8) Az Éltv. 32.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a ke rü le ti
hi va tal élel mi szer-biz ton sá gi fel adat kör ében nyil ván tart ja
a be je len tett és ki vizs gált élel mi szer-mér ge zé se ket és -fer -
tõ zé se ket. Azok ada ta it a Köz pont rend sze re sen ér té ke li és 
köz zé te szi.

(9) A Köz pont az Éltv. 33.  §-ának c) pont ja sze rin ti ese -
mé nye ket or szá gos szin ten összeg zi és elem zi, és
amennyi ben az szak ma i lag in do kolt, ko or di nál ja az in téz -
ke dé se ket.

(10) Az Éltv. 34.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
a Köz pont, az MgSzH te rü le ti szer ve, a ke rü le ti hi va tal
 elrendeli a jár vány ve szély ese tén szük sé ges jár vány ügyi
in téz ke dé se ket. A köz cé lú igény be vé telt az MgSzH terü -
leti szer ve ren de li el.

(11) Az Éltv. 38.  §-a (1) be kez dé sé nek q) pont ja sze rin ti
nyil ván tar tást az FVM Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si In té zet
ve ze ti.
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(12) Az Éltv. 71.  §-ának (3) be kez dé se alap ján az el nök
a Köz pont, az MgSzH te rü le ti szer vei és a ke rü le ti hi va ta -
lok jog al kal ma zá si gya kor la tá nak alap ja it is mer te tõ köz -
leményt ad ki.

(13) Az Éltv. 55.  §-ában meg ha tá ro zott kár ta la ní tás ról
öt mil lió fo rint összeg ha tá rig a ke rü le ti hi va tal, öt mil lió
 forintot meg ha la dó an az MgSzH te rü le ti szer ve dönt.”

8.  §

A Korm. ren de let 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ke rü le ti fõ ál lat or vost és a ke rü le ti hi va tal köz -
tiszt vi se lõ jét a fõ igaz ga tó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben
ho zott dön tés ér de mé re vo nat ko zó an nem uta sít hat ja.”

9.  §

A Korm. ren de let 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá ról, va la mint a ma -
gán-ál lat or vo si te vé keny ség gya kor lá sá ról  szóló 1995. évi
XCIV. tör vény 15.  §-a (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak
te kin te té ben a Kor mány élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv -
ként a Köz pon tot, az MgSzH te rü le ti szer vét és a ke rü le ti
hi va talt je lö li ki.”

10.  §

A Korm. ren de let 17.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek ha tár for gal má nak
nö vény vé del mi el len õr zé sét az MgSzH te rü le ti szer ve lát -
ja el. A szom szé dos or szág te rü le tén mû kö dõ ma gyar nö -
vény-egész ség ügyi hat ár ki ren delt ség a mû köd te tés, il let ve 
a köz szol gá la ti jog vi szony szem pont já ból az MgSzH te rü -
le ti szer ve he lye sze rin ti, an nak szer ve ze ti egy sé gét ké pe -
zõ bel föl di mun ka hely nek mi nõ sül.”

11.  §

A Korm. ren de let 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„21.  § (1) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról
 szóló 2004. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: bortör -
vény)

a) 2.  §-ának 17. és 18. pont já ban, 5.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben, 7.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó ság ként a Köz -
pontot,

b) 40.  §-ának (1) be kez dé sé nek d) pont já ban,
43.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 43/A.  §-ának (1) be -

kez dé sé ben, 43/B.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben,
43/D.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben
a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó ság ként a Köz pon tot és 
az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(2) A bortör vény 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
23.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 24.  §-ának (1) és (2) be kez -
dé sé ben, 24/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 25.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 28.  §-ában, 29.  §-ában, 30.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 32.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
48.  §-ának (1) és (7) be kez dé sé ben, va la mint 51.  §-ának
(4) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány bo rá -
sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot je lö li ki.

(3) A bortör vény 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
24/A.  §-ának (5) és (6) be kez dé sé ben, 25.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben, 40.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban,
40.  §-ának (5)–(7) be kez dé sé ben, 41.  §-ának (1) bekez -
désében, 44.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, to váb bá
48.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben
a Kor mány bo rá sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot és az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(4) A bortör vény 48.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
50.  §-ának (1) és (2) és (4) be kez dé sé ben, 51.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben, va la mint 53.  §-ának (3) be kez dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány bo rá sza ti ha tó ság ként
az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(5) A bortör vény 3.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog -
lal tak te kin te té ben a Kor mány ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze -
tõ szerv ként a Köz pon tot je lö li ki.

(6) Az MgSzH te rü le ti szer ve i nek bo rá sza ti ha tó sá gi
ügyek ben fenn ál ló ille té kességi te rü le tét a 7. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.”

12.  §

A Korm. ren de let 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„21.  § (1) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról
 szóló 2004. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: bortör -
vény)

a) 2.  §-ának 8. pont já ban, 8.  §-ának (1) és (2) bekez -
désében fog lal tak te kin te té ben a Kor mány nö vény ter -
mesz té si ha tó ság ként a Köz pon tot,

b) 40.  §-ának (1) és (6) be kez dé sé ben, 43.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben, 43/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
43/B.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, 43/D.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány nö vény ter -
mesz té si ha tó ság ként a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

(2) A bortör vény 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
23.  §-ának (5), (7) és (10) be kez dé sé ben, 24.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben, 24/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,
25.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 28.  §-ában, 29.  §-ában,
30.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 32.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 48.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 51.  §-ának
(4) be kez dé sé ben, 51/A.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak
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 tekintetében a Kor mány bo rá sza ti ha tó ság ként a Köz pon -
tot je lö li ki.

(3) A bortör vény 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
24/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 25.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben, 40.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, 40.  §-ának
(5) és (7) be kez dé sé ben, 41.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
44.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, to váb bá 48.  §-ának (5),
(6) és (9) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
bo rá sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

(4) A bortör vény 48.  §-ának (2)–(4) be kez dé sé ben,
51.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, va la mint 51/A.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány bo rá -
sza ti ha tó ság ként a MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(5) A bortör vény 3.  §-ának (2), (3) és (6) be kez dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány ter mõ he lyi ka tasz tert
ve ze tõ szerv ként a Köz pon tot je lö li ki.

(6) Az MgSzH te rü le ti szer ve i nek bo rá sza ti ha tó sá gi
ügyek ben fenn ál ló ille té kességi te rü le tét a 7. szá mú mel -
lék let tar tal maz za.”

13.  §

A Korm. ren de let 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„22.  § (1) Az er dõ rõl, az erdõ vé del mé rõl és az er dõ gaz -
dál ko dás ról  szóló 2009. évi XXXVII. tör vény (a továb -
biak ban: Evt.) te kin te té ben a Kor mány – ha kor mány ren -
de let el té rõ en nem ren del ke zik – er dé sze ti ha tó ság ként az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(2) Az Evt. 32.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal tak te kin -
te té ben a Kor mány er dé sze ti ha tó ság ként a Köz pon tot
 jelöli ki.

(3) Az Evt. 103.  § (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak
 tekintetében a Kor mány er dé sze ti ha tó ság ként az MgSzH
te rü le ti szer vét és a Köz pon tot je lö li ki.

(4) Az MgSzH te rü le ti szer ve er dé sze ti ha tó sá gi jog kör -
ben el jár va ren del ke zik

a) az Evt. 107.  §-ában fog lalt ese tek ben az er dõ gaz dál -
ko dá si bír ság össze gé rõl és meg fi ze té sé rõl,

b) az Evt. 108.  §-ában fog lalt ese tek ben az er dõ vé del mi 
bír ság össze gé rõl és meg fi ze té sé rõl, va la mint

c) a jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint rendel -
kezik az er dé sze ti szak sze mély zet és jo go sult er dé sze ti
szak sze mély zet nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, nyil ván tar tás ból 
 való tör lé sé rõl, il let ve a te vé keny sé gük egyéb mó don  való
kor lá to zá sá ról.

(5) Az MgSzH te rü le ti szer ve er dé sze ti igaz ga tá si fel -
ada tai kö ré ben

a) a jog sza bály ban elõ írt egyez te té si és tá jé koz ta tá si
fel ada tok el lá tá sa mel lett össze ál lít ja a kör ze ti er dõ terv -
ren de le tek re vo nat ko zó ja vas la to kat,

b) a jog sza bály ban elõ írt egyez te té si és tá jé koz ta tá si
fel ada tok el lá tá sa mel lett el ké szí ti a kör ze ti er dõ ter ve ket,

c) a jog sza bály ban fog lalt tar ta lom mal ve ze ti

ca) az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tá rat,
cb) az er dõ gaz dál ko dói nyil ván tar tást,
cc) az er dé sze ti és jo go sult er dé sze ti szak sze mély -

zet-nyil ván tar tást,
cd) az er dei köz jó lé ti lé te sít mény nyil ván tar tást,
ce) az er dei lo vag lás ra és jár mû köz le ke dés re ki je lölt

utak nyil ván tar tá sát, va la mint
cf) az er dõ fel újí tá si biz to sí té kok elõ írásáról, teljesí -

tésérõl és fel sza ba dí tá sá ról  szóló nyil ván tar tást,
d) el lát ja az er dé sze ti ha tó ság fel adat kö ré be tar to zó

nyil ván tar tá sok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tá si felada -
tokat,

e) gon dos ko dik az er dé sze ti szak sze mély zet és jo go sult 
er dé sze ti szak sze mély zet es kü jé nek le té te lé rõl, va la mint
szol gá la ti iga zol vánnyal és jel vénnyel  való el lá tá sá ról,

f) el lát ja az Evt. 43.  §-a sze rint nyil vá nos ság biz to sí tá sa 
szem pont já ból je len tõs nek mi nõ sü lõ er dõ gaz dál ko dá si
 tevékenységek köz zé té te lé vel és egyez te té sé vel kap cso la -
tos fel ada to kat,

g) köz re mû kö dik az MgSzH ré szé re elõ írt, hon lap út -
ján tel je sí tett tá jé koz ta tá si fel ada tok el lá tá sá ban,

h) az er dõt érin tõ en köz re mû kö dik a te rü let fej lesz té si,
te rü let ren de zé si ter vek ké szí té sé ben, va la mint

i) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály a fel adat kö ré be utal.

(6) A Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal igaz ga tá si fel ada tai kö ré ben or szá gos ille té -
kességgel ko or di nál ja az Evt. 37.  § (2) be kez dé se sze rin ti
köz jó lé ti fej lesz té si ter vek ké szí té sét.

(7) A Köz pont igaz ga tá si fel ada tai kö ré ben
a) ko or di nál ja és el len õr zi az er dé sze ti ha tó sá gi fel ada -

tok vég re haj tá sát,
b) szol gál tat ja a mi nisz ter ál tal kért, a kor mány za ti

mun ka el lá tá sá hoz szük sé ges, az MgSzH te rü le ti szer vei
és a sa ját te vé keny sé ge so rán ke let ke zett ada to kat,

c) elem zi és ér té ke li a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog -
sza bá lyok vég re haj tá sát,

d) vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza -
bály ter ve ze te ket,

e) ki ala kít ja és mû köd te ti az er dé sze ti ha tó ság te vé -
keny sé gé hez kap cso ló dó in for ma ti kai rend sze re ket,

f) a mi nisz ter fel ké ré se alap ján köz re mû kö dik a nem -
zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sá ban,

g) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály a fel adat kö ré be utal.

(8) Az Evt. 58.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak
te kin te té ben a Kor mány élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv -
ként az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(9) Az Evt. 60.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin -
te té ben a Kor mány va dá sza ti ha tó ság ként az MgSzH te rü -
le ti szer vét je lö li ki.

(10) Az er dõ rõl és erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény sze rin ti er dõ fenn tar tá si já ru lék be sze dé sé vel
kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra – amennyi ben a kö ve te lés
vég re haj tá sa még nem in dult meg – a Kor mány a Köz pon -
tot és az MgSzH te rü le ti szer ve it je lö li ki.
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(11) Az er dé sze ti ha tó sá gi ügyek ben az MgSzH te rü le ti
szer ve i nek ille té kességi te rü le tét a 3. szá mú mel lék let tar -
tal maz za.”

14.  §

A Korm. ren de let 22.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga -
tá si Hi va tal igaz ga tá si fel ada tai kö ré ben or szá gos ille té -
kességgel

a) ko or di nál ja az Evt. 37.  § (2) be kez dé se sze rin ti köz -
jó lé ti fej lesz té si ter vek ké szí té sét;

b) vég zi a hon vé del mi ren del te té sû er dõk kel kap cso la -
tos ha tó sá gi jog kör rel járó fel ada to kat.”

15.  §

A Korm. ren de let 24.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) A Vtv. 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott, a va dász te rü let ha tá rá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
ha tó sá gi el já rás ban az ügy in té zé si ha tár idõ két hó nap.”

16.  §

A Korm. ren de let 26.  §-a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dé -
sek kel egé szül ki:

„(6) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti ese tek ben
a ha lá sza ti víz te rü let az MgSzH két vagy több te rü le ti szer -
vé nek ille té kességi te rü le tén he lyez ke dik el, az a te rü le ti
szerv az ille té kes, amely a ha lá sza ti víz te rü let té nyil vá ní -
tás ról  szóló dön tést hoz ta.

(7) Amennyi ben a ha lá sza ti víz te rü let té nyil vá ní tás
irán ti ké re lem ben meg je lölt víz te rü let az MgSzH két vagy
több te rü le ti szer vé nek ille té kességi te rü le tén he lyez ke dik
el, a Hhtv. 6.  §-a sze rin ti el já rás ra az a te rü le ti szerv az ille -
té kes, amely nek te rü le tén a víz te rü let na gyob bik há nya da
ta lál ha tó.”

17.  §

(1) A Korm. ren de let 32.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kor mány a ter mõ föld vé del mé rõl  szóló 2007. évi 
CXXIX. tör vény sze rin ti ta laj vé del mi ha tó ság ként az
MgSzH te rü le ti szer vét, me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv -
ként a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va talt, nö -
vény ter mesz té si ha tó ság ként a Köz pon tot je lö li ki. ”

(2) A Korm. ren de let 32.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
(a továb biak ban: Tft.) 8/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben és
8/C.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben
a Kor mány me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ként az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.”

18.  §

A Korm. ren de let 41.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
48.  §-ának c) pont já ban, és a 74.  §-ának (4) be kez dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány élel mi szer lánc-fel ügye -
le ti szerv ként az MgSzH te rü le ti szer vét és a ke rü le ti hi va -
talt je lö li ki.”

19.  §

A Korm. ren de let 42/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az MgSzH te rü le ti szer ve el lát ja az 1993. ja nu ár
1-jé tõl 2004. má jus 1-jé ig ter je dõ idõ szak ban ki hir de tett
jog sza bá lyok – 6/1993. (I. 30.) FM ren de let, 19/1994.
(IV. 22.) FM ren de let, 9/1995. (IV. 28.) FM ren de let,
44/1995. (XII. 29.) FM ren de let, 177/1995. (XII. 29.)
Korm. ren de let, 3/1997. (I. 18.) FM ren de let, 220/1996.
(XII. 24.) Korm. ren de let, 109/1997. (XII. 30.) FM ren de -
let, 273/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let, 8/1999. (I. 20.)
FVM ren de let, 6/2000. (II. 26.) FVM ren de let, 30/2000.
(III. 10.) Korm. ren de let, 15/2001. (III. 3.) FVM ren de let,
102/2001. (XII. 16.) FVM ren de let, 215/2001. (XI. 17.)
Korm. ren de let, 3/2003. (I. 24.) FVM ren de let, 290/2002.
(XII. 27.) Korm. ren de let, 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let,
6/2004. (I. 22.) Korm. ren de let – te kin te té ben a nem ze ti
költ ség ve té si elõ irány zat ter hé re oda ítélt, a mezõgazda -
sági ter me lés kor sze rû sí té sét szol gá ló be ru há zá si tá mo ga -
tá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos fel ada to kat, a Ma gyar
Ál lam kincs tár köz re mû kö dé sé vel.”

20.  §

A Korm. ren de le te 43/H.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány a hal gaz dál ko dá si terv jó vá ha gyá sá ra,
 illetve a jó vá ha gyott hal gaz dál ko dá si terv mó do sí tá sá ra,
il let ve a hal gaz dál ko dá si terv tõl  való el té rés re irá nyu ló
en ge dé lye zé si el já rás ban]

„b) ter mé sze ti te rü le ten, or szá gos je len tõ sé gû vé dett
ter mé sze ti te rü le ten – an nak el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy
a te vé keny ség a ter mé szet vé del mé re vo nat ko zó nem ze ti
és kö zös sé gi jogi kö ve tel mé nyek nek a ké re lem ben fog lal -
tak sze rint vagy to váb bi fel té te lek mel lett meg fe lel-e –
elsõ fokú el já rás ban a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del -
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mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get, má sod fo kú el já rás ban az
 Országos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ fel ügye lõ sé get, va la mint”
[szak ha tó ság ként je lö li ki.]

21.  §

A Korm. ren de let 43/I.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„43/I.  § (1) A Kor mány a jog sza bály ból, az in gat -
lan-nyil ván tar tás ból vagy a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi
Hi va tal ról  szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 1.  §
(6) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ból meg is mer he tõ
 védett ré gé sze ti le lõ he lyen, vé det té nyil vá ní tott mû em lék
te rü le tén és a vé det té nyil vá ní tott mû em lé ki te rü le ten

a) az er dé sze ti ma gán út, mû tárgy, csa tor na, tá ro zó lé te -
sí té sé re, bõ ví té sé re, fel újí tá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, kor sze -
rû sí té sé re, meg szün te té sé re, il let ve hasz ná lat ba vé te lé re,
fenn ma ra dá sá ra irá nyu ló el já rás ban,

b) az er dõ terv meg ál la pí tá si és mó do sí tá si el já rás ban,
c) az er dõ te rü let igény be vé te lé re vo nat ko zó elvi en ge -

dély meg adá sá ra irá nyu ló el já rás ban,
d) az er dõ te rü let igény be vé te lé nek en ge dé lye zé sé re

irá nyu ló el já rás ban,
e) az en ge dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ en te le pí -

tett fa ál lo mány fenn ma ra dá sá nak en ge dé lye zé sé re irá nyu -
ló el já rás ban, va la mint

f) az er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv jó vá ha gyá sa irán ti
el já rás ban,
– an nak el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy a te vé keny ség, a be -
ru há zás vagy a terv a kul tu rá lis örök ség vé del me jog sza -
bály ban rög zí tett kö ve tel mé nye i nek a ké re lem ben fog lal -
tak sze rint vagy to váb bi fel té te lek mel lett meg fe lel-e –
elsõ fokú el já rás ban a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
te rü le ti szer vét, má sod fo kú el já rás ban a Kul tu rá lis Örök -
ség vé del mi Hi va tal köz pon ti szer vét szak ha tó ság ként
 jelöli ki.

(2) A Kor mány vé dett ter mé sze ti te rü le ten ta lál ha tó
erdõ ese tén

a) er dei épü let, er dei vas út ki vé te lé vel min den er dé sze -
ti lé te sít mény lé te sí té sé re, bõ ví té sé re, fel újí tá sá ra, hely re -
ál lí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, le bon tá sá ra, el moz dí tá sá ra,
 illetve hasz ná lat ba vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra vagy a ren del -
te té sé nek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló el já rás ban,

b) az er dé sze ti sza po rí tó anyag gyûj té sé nek en ge dé lye -
zé sé re irá nyu ló el já rás ban,

c) az er dõ terv meg ál la pí tás árai és mó do sí tá sá ra irá -
nyuló el já rás ban, és ezen be lül

ca) a ter mé sze tes, ter mé szet sze rû és szár ma zék erdõ
ter mé sze tes sé gû, ál la mi tu laj do nú er dõ ben a tar vá gás
 engedélyezésére,

cb) az er dõ nek köz jó lé ti és ter mé szet vé del mi cél ból
tisz tás ként, er dei fa ra ko dó ként és kész le te zõ hely ként,
 erdészeti lé te sít mény hez tar to zó te rü let ként, 6 mé ter nél

szé le sebb nyi la dék ként és tûz pász ta ként fát lan ál la pot ban
tar tás en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban,

d) az er dõ te rü let igény be vé te lé re vo nat ko zó elvi en ge -
dély meg adá sá ra irá nyu ló el já rás ban,

e) az er dõ te rü let igény be vé te lé nek en ge dé lye zé sé re
irá nyu ló el já rás ban,

f) az en ge dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ en te le pí -
tett fa ál lo mány fenn ma ra dá sá nak en ge dé lye zé sé re irá nyu -
ló el já rás ban,

g) az er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv jó vá ha gyá sa irán ti
el já rás ban,

h) új on nan te le pí tett erdõ, az ön er dõ sü lés, az en ge dély
nél kül vagy az en ge dély tõl el té rõ en te le pí tett, de fenn ma -
ra dás ra en ge dé lye zett erdõ ese té ben az üzem mód meg ál la -
pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ban,

i) az erdõ üzem mód já nak meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló,
az er dõ gaz dál ko dó ké rel mé re in dult el já rás ban,

j) az át ala kí tó és szá la ló üzem mód ban ke zelt er dõk re
ké szí tett át ala kí tá si vagy szál al ási terv jó vá ha gyá sá ra irá -
nyu ló el já rás ban,

k) az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség fel té te le i nek meg -
ha tá ro zá sá ra, kor lá to zá sá ra, til tá sá ra irá nyu ló el já rás -
ban, ha

ka) az er dõ gaz dál ko dó gaz dál ko dá sa so rán a 2009. évi
XXXVII. tör vény ben és a tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
jog sza bály ban elõ írt sza bá lyo kat meg szeg te, vagy

kb) az erdõ ál la po tá ban ko ráb ban elõ re nem lát ha tó
ese mény kö vet ke zett be, vagy

kc) a vé dett ter mé sze ti te rü le ten a vé del mi cé lok meg -
vál to zá sát ered mé nye zõ, il let ve azo kat ve szé lyez te tõ,
 korábban elõ re nem lát ha tó ese mény kö vet ke zett be,

l) az erdõ egész sé gi ál la po tá nak meg õr zé se, ja ví tá sa,
ve szély el há rí tá sa vagy az erdõ fel újí tá sa ér de ké ben szük -
sé ges fa ki ter me lés el ren de lé sé re irá nyu ló el já rás ban,

m) ter mé sze tes mag ere de tû er dõ fel újí tás ra az er dõ terv -
ben elõ írt úju lat tal ren del ke zõ er dõ rész le tek ben vég hasz -
ná lat, szá la ló üzem mód ban ke zelt te rü le te ken szál al ás
már ci us 31. és szep tem ber 1. kö zöt ti idõ sza kon kí vül tör -
ténõ el vég zé sé nek en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban,

n) a víz for rá sok, víz bá zi sok, a vé dett élõ szer ve ze tek
élõ he lyé nek, az élet te len ter mé sze ti vagy táj ké pi ér té kek
kör nye ze té nek vé del me ér de ké ben egyes fák vagy fa cso -
por tok ki ter me lé sé nek til tá sá ra irá nyu ló el já rás ban,

o) lo vag lás ra, va la mint jár mû köz le ke dés re hasz nál ha tó 
út ki je lö lé sé re irá nyu ló el já rás ban,

p) lo vas sport ver seny ren de zé sé nek en ge dé lye zé sé re
irá nyu ló el já rás ban,
ha a te vé keny ség meg kez dé sé hez kör nye zet vé del mi en ge -
dély vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély nem
szük sé ges, – an nak el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy a te vé -
keny ség, a be ru há zás vagy a terv a ter mé szet vé del mé re
vo nat ko zó nem ze ti és kö zös sé gi jogi kö ve tel mé nyek nek
a ké re lem ben fog lal tak sze rint vagy to váb bi fel té te lek mel -
lett meg fe lel-e – elsõ fokú el já rás ban a kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get, má sod fo kú
el já rás ban az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
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del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ sé get szak ha tó ság ként je -
löli ki.

(3) A (2) be kez dés l) pont ja sze rin ti el já rás ban a szak ha -
tó ság 3 mun ka na pon, a (2) be kez dés m) pont ja sze rin ti
 eljárásban 5 mun ka na pon be lül kö te les ál lás fog la lá sát
meg ad ni.

(4) A Kor mány vé dett ter mé sze ti te rü le ten lévõ ter mé -
sze tes és ter mé szet sze rû erdõ, va la mint a ter mé sze tes és
ter mé szet sze rû erdõ, va la mint a nem erdõ mû ve lé si ágú
vé dett te rü le tek két száz mé te res kör ze té ben a fá sí tás és
a sza bad ren del ke zé sû erdõ te le pí té se fel té te le i nek meg ha -
tá ro zá sá ra, til tá sá ra irá nyu ló el já rás ban, ha a te vé keny ség
meg kez dé sé hez kör nye zet vé del mi en ge dély vagy egy sé -
ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély nem szük sé ges, – an nak
el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy a te vé keny ség, a be ru há zás
vagy a terv a ter mé szet vé del mé re vo nat ko zó nem ze ti és
kö zös sé gi jogi kö ve tel mé nyek nek a ké re lem ben fog lal tak
sze rint vagy to váb bi fel té te lek mel lett meg fe lel-e – elsõ
fokú el já rás ban a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ sé get, má sod fo kú el já rás ban az Or szá gos 
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel -
ügye lõ sé get szak ha tó ság ként je lö li ki.

(5) A Kor mány vé dett ter mé sze ti te rü let nek nem mi nõ -
sü lõ Na tu ra 2000 te rü le te ken ta lál ha tó erdõ ese tén

a) az er dõ te rü let igény be vé te lé re vo nat ko zó elvi en ge -
dély meg adá sá ra irá nyu ló el já rás ban,

b) az er dõ te rü let igény be vé te lé nek en ge dé lye zé sé re
irá nyu ló el já rás ban,

c) az en ge dély nél kül, vagy az en ge dély tõl el té rõ en
 telepített fa ál lo mány fenn ma ra dá sá ról ha tá ro zó el já rás -
ban, va la mint

d) az er dõ te le pí té si-ki vi te le zé si terv jó vá ha gyá sa irán ti
el já rás ban,

ha a te vé keny ség meg kez dé sé hez kör nye zet vé del mi en -
ge dély vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély nem
szük sé ges, – an nak el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy a te vé -
keny ség, a be ru há zás vagy a terv a ter mé szet vé del mé re
vo nat ko zó nem ze ti és kö zös sé gi jogi kö ve tel mé nyek nek
a ké re lem ben fog lal tak sze rint vagy to váb bi fel té te lek mel -
lett meg fe lel-e – elsõ fokú el já rás ban a kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get, má sod fo kú
el já rás ban az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Természet -
védelmi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ sé get szak ha tó ság ként je -
lö li ki.

(6) A Kor mány táj kép vé del mi ren del te té sû erdõ ese tén
a) az er dõ te rü let igény be vé te lé re vo nat ko zó elvi en ge -

dély meg adá sá ra irá nyu ló el já rás ban,
b) az er dõ te rü let igény be vé te lé nek en ge dé lye zé sé re

irá nyu ló el já rás ban,
c) új erdõ te le pí té se kor az erdõ el sõd le ges és to váb bi

ren del te té sé nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rás ban,
 kivéve, ha a ren del te tés meg ál la pí tá sát a kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség kez de mé -
nyez te, va la mint

d) az erdõ el sõd le ges és to váb bi ren del te té se meg vál -
toz ta tá sá ra vo nat ko zó el já rás ban,
ha a te vé keny ség meg kez dé sé hez kör nye zet vé del mi en -
gedély vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély nem

szük sé ges, – an nak el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy a te vé -
keny ség, a be ru há zás vagy a terv a táj vé de lem nem ze ti és
kö zös sé gi jogi kö ve tel mé nye i nek a ké re lem ben fog lal tak
sze rint vagy to váb bi fel té te lek mel lett meg fe lel-e – elsõ
fokú el já rás ban a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ sé get, má sod fo kú el já rás ban az Or szá gos 
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel -
ügye lõ sé get szak ha tó ság ként je lö li ki.

(7) A Kor mány part vé del mi és víz vé del mi ren del te té sû
erdõ ese tén

a) er dei épü let, er dei vas út ki vé te lé vel min den er dé sze -
ti lé te sít mény lé te sí té sé re, bõ ví té sé re, fel újí tá sá ra, hely re -
ál lí tá sá ra, kor sze rû sí té sé re, le bon tá sá ra, el moz dí tá sá ra,
 illetve hasz ná lat ba vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra vagy a ren del -
te té sé nek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló el já rás ban,

b) az er dõ terv meg ál la pí tá si és mó do sí tá si el já rás ban,
c) az er dõ te rü let igény be vé te lé re vo nat ko zó elvi en ge -

dély meg adá sá ra irá nyu ló el já rás ban,
d) az er dõ te rü let igény be vé te lé nek en ge dé lye zé sé re

irá nyu ló el já rás ban,
e) új erdõ te le pí té se kor az erdõ el sõd le ges rendelteté -

sének meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rás ban, ki vé ve, ha
a ren del te tés meg ál la pí tá sát a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség kez de mé nyez te,

f) az erdõ el sõd le ges ren del te té se meg vál toz ta tá sá ra
vo nat ko zó el já rás ban, va la mint

g) cser jék ki vá gá sá nak en ge dé lye zé se irán ti el já rás ban,
ha a te vé keny ség meg kez dé sé hez kör nye zet vé del mi en ge -
dély vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély nem
szük sé ges, – an nak el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy a te vé -
keny ség, a be ru há zás vagy a terv a part vé de lem és a víz vé -
de lem jog sza bály ban rög zí tett kö ve tel mé nye i nek a ké re -
lem ben fog lal tak sze rint vagy to váb bi fel té te lek mel lett
meg fe lel-e – elsõ fokú el já rás ban a kör nye zet vé del mi, ter -
mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get, má sod fo kú el já -
rás ban az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ sé get szak ha tó ság ként je lö li ki.”

22.  §

A Korm. ren de let 43/J.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kor mány hon vé del mi ren del te té sû erdõ ese tén
a) az er dõ terv meg ál la pí tá si és mó do sí tá si el já rás ban,
b) az er dõ te rü let igény be vé te lé re vo nat ko zó elvi en ge -

dély meg adá sá ra irá nyu ló el já rás ban,
c) az er dõ te rü let igény be vé te lé nek en ge dé lye zé sé re

irá nyu ló el já rás ban,
d) az en ge dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ en te le pí -

tett fa ál lo mány fenn ma ra dá sá nak en ge dé lye zé sé re irá -
nyuló el já rás ban,

e) új erdõ te le pí té se kor az erdõ el sõd le ges ren del te té sé -
nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rás ban, va la mint
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f) az el sõd le ges ren del te tés meg vál toz ta tá sá ra vonat -
kozó el já rás ban,
– an nak el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy a Ma gyar Hon véd -
ség nem ze ti és szö vet sé gi vé del mi fel ada tai a ké re lem ben
fog lal tak sze rin ti eset ben vagy to váb bi fel té te lek mel lett
biz to sít ha tó ak-e – elsõ fokú el já rás ban a Hon vé del mi
 Minisztérium Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal
ve ze tõ jét, má sod fo kú el já rás ban a hon vé del mi mi nisz tert
szak ha tó ság ként je lö li ki.

23.  §

A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te sze rint mó do sul, egy ide jû leg a Korm. ren -
de let az e ren de let 2–4. szá mú mel lék le te sze rin ti 5–7. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

24.  §

(1) A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ról  szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. ren de let 8.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(3) A Kor mány az er dõ rõl, az erdõ vé del mé rõl és az
 erdõgazdálkodásról  szóló 2009. évi XXXVII. tör vény
(a továb biak ban: Evt.) 15.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lal -
tak te kin te té ben er dé sze ti ha tó ság ként el sõ fo kú el já rás ban
a Ha tó ság te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gát,
má sod fo kú el já rás ban a Ha tó ság Köz pon ti Hi va ta lát je lö li
ki. A Kor mány az Evt. 15.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti
er dé sze ti ha tó sá gi el já rás ban – az er dõ re gya ko rolt ha tá sok 
vizs gá la ta kér dé sé ben – elsõ fokú el já rás ban a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét, má sod fo kú
el já rás ban a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz -
pon tot, – a ter mé szet vé del mi szak kér dé sek vizs gá la ta
 érdekében – elsõ fokú el já rás ban a kör nye zet vé del mi, ter -
mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get, má sod fo kú el já -
rás ban az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ sé get szak ha tó ság ként je lö li ki.”

(2) A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ról  szóló 263/2006.
(XII. 20.) Korm. ren de let 8/D.  §-ának (1) be kez dé se a kö -
vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[A Kor mány a vas úti épít mény en ge dé lye zé sé re irá -
nyuló el já rás ban,]

„h) er dõ ben, er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet -
le nül szol gá ló te rü le ten vagy arra köz vet len ha tást gya -
korló mó don meg valósuló – nor mál és kes keny nyom tá -
vú – vas úti pá lya épít mény ese tén, – an nak el bí rá lá sa kér -
dé sé ben, hogy a te vé keny ség az erdõ vé del mé re vonat -
kozó nem ze ti és kö zös sé gi jogi kö ve tel mé nyek nek a ké re -
lem ben fog lal tak sze rint vagy to váb bi fel té te lek mel lett
meg fe lel-e – elsõ fokú el já rás ban a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét, má sod fo kú el já rás ban
a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ját”
[szak ha tó ság ként je lö li ki.]

25.  §

Az ál lat vé del mi ha tó ság ki je lö lé sé rõl  szóló 334/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„5.  § A Kor mány az or szá gos, il let ve nem zet kö zi rész -
vé tel lel tar tott ál lat vá sár, ál lat pi ac és ál lat ki ál lí tás tar tá sá -
nak en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban – a nem ze ti és
 közösségi élel mi szer-hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek nek, ta kar -
mány hi gi é ni ai és más, a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ra, for ga -
lom ba ho za ta lá ra és fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek nek, a nem em be ri fo gyasz tás ra szánt ál la ti mel -
lék ter mé kek re vo nat ko zó egész ség ügyi elõ írásoknak, az
ál lat-egész ség ügyi sza bá lyok nak és a me zõ gaz da sá gi ha -
szon ál la tok tar tá sa kö ve tel mé nye i nek  való meg fe le lés kér -
dé sé ben – elsõ fokú el já rás ban a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét, má sod fo kú el já rás ban
a  Mezõgazdasági Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ját szak -
ha tó ság ként je lö li ki.”

26.  §

Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je lö -
lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. ren de let 6. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

27.  §

(1) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl 
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 32/B.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kor mány a fel ügye lõ ség nek a ve szé lyes hul la -
dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i -
rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti ál la ti hul la dék be so ro lá sá ra irá nyu ló el já rá sá -
ban, – an nak el bí rá lá sa kér dé sé ben, hogy az ál la ti hul la dék 
ren del ke zik-e a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény 2. szá mú mel lék le te sze rin ti H9 ve szé lyes -
sé gi jel lem zõ vel – elsõ fokú el já rás ban a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét, má sod fo kú el já rás -
ban a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ját
szak ha tó ság ként je lö li ki.”

(2) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl 
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 32/F.  § (2) be -
kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kor mány a fel ügye lõ ség ál lat kert lé te sí té sé nek, mû -
kö dé sé nek en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rá sá ban,]

„b) – a ta kar mány hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek nek, a ta kar -
má nyok ra és azok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok -
nak, a nem em be ri fo gyasz tás ra szánt ál la ti mel lék ter mé -
kek re vo nat ko zó egész ség ügyi elõ írásoknak, az ál lat vé -
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del mi, va la mint az ál lat-egész ség ügyi sza bá lyok nak  való
meg fe le lés kér dé sé ben – elsõ fokú el já rás ban a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét, má sod fo kú
el já rás ban a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz -
pont ját, va la mint”
[szak ha tó ság ként je lö li ki.]

(3) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha -
tó sá gi és igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek ki je lö lé sé rõl 
 szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 32/F.  §-a a kö -
vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A Kor mány a fel ügye lõ ség nek a ter mé szet vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 38.  § (1) be kez dés i) pont
sze rin ti, er dõ ben tech ni kai jel le gû sport te vé keny ség foly ta tá -
sá nak en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rá sá ban, – az er dõ re gya -
ko rolt ha tá sok vizs gá la ta kér dé sé ben – elsõ fokú el já rás ban
a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét, má -
sod fo kú el já rás ban a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pon tot szak ha tó ság ként je löli ki.”

28.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel –2009. jú li us 10-én lép ha tály ba az zal, hogy ren del ke -
zé se it az ezt köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) A 12.  § 2009. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it az ezt köve tõen in dult el já rá sok ban
kell al kal maz ni.

(3) Az 1.  § (2) be kez dé se, va la mint a 3.  § 2009. ok tó ber
1-jén lép ha tály ba.

(4) A 14.  § 2010. feb ru ár 15-én lép ha tály ba az zal, hogy
ren del ke zé se it az ezt köve tõen in dult el já rá sok ban kell
 alkalmazni.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Korm.
ren de let

a) 3.  §-ának (6) és (7) be kez dé se;
b) 7.  §-ának (2) be kez dé se;
c) 14.  §-ának (1) be kez dé se;
d) 19/A.  §-ának (3)–(5) be kez dé se;
e) 22/A.  §-a;
f) 24.  § (7) be kez dé sé nek má so dik mon da ta;
g) 42.  §-ának h) pont ja;
h) 42/A.  §-ának (3) be kez dé se;
i) 43/F.  §-ának (3) be kez dé se;
j) 46.  §-ának (1) be kez dé se;
k) 2. szá mú mel lék le te;
l) az ál lat vé del mi ha tó ság ki je lö lé sé rõl  szóló 334/2006. 

(XII. 23.) Korm. ren de let 6.  §-a;
m) az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel -

mé nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let
3. szá mú mel lék le té nek 11. pont ja
ha tá lyát vesz ti.

(6) A Korm. ren de let 41.  §-ának (2) be kez dé se 2009.
ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Korm.
ren de let 24.  §-a (1) be kez dé sé ben az „MgSzH Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer ve it” szö veg -
rész he lyé be az „MgSzH te rü le ti szer ve it” szö veg, va la -
mint a 43/B.  §-a (2) be kez dé sé ben és 43/J.  §-a (3) be kez dé -
sé ben az „egy na pon be lül” szö veg rész he lyé be az „egy
mun ka na pon be lül” szö veg lép.

(8) 2009. ok tó ber 1-jén a Korm. ren de let 11.  §-a (3) be kez -
dé sé ben a „23.  §-ának (2)–(4) be kez dé sé ben” szö veg rész he -
lyé be a „23.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben” szö veg, 13.  §-a
(5) be kez dé sé ben az „Az Éltv. 25.  §-ának (5) be kez dé sé ben,
32.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b), e)–f) és i) pont já ban” szö veg -
rész he lyé be az „Az Éltv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b),
e)–f) és i) pont já ban” szö veg, 24.  §-a (1) be kez dé sé ben
a „74.  §-ának (1)–(2) és (5) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be 
a „74.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben” szö veg, 24.  §-a (1) be -
kez dé sé ben a „80.  §-ának (2)–(4) be kez dé sé ben” szö veg rész
he lyé be a „80.  §-ának (2) és (4) be kezd sé ben” szö veg, 24.  §-a
(2) be kez dé sé ben a „ , va la mint 74.  §-a (6) be kez dé sé ben” szö -
veg rész he lyé be a „74.  §-a (6) be kez dé sé ben, va la mint
89/A. §-a (2) és (3) be kez dé sé ben” szö veg, 26.  §-a (1) be kez -
dé sé ben a „48.  §-a (2) be kez dé sé nek e)–f) és h)–i) pont já ban”
szö veg rész he lyé be a „48.  §-a (2) be kez dé sé nek e)–f) és
i) pont já ban” szö veg, 33.  §-a (1) be kez dé sé ben a „11.  § (5) és
(6) be kez dé sé ben, 11/B.  § (2) és (5) be kez dé sé ben” szö veg rész 
he lyé be a „11/B.  § (2) be kez dé sé ben” szö veg lép.

(9) Hatályát veszti a vásárokról és a piacokról szóló
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d)
pontjában a „gyermekjáték, -játékszer,” szövegrész,
valamint g) pontjában a „kozmetikai termék,” szövegrész.

(10) A 2.  §, a 4–11.  §, a 13.  §, a 15–20.  §, a 21–27.  §,
a 28.  § (7) be kez dé se, va la mint az 1–5. szá mú mel lék let
2009. jú li us 11-én ha tá lyát vesz ti.

(11) A 12.  § 2009. au gusz tus 2-án ha tá lyát vesz ti.

(12) Az 1.  § (2) be kez dé se, a 3.  §, va la mint a 28.  §
(8) be kez dé se 2009. ok tó ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

(13) Ez a ren de let 2010. feb ru ár 16-án ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet 
a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

1. A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le te II. ré szé nek
2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[BÁCS-KISKUN MEGYE]
„2.1. Kecs ke mé ti Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élel -

mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Kecs ke mét)
Ágas egy há za
Bal ló szög
Fel sõ la jos
Fü löp há za
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Hel vé cia
He té nyegy há za
Izsák
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Ku na dacs
Kun ba racs
Kun pe szér
La dány be ne
La jos mi zse
Nyár lõ rinc
Or go vány
Szent ki rály
Ti sza kécs ke
Vá ros föld

2.2. Baja Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élelmiszer-
 ellenõrzõ Hi va tal (szék he lye: Baja)

Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Baja
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Dus nok
Ér sek csa nád
Fajsz
Fel sõ szen ti ván
Gara
Her ceg szán tó
Katy már
Ma da ras
Mát étel ke
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Sü kösd
Sze rem le
Ta ta há za
Vas kút

2.3. Ka lo csa Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer- 
el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Ka lo csa)

Akasz tó
Apos tag
Bá tya
Csá szár töl tés
Csen gõd
Drág szél
Du na egy há za
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Du na te tét len
Du na ve cse

Ér sek hal ma
Fok tõ
Fü löp szál lás
Gé der lak
Ha jós
Har ta
Ho mok mégy
Ka lo csa
Kas kan tyú
Kis kõ rös
Kun szent mik lós
Mis ke
Or das
Öreg cser tõ
Páhi
Solt
Solt szen tim re
Sza bad szál lás
Szak már
Szalk szent már ton
Tab di
Tass
Új solt
Új te lek
Uszód

2.4. Kis kun fél egy há za Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és
Élel mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Kiskunfélegy -
háza)

Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Csó lyos pá los
Fü löp ja kab
Gát ér
Jász szent lász ló
Kis kun fél egy há za
Kis kun maj sa
Köm pöc
Kun szál lás
La ki te lek
Mó ric gát
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Szank
Ti sza al pár
Ti sza ug

2.5. Kis kun ha las Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élel -
mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Kis kun ha las)

Bá csal más
Bácsszõ lõs
Ba lo ta szál lás
Bó csa
Bo ro ta
Csi ké ria
Har ka kö töny
Im re hegy
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Já nos hal ma
Ke cel
Kel ebia
Ké les ha lom
Kis kun ha las
Kis szál lás
Kun ba ja
Kun fe hér tó
Mély kút
Pir tó
Rém
Solt vad kert
Táz lár
Tom pa
Zsa na”

2. A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le te II. ré szé nek
4.3. pont já ban a „Szik szói Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és
Élel mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Szik szó)” szö -
veg rész he lyé be az „En csi Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és
Élel mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Encs)” szö veg -
rész lép.

3. A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le te II. ré szé nek
4.5. pont já ban a „Ka zinc bar ci kai Ke rü le ti Ál lat egész ség -
ügyi és Élel mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Ka zinc -
bar ci ka) szö veg rész he lyé be az „Ede lé nyi Ke rü le ti Ál lat -
egész ség ügyi és Élel mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye:
Ede lény)” szö veg rész lép.

4. A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék let II. rész 6. pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[FEJÉR MEGYE]
„6.1. Bics kei Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer-

el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Bics ke)
Bics ke
Vér te sa csa
Szár
Gánt
Csák vár
Bod mér
Vér tes koz ma
Mány
Csab di
Etyek
Fel csút
Al csút do boz
Ta bajd
Vál
Új ba rok
Vér tes bog lár
Vér te sa csa
Tor das
Gyú ró
Mar ton vá sár
Ka já szó

Ba racs ka
Óba rok-Nagy egy há za

6.2. Du na új vá ro si Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élel -
mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Du na új vá ros)

Du na új vá ros
Adony
Da ru szent mik lós
Kulcs
Rác al más
Nagy ka rá csony
Elõ szál lás
Me zõ fal va
Pusz ta sza bolcs
Bes nyõ
Be lo i an nisz
Iván csa
Per ká ta
Nagy ve nyim
Ba racs
Kis apos tag
Er csi
Rác ke reszt úr

6.3. Enyin gi Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer- 
el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Enying)

Enying
La jos ko má rom
Me zõ ko má rom
Sza bad híd vég
Dég
Me zõ szi las
Igar
Lep sény
Me zõ szent györgy
Kis láng
Má tyás domb

6.4. Móri Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élelmiszer-
 ellenõrzõ Hi va tal (szék he lye: Mór)

Mór
Pusz ta vám
Nagy ve leg
Ba kony cser nye
Ba lin ka
Bo dajk
Csó ka kõ
Csák be rény
Sö réd
Isz ti mér
Fe hér vár csur gó
Ma gyar al más
Ba kony kú ti
Kin cses bá nya

6.5. Sár bo gár di Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élel mi -
szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Sár bo gárd)

Sár bo gárd
Alap
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Al só szen ti ván
Sár eg res
Cece
Vaj ta
Ká loz
Sá rosd
Sza bad egy há za
Sár ke reszt úr
Sár szent ágo ta
Nagy lók
Han tos

6.6. Szé kes fe hér vá ri Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és
Élel mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Szé kes fe hér vár)

Szé kes fe hér vár
So po nya
Csõsz
Aba
Pá kozd
Zá moly
Pol gár di
Jenõ
Füle
Ná dasd la dány
Sár ke szi
Kõ szár hegy
Moha
Sár ke resz tes
Csór
Isz ka szent györgy
Sza bad battyán
Sár szent mi hály
Tác
Úr hi da
Pát ka
Se re gé lyes
Gár dony
Agárd
Dinnyés
Su ko ró
Na dap
Ve len ce
Ká pol nás nyék
Zi chy új fa lu
Páz mánd
Lo vas be rény
Ver eb”

5. A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék let II. rész 8. pont -
ja 8.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[HAJDÚ-BIHAR MEGYE]
„8.2. Be rettyó új fa lui Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és

Élel mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Be rettyó új fa lu)
Ár tánd

Ba kon szeg
Bedõ
Be rek bö ször mény
Be rettyó új fa lu
Bi har ke resz tes
Bojt
Csök mõ
Dar vas
Fur ta
Gá bor ján
Ko má di
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Szent pé ter szeg
Told
Úji ráz
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka”

6. A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék let II. rész 8. pont -
ja 8.4. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[HAJDÚ-BIHAR MEGYE]
„8.4. De recs kei Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és Élel mi -

szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: De recs ke)
De recs ke
Ebes
Esz tár
Haj dú ba gos
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Hen ci da
Kis mar ja
Ko nyár
Nagy he gyes
Po csaj
Sá ránd
Tépe”

7. A Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le te II. ré szé nek
11.1. pont já ban a „Do ro gi Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi és
Élel mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Do rog)” szö veg -
ré sze he lyé be az „Esz ter go mi Ke rü le ti Ál lat egész ség ügyi
és Élel mi szer-el len õr zõ Hi va tal (szék he lye: Esz ter gom)”
szö veg rész lép.
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2. számú melléklet  a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let hez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek ille té kességi területe
a növénytermesztési hatósági ügyekben

a) ve tõ ma got érin tõ ha tó sá gi ügy

MgSzH te rü le ti szer ve Il le té kes sé gi te rü let

Ba ra nya Megyei 
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Ba ra nya megye 
So mogy me gye
Tol na me gye

Bé kés Megyei 
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Bé kés me gye
Csong rád me gye
Bács-Kis kun me gye

Fej ér Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Fej ér me gye
Veszp rém me gye
Fõ vá ros és Pest me gye Du ná tól nyu gat ra esõ ré sze

Gyõr-Mo son Sop ron Megyei 
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye

Haj dú-Bi har Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Haj dú-Bi har me gye
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
He ves me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye Du ná tól ke let re esõ ré sze

Vas Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Vas me gye
Zala me gye

b) sza po rí tó anya got érin tõ ha tó sá gi ügy
ba) ker té sze ti sza po rí tó anyag ese té ben

MgSzH te rü le ti szer ve Il le té kes sé gi te rü let

Ba ra nya Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Ba ra nya me gye
So mogy me gye
Tol na me gye

Bé kés Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Bé kés me gye
Bács-Kis kun me gye
Csong rád me gye

Haj dú-Bi har Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Haj dú-Bi har me gye
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Fej ér me gye
He ves me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye

Vas Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Vas me gye
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye
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ba) er dé sze ti sza po rí tó anyag ese té ben

MgSzH te rü le ti szer ve Il le té kes sé gi te rü let

Ba ra nya Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Ba ra nya me gye
Bács-Kis kun me gye
Csong rád me gye
So mogy me gye
Tol na me gye

Fej ér Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Fej ér me gye
He ves me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye
Veszp rém me gye

Gyõr-Mo son Sop ron Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Vas me gye
Zala megye

Haj dú-Bi har Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

Haj dú-Bi har me gye
Bé kés me gye
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Sza bolcs-Szat már-Be reg megye

„

3. számú melléklet a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

„6. szá mú mel lék let a 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let hez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek ille té kességi területe
a tenyésztési hatósági ügyekben

MgSzH te rü le ti szer ve Il le té kes sé gi te rü let

Csong rád Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

Csong rád me gye
Bács-Kis kun me gye
Bé kés me gye
Haj dú-Bi har megye

Fõ vá ros és Pest Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

Fõ vá ros és Pest me gye
Fej ér me gye
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Veszp rém megye

He ves Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

He ves me gye
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Nóg rád me gye
Sza bolcs-Szat már-Be reg megye

So mogy Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

So mogy me gye
Ba ra nya me gye
Tol na me gye
Vas me gye
Zala megye

„
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4. számú melléklet a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

„7. szá mú mel lék let a 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let hez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek ille té kességi területe
a borászati hatósági ügyekben

MgSzH te rü le ti szer ve Il le té kes sé gi te rü let

Ba ra nya Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

Ba ra nya me gye
Tol na me gye

Bács-Kis kun Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

Bács-Kis kun me gye
Bé kés me gye
Csong rád me gye

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Sza bolcs-Szat már-Be reg megye

Fõ vá ro si és Pest Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

Fõ vá ros és Pest me gye
Fej ér me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Nóg rád megye

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Vas me gye

He ves Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

He ves me gye
Haj dú-Bi har me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok megye

So mogy Me gyei
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hivatal

So mogy me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

„
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5. számú melléklet a 145/2009. (VII. 10.) Korm. rendelethez

1. Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 6. szá mú mel lék le té nek
4. pont ja he lyé be a következõ rendelkezés lép:

[Be vo nás és köz re mû kö dés fel té te le Szak kér dés El já rás
Elsõ fokú

el já rás ban
Má sod fo kú
el já rás ban]

„4.1 Ál lat ra ko dó, ál lat vá sár tér, fel vá sár ló hely, ál lat -
tar tó és for gal ma zó hely, élel mi szer-for gal ma zó
hely, ta kar mány-for gal ma zó és -tá ro ló hely ren -
del te té sû he lyi sé get tar tal ma zó épít mény épí té se,
ilyen ren del te té sû he lyi sé get tartalmazó bõvítése,
átalakítása esetén.

A nem ze ti és kö zös sé gi jogi
élel mi szer-hi gi é ni ai kö ve tel mé -
nyek nek, ta kar mány hi gi é ni ai és
más, a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá -
ra, for ga lom ba ho za ta lá ra és fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek nek, a nem em be -
ri fo gyasz tás ra szánt ál la ti mel -
lék ter mé kek re vo nat ko zó
egész ség ügyi elõ írásoknak, az
ál lat-egész ség ügyi sza bá lyok nak 
és a mezõgazdasági
haszonállatok tartása
követelményeinek  való
megfelelés.

a) elvi épí té si en ge dély,
c) épí té si en ge dély (épí té si vagy 
to vább épí té si en ge dély, mó do sí -
tott épí té si en ge dély), be je len tés
tu do má sul vé te le,
d) össze vont épí tés ügyi ha tó sá -
gi en ge dély,
f) hasz ná lat ba vé te li en ge dély
(vég le ges, ide ig le nes), be je len -
tés tu do má sul vé te le,
g) fennmaradási engedély

Me zõ gaz da sá gi 
Szak igaz ga tá si
Hi va tal elsõ
fokú szak ha tó -
ság ként eljáró
szerve

Me zõ gaz da sá gi 
Szak igaz ga tá si
Hi va tal má sod -
fo kú szak ha tó -
ság ként eljáró
szerve

4.2 Ál lat kli ni ka, ál lat kór ház, ál lat or vo si ren de lõ, la -
bo ra tó ri um, or szá gos, il let ve nem zet kö zi rész vé -
tel lel tar tott ál lat ki ál lí tás, ál lat be mu ta tó,
ál lat ver seny, ál lat kert, va das park, ke gye le ti ál lat -
te me tõ (hul la ége tõ), ál la ti te tem-hul la dék gyûj tõ
hely, gyûj tõ-át ra kó te lep, ke ze lõ és fel dol go zó
üzem, bio gáz és kom posz tá ló te lep, élel mi szert
elõ ál lí tó hely, ta kar mány-elõ ál lí tó hely, mes ter sé -
ges meg ter mé ke nyí tõ, emb rió át ül te tõ, ba rom fi- és 
hal kel te tõ ál lo más, méh anya ne ve lõ te lep ren del -
te té sû helyiséget tartalmazó építmény építése,
ilyen rendeltetésû helyiséget tartalmazó bõvítése,
átalakítása esetén.

A nem ze ti és kö zös sé gi jogi
élel mi szer-hi gi é ni ai kö ve tel mé -
nyek nek, ta kar mány hi gi é ni ai és
más, a ta kar má nyok elõ ál lí tá sá -
ra, for ga lom ba ho za ta lá ra és fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek nek, a nem em be -
ri fo gyasz tás ra szánt ál la ti mel -
lék ter mé kek re vo nat ko zó
egész ség ügyi elõ írásoknak, az
ál lat-egész ség ügyi sza bá lyok nak 
és a mezõgazdasági
haszonállatok tartása
követelményeinek  való
megfelelés.

a) elvi épí té si en ge dély,
c) épí té si en ge dély (épí té si vagy 
to vább épí té si en ge dély, mó do sí -
tott épí té si en ge dély), be je len tés
tu do má sul vé te le,
d) össze vont épí tés ügyi ha tó sá -
gi en ge dély,
f) hasz ná lat ba vé te li en ge dély
(vég le ges, ide ig le nes), be je len -
tés tu do má sul vé te le,
g) fennmaradási engedély

Me zõ gaz da sá gi 
Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti
szerve

Me zõ gaz da sá gi 
Szak igaz ga tá si
Hi va tal
Központ”
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2. Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 6. szá mú mel lék le te a kö vet -
ke zõ 19. ponttal egészül ki:

[Be vo nás és köz re mû kö dés fel té te le Szak kér dés El já rás
Elsõ fokú

el já rás ban
Má sod fo kú
el já rás ban]

„19. Er dõt érin tõ, va la mint az in gat lan-nyil ván tar tás -
ban erdõ mû ve lé si ág ban nyil ván tar tott in gat lan
te lek ala kí tá sa esetén.

A fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dás -
ra és a ter mõ föld mennyi sé gi vé -
del mé re vo nat ko zó jog sza bá lyi
kö ve tel mé nyek érvényre
juttatása.

b) te lek ala kí tás Me zõ gaz da sá gi 
Szak igaz ga tá si
Hi va tal te rü le ti
szerve

Me zõ gaz da sá gi 
Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz -
pont ja”
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

81/2009. (VII. 10.) FVM
rendelete

a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések
lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények

alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (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:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed a köl csö nös meg fe lel te tés 
kö ve tel mé nyei és elõ írásai be tar tá sá ra kö te le zett ügy fél re,
a köl csö nös meg fe lel te té si sza bá lyok be tar tá sát el len õr zõ
szer vek rõl  szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm. ren de let) 1.  § d) pont ja sze rin ti ha -
tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok nak a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek ben részt vevõ ügy fél gaz da -
sá gá ban vég zett el len õr zé se i re, és az an nak so rán meg ál la -
pí tott meg nem fe le lé sek jog kö vet kez mé nye i nek meg ha tá -
ro zá sá ra.

(2) A köl csö nös meg fe lel te té si sza bá lyok be tar tá sát az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap, és az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap aláb bi in téz ke dé se i ben
részt vevõ ügy fe lek ese té ben kell vizs gál ni:

a) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó, me zõ gaz da -
sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott köz vet len tá mo ga tá si
rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott egyes tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK ren de let mó do sí tá sá ról,
va la mint az 1782/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl  szóló 2009. ja nu ár 19-i 73/2009/EK ta ná csi ren de -
le te sze rin ti köz vet len ki fi ze té sek;

b) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de let
mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let sze rin ti
szõ lõ ül tet vény szer ke zet át ala kí tá sá nak és át ál lá sá nak,
zöld szü ret, szõ lõ ül tet vény ki vá gá sá nak tá mo ga tá sa;

c) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let sze -
rin ti

ca) me zõ gaz da sá gi föld te rü le tek fenn tart ha tó hasz ná -
la tát cél zó in téz ke dé sek kö zül:

1. a hegy vi dé ki me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek a ter -
mé sze ti hát rány  miatt nyúj tott ki fi ze té sek;

2. a hegy vi dé ki te rü le te ken kí vü li hát rá nyos hely -
ze tû te rü le tek me zõ gaz da sá gi ter me lõ i nek nyúj -
tott ki fi ze té sek;

3. Na tu ra 2000 ki fi ze té sek és a 2000/60/EK irány -
elv hez kap cso ló dó ki fi ze té sek;

4. ag rár-kör nye zet vé del mi ki fi ze té sek;
5. ál lat jó lé ti ki fi ze té sek;

cb) az er dé sze ti föld te rü le tek fenn tart ha tó hasz ná la tát
cél zó in téz ke dé sek kö zül:

1. a me zõ gaz da sá gi föld te rü let elsõ er dõ sí té sé nek
tá mo ga tá sa;

2. Na tu ra 2000 ki fi ze té sek;
3. er dõ-kör nye zet vé del mi ki fi ze té sek.

(3) A (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott köl csö -
nös meg fe lel te té si el len õr zé sek vég re haj tá sa so rán a vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si in téz ke dé sek re vo nat ko zó el len -
õr zé si el já rá sok, va la mint a köl csö nös meg fe lel te tés vég -
re haj tá sa te kin te té ben az 1698/2005/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. de cem ber 7-i 1975/2006/EK bi zott sá gi
ren de let 23. cik ké nek 2. be kez dé sé ben fog lal tak ese té ben
is a jog kö vet kez mény mér té ké nek meg ál la pí tá sát az e ren -
de let ben fog lal tak sze rint kell el vé gez ni.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. szán dé kos ság: a meg ha tá ro zott meg nem fe le lé sek

ér té ke lé se vo nat ko zá sá ban a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék -
fej lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb
in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl
 szóló 2007. évi XVII. tör vény (a továb biak ban: El já rá si
tv.) 9.  § s) pont ja sze rin ti ma ga tar tás;

2. gon dat lan ság: a meg ha tá ro zott meg nem fe le lé sek
ér té ke lé se vo nat ko zá sá ban az El já rá si tv. 9.  § t) pont ja sze -
rin ti ma ga tar tás;

3. ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság: a Korm. ren de let
1.  §-ának d) pont ja sze rin ti ha tó sá gok.

Az ellenõrzésre  való kiválasztás

3.  §

Az el len õr zen dõ ügy fe le ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) vá laszt ja ki
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a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len támoga -
tási rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és
a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo ga -
tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK ta ná csi 
ren de let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció,
va la mint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re -
haj tá sá ra, va la mint a 479/2008/EK ta ná csi ren de let ál tal
elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis
21-i 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban: R.)
45. cik ké ben fog lal tak figye lembe véte lével.

A jogkövetkezmény alkalmazása

4.  §

(1) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság az el len õr zé se so -
rán meg ál la pí tott meg nem fe le lé se ket az ará nyos jog kö -
vet kez mény meg ál la pí tá sa ér de ké ben az R. 41. cik ké ben
le ír tak sze rint ér té ke li, a sú lyos ság és tar tós ság te kin te té -
ben az 1. szá mú mel lék let ben be mu ta tott el vek, a mér ték
vo nat ko zá sá ban az R. 41. cikk b) pont ja figye lembe véte -
lével.

(2) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság az el len õr zés so -
rán tett meg ál la pí tá sok ról és azok e ren de let sze rin ti ér té -
ke lé sé rõl ha tá ro za tot hoz.

(3) A vég le ge sí tett jegy zõ könyv és az (1) be kez dés sze -
rint ér té kelt meg nem fe le lé sek alap ján a ha tás kör rel ren -
del ke zõ ha tó ság el ké szí ti az R. 48. cikk (1) be kez dé se sze -
rin ti el len õr zé si je len tést, és azt meg kül di az MVH ré szé re.

(4) Az el len õr zés so rán fel tárt meg nem fe le lés (3) be -
kez dés sze rin ti meg ál la pí tá sa az ügy fél szá má ra fo lyó sí tott 
vagy fo lyó sí tan dó tá mo ga tás rész le ges vagy tel jes össze -
gé nek csök ken té sét, vissza vo ná sát vagy az ügy fél tá mo ga -
tot tak kö ré bõl tör té nõ ki zá rá sát von ja maga után.

A jogkövetkezmény mértékének megállapítása

5.  §

(1) A jog kö vet kez mé nyek mér té két az MVH ál la pít ja
meg.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké -
ben min den meg nem fe le lés jog kö vet kez mé nyét ön ál ló an
a 2. szá mú mel lék let sze rint kell meg ha tá roz ni.

(3) Az al kal ma zan dó jog kö vet kez mény mér té ké nek ki -
szá mí tá sá hoz meg kell ál la pí ta ni az egyes meg nem fe le lé -
sek jog kö vet kez mé nyét, az R. 2. cikk 32. pont ja sze rin ti
jogi ak tu sok jog kö vet kez mé nyét és az R. 2. cikk 31. pont ja 
sze rin ti köl csö nös meg fe lel te té si te rü le tek jog kö vet kez -
mé nyét. Gon dat lan ság, szán dé kos ság,  illetve is mét lés ese -
tén az R. 66. és 67. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zá sá val a gon -
dat lan nak mi nõ sü lõ meg nem fe le lé sek alap ján a jog kö vet -
kez mény mér té ké nek szá mí tá sá hoz meg kell ál la pí ta ni:

a) a meg nem fe le lé sek jog kö vet kez mé nye it a 2. szá mú
mel lék let sze rint,

b) az egyes jogi ak tu sok jog kö vet kez mé nye it, az adott
jogi ak tus hoz tar to zó egyes meg nem fe le lé sek rang so ro lá -
sá val a leg ma ga sabb jog kö vet kez mény figye lembe véte -
lével,

c) az egyes köl csö nös meg fe lel te tés te rü le te i hez tar to -
zó jogi ak tu sok együt tes jog kö vet kez mé nye it a b) pont
sze rint rang so rolt jog kö vet kez mé nyek alap ján.

(5) Szán dé kos ság meg ál la pí tá sa ese tén a szán dé kos nak
mi nõ sü lõ meg nem fe le lé sek jog kö vet kez mé nyei össze -
adód nak egy más sal, va la mint a (4) be kez dés c) pont ja sze -
rin ti jog kö vet kez mény mér té ké vel.

Vis maiorra vonatkozó rendelkezések

6.  §

(1) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság az ér té ke lé se so -
rán el há rít ha tat lan kül sõ okot (a továb biak ban: vis ma i or)
csak ab ban az eset ben ve szi figye lembe, amennyi ben azt
az ügy fél a (2) és (3) be kez dé sek ben fog lal tak sze rint
a köl csö nös meg fe lel te tés kö ve tel mé nye i nek és elõ -
írásainak be tar tá sá val össze füg gés ben be je len ti.

(2) A hely szí ni el len õr zé sen je len lévõ ügy fél leg ké sõbb 
a köl csö nös meg fe lel te tés kö ve tel mé nye i nek és elõ -
írásainak be tar tá sá val össze füg gõ hely szí ni el len õr zés so -
rán je lent he ti be, ha a gaz da sá ga vis mai or ral érin tett, va la -
mint kér he ti az el len õr zés so rán az azt meg elõ zõ en a gaz -
da sá gá val össze füg gés ben be je len tett vis ma i or eset figye -
lembevételét.

(3) Amennyi ben a hely szí ni el len õr zé sen sem az ügy fél, 
sem a kép vi se lõ je nem volt je len, az ügy fél leg ké sõbb a ré -
szé re meg kül dött el len õr zé si jegy zõ könyv ész re vé te le zé se 
so rán je lent he ti be, hogy gaz da sá ga vis mai or ral érin tett,
va la mint kér he ti az el len õr zést meg elõ zõ en a gaz da sá gá -
val össze füg gés ben be je len tett vis ma i or eset figye -
lembevételét.

(4) A ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság dönt a vis ma i or
ké re lem ben fog lal tak és a köl csö nös meg fe lel te tés kö ve -
tel mé nye i nek és elõ írásainak meg sze gé se kö zöt ti ok oko -
za ti össze füg gés fenn ál lá sá ról, és dön té sét a 4.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti ha tá ro zat ban köz li az érin tett ügy fél lel.

(5) E ren de let ben nem sza bá lyo zott egyéb kér dé sek ben
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból, va la mint az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból fi nan -
szí ro zott egyes tá mo ga tá sok igény be vé te lé vel kap cso la tos 
egy sé ges el já rá si sza bá lyok ról  szóló 36/2009. (IV. 3.)
FVM ren de let, to váb bá az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis
 maior) ese tén al kal ma zan dó egyes sza bá lyok ról, va la mint
egyes ag rár tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let az irány adó.
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Záró rendelkezések

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

8.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó, me zõ gaz da -
sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott köz vet len tá mo ga tá si
rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról és a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott egyes tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK ren de let mó do sí tá sá ról,
va la mint az 1782/2003/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl  szóló 2009. ja nu ár 19-i 73/2009/EK ta ná csi ren -
delet;

b) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
 támogatási rend sze rek kö zös sza bá lya i nak megállapítá -
sáról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep -
tem ber 29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl -
csö nös meg fe lel te tés, mo du lá ció, va la mint in teg rált igaz -
ga tá si és el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. áp ri lis
21-i 796/2004/EK bi zott sá gi ren de let;

c) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de let
mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let;

d) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let;

e) a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si in téz ke dé sek re vo nat -
ko zó el len õr zé si el já rá sok, va la mint a köl csö nös meg fe lel -
te tés vég re haj tá sa te kin te té ben az 1698/2005/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. de cem ber 7-i 1975/2006/EK
bi zott sá gi ren de let.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

Az értékelés szempontjai az egyes jogszabályban
foglalt gazdálkodási követelmény
(a továb biak ban: JFGK) esetében

JFGK 1 és 5

A JFGK cél ja: Na tu ra 2000 te rü le te ken a bi o ló gi ai sok -
fé le ség, a ter mé sze tes élõ he lyek, a va don élõ ál la tok és nö -
vé nyek ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze té nek fenn tar tá -
sa,  illetve az e te rü le tek ki je lö lé sé nek alap já ul szol gá ló ter -
mé sze ti ál la pot meg õr zé se, va la mint a fenn tar tó gaz dál ko -
dás fel té te le i nek biz to sí tá sa.

Sú lyos ság
Eny he: a te vé keny ség ered mé nye kép pen ér dem ben nem 

ká ro so dott az élõ hely, nem szûnt meg fész ke lõ hely, táp lál -
ko zó hely.

Kö ze pes: a te vé keny ség ered mé nye kép pen ér dem ben
ká ro so dott az élõ hely, fész ke lõ hely, táp lál ko zó hely, de an -
nak nincs je len tõs ki ha tá sa a vé dett/je lö lõ fa jok/élõ he lyek
tér ség be li elõ for du lá sá ra,  illetve ál lo mány nagy sá gá ra.

Sú lyos: a te vé keny ség ha tá sá ra a tér ség ben élõ vé -
dett/je lö lõ fa jok/élõ he lyek elõ for du lá sa, ál lo mány nagy sá -
ga je len tõ sen csök ken.

Tar tós ság
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: a te vé keny ség ha tá sai,

 illetve a ká ro sí tott élõ hely/faj ter mé sze ti ér té kei rö vid idõn 
be lül hely re ál lít ha tók, a meg vál toz ta tott élõ hely ez után
újra tel jes mér ték ben ké pes be töl te ni ko ráb bi funk ci ó ját.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: a te vé keny ség ha tá sai,
 illetve a ká ro sí tott élõ hely/faj ter mé sze ti ér té kei hely re ál -
lít ha tók, de eh hez több évre van szük ség.

Ma ra dan dó: a te vé keny ség ha tá sai,  illetve a ká ro sí tott
élõ hely/faj ter mé sze ti ér té kei nem ál lít ha tók vissza az ere -
de ti ál la po tuk ba.

JFGK 2

A JFGK cél ja: a fel szín alat ti víz kész let me zõ gaz da sá gi
ere de tû szennye zés el le ni vé del me, a fel szín alat ti vi zek jó
ál la po tá nak biz to sí tá sa, és a már be kö vet ke zett szennye zés 
kö vet kez mé nye i nek ki kü szö bö lé se, kor lá to zá sa. A meg -
felelõ mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa a jö võ be ni víz fel hasz ná lás
ér de ké ben.
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Sú lyos ság
Eny he: a fel szín alat ti vi zek mi nõ sé gi mu ta tó i ra ár tal -

mat lan anyag ke rül köz vet le nül vagy köz vet ve a fel szín
alat ti víz be.

Kö ze pes: trá gyá ból, szenny víz bõl vagy mo só vi zek bõl
szár ma zó szennye zõ anyag ke rül köz vet le nül vagy köz vet -
ve a fel szín alat ti víz be.

Sú lyos: olaj ból, üzem anyag ból, nö vény vé dõ szer bõl,
mû trá gyá ból vagy egyéb ve szé lyes hul la dék ból szár ma zó
szennye zõ anyag ke rül köz vet le nül vagy köz vet ve a fel -
szín alat ti víz be.

Tar tós ság
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: a fel szín alat ti vi zek mi nõ -

sé gé ben oko zott szennye zés éssze rû idõ ha tá ron be lül
csök kent he tõ,  illetve meg szün tet he tõ.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: a fel szín alat ti vi zek mi nõ -
sé gé ben oko zott szennye zés csak hosszú tá von csök kent -
he tõ,  illetve szün tet he tõ meg.

Ma ra dan dó: a szennye zés sel ma ra dan dó ká ro so dás ke -
let ke zik a fel szín alat ti vi zek mi nõ sé gé ben.

JFGK 3

A JFGK cél ja: a szenny víz iszap nak ér té kes me zõ gaz da -
sá gi tu laj don sá gai le het nek, ezért helyén való a me zõ gaz -
da ság ban tör té nõ al kal ma zá sát ösz tö nöz ni, de ki zá ró lag
olyan fel té te lek be tar tá sa mel lett, amellyel el ke rül he tõ az
em be rek re, ál la tok ra, nö vé nyek re és a kör nye zet re gya ko -
rolt ká ros ha tá sok be kö vet ke zé se.

Sú lyos ság:
Eny he: olyan mér té kû meg nem fe le lés te kint he tõ eny -

hé nek, mely so rán a kör nye zet re gya ko rolt ter he lés nem je -
len tõs.

Kö ze pes: a gaz dál ko dó nem is ren del ke zik vagy ab ban
az eset ben, ha ren del ke zik az  ille té kes ta laj vé del mi ha tó -
ság ál tal ki adott en ge déllyel, a szenny víz iszap ter mõ föl -
dön tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán nem min den eset ben az
 engedélyben fog lal tak sze rint jár el.

Sú lyos: a hely te len szenny víz iszap ki jut ta tás kö vet kez -
mé nye ként az em be rek re, ál la tok ra, nö vé nyek re,  illetve
a kör nye zet re gya ko rolt ked ve zõt len, ká ros ha tá sok be kö -
vet kez tek.

Tar tós ság:
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: a szenny víz iszap nem meg -

fe le lõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zett ká ros ha tá so kat rö -
vid idõ sza kon be lül meg le het szün tet ni.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: a szenny víz iszap ter mõ -
föl dön tör té nõ fel hasz ná lá sa kor olyan mér té kû ká ros ha tás
kö vet ke zett be, mely csak hosszú tá von hoz ha tó hely re.

Ma ra dan dó: a szenny víz iszap ki jut ta tás kö vet kez mé -
nye ként ma ra dan dó kör nye ze ti ká ro so dás ke let ke zett.

JFGK 4

A JFGK cél ja: a nit rát ér zé keny te rü le te ken a me zõ gaz -
da sá gi for rá sok ból szár ma zó nit rá tok ál tal oko zott vagy in -
du kált víz szennye zés csök ken té se.

Sú lyos ság:
Eny he: a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség so rán ki jut ta tott

nit ro gén ve gyü le tek kis mér ték ben szennyez ték a fel szí ni,
 illetve a fel szín alat ti vi ze ket.

Kö ze pes: a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség so rán nem
meg fele lõen ki jut ta tott nit ro gén ve gyü le tek kel köz vet len
vagy köz ve tett mó don ter het rót tak a fel szí ni,  illetve a fel -
szín alat ti vi zek re.

Sú lyos: a he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat elõ írásainak
 figyelmen kí vül ha gyá sá val a fel szí ni,  illetve a fel szín alat ti
vi zek ben je len tõs nit rát szennye zõ dés kö vet ke zett be.

Tar tós ság:
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: a ke let ke zett nit rát

szennye zés éssze rû idõ ha tá ron be lül csök kent he tõ,  illetve
meg szün tet he tõ.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: a ke let ke zett nit rát
szennye zés csak hosszú tá von csök kent he tõ,  illetve szün -
tet he tõ meg.

Ma ra dan dó: a nit rát szennye zés sel ma ra dan dó ká ro so -
dás ke let ke zett a fel szí ni,  illetve a fel szín alat ti vi zek ben.

JFGK 6

A JFGK cél ja: ál lat egész ség ügyi és élelmiszerbizton -
sági okok ból alap ve tõ fon tos sá gú a ser tés szál lí tá sok nyil -
ván tar tá sa, azo no sít ha tó sá ga és nyo mon kö vet he tõ sé ge.

Sú lyos ság
Eny he: a ser tés szál lí tá sok azo no sít ha tó sá ga és nyil ván -

tar tá sa a gaz da ság ban tar tott összes ser tés szá má hoz vi szo -
nyít va cse kély mér té kû hi á nyos sá go kat mu tat, mely alap -
ve tõ en nem ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség meg -
valósulását, ez ál tal nem nö ve li az ál lat egész ség ügyi és
élel mi szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Kö ze pes: a ser tés szál lí tá sok azo no sít ha tó sá ga és nyil -
ván tar tá sa a gaz da ság ban tar tott összes ser tés szá má hoz
vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely ve -
szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez ál -
tal nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer biz ton sá gi
koc ká za tot.

Sú lyos: a ser tés szál lí tá sok azo no sít ha tó sá ga és nyil ván -
tar tá sa a gaz da ság ban tar tott összes ser tés szá má hoz vi szo -
nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely meg hi ú -
sít ja a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez ál tal nagy -
mér ték ben nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer biz -
ton sá gi koc ká za tot.

Tar tós ság
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: az ál la tok azo no sít ha tó sá -

gá nak és nyil ván tar tá sá nak a hi á nyos sá gai olyan idõ in ter -
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val lu mon be lül meg szün tet he tõ ek, hogy nem ve szé lyez te -
tik a nyo mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: ve szé lyez tet he ti a nyo -
mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Ma ra dan dó: nem te szi le he tõ vé a nyo mon kö vet he tõ sé -
get, azo no sít ha tó sá got.

JFGK 7

A JFGK cél ja: ál lat egész ség ügyi és élelmiszerbizton -
sági okok ból alap ve tõ fon tos sá gú, hogy va la mennyi szar -
vas mar ha fé le azo no sít ha tó, nyil ván tart ha tó és nyo mon
 követhetõ le gyen.

Sú lyos ság
Eny he: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá sa

a gaz da ság ban tar tott összes szar vas mar ha fé le szá má hoz
vi szo nyít va cse kély mér té kû hi á nyos sá go kat mu tat, mely
alap ve tõ en nem ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség
meg valósulását, ez ál tal nem nö ve li az ál lat egész ség ügyi és 
élel mi szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Kö ze pes: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyilvántar -
tása a gaz da ság ban tar tott összes szar vas mar ha fé le szá má -
hoz vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely
ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez -
ál tal nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer biz ton sá gi
koc ká za tot.

Sú lyos: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá sa
a gaz da ság ban tar tott összes szar vas mar ha fé le szá má hoz
vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely
meg hi ú sít ja a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez ál -
tal nagy mér ték ben nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi -
szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Tar tós ság
Rö vid tá von hely re hoz ha tó: az ál la tok azo no sít ha tó sá -

gá nak és nyil ván tar tá sá nak a hi á nyos sá gai olyan idõ in ter -
val lu mon be lül meg szün tet he tõ ek, hogy nem ve szé lyez te -
tik a nyo mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: ve szé lyez tet he ti a nyo -
mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Ma ra dan dó: nem te szi le he tõ vé a nyo mon kö vet he tõ sé -
get, azo no sít ha tó sá got.

JFGK 8

A JFGK cél ja: ál lat egész ség ügyi, ál lat te nyész té si és
élel mi szer biz ton sá gi okok ból alap ve tõ fon tos sá gú, hogy
va la mennyi juh és kecs ke azo no sít ha tó, nyil ván tart ha tó és
nyo mon kö vet he tõ le gyen.

Sú lyos ság

Eny he: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá sa
a gaz da ság ban tar tott összes juh,  illetve kecs ke szá má hoz
vi szo nyít va cse kély mér té kû hi á nyos sá go kat mu tat, mely
alap ve tõ en nem ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség
meg valósulását, ez ál tal nem nö ve li az ál lat egész ség ügyi és 
élel mi szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Kö ze pes: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá -
sa a gaz da ság ban tar tott összes juh,  illetve kecs ke szá má -
hoz vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely
ve szé lyez te ti a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez -
ál tal nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi szer biz ton sá gi
koc ká za tot.

Sú lyos: az egye dek azo no sít ha tó sá ga és nyil ván tar tá sa
a gaz da ság ban tar tott összes juh,  illetve kecs ke szá má hoz
vi szo nyít va olyan ará nyú hi á nyos sá go kat mu tat, mely
meg hi ú sít ja a nyo mon kö vet he tõ ség meg valósulását, ez ál -
tal nagy mér ték ben nö ve li az ál lat egész ség ügyi és élel mi -
szer biz ton sá gi koc ká za tot.

Tar tós ság

Rö vid tá von hely re hoz ha tó: az ál la tok azo no sít ha tó sá -
gá nak és nyil ván tar tá sá nak a hi á nyos sá gai olyan idõ in ter -
val lu mon be lül meg szün tet he tõ ek, hogy nem ve szé lyez te -
tik a nyo mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Hosszú tá von hely re hoz ha tó: ve szé lyez tet he ti a nyo -
mon kö vet he tõ sé get, azo no sít ha tó sá got.

Ma ra dan dó: nem te szi le he tõ vé a nyo mon kö vet he tõ sé -
get, azo no sít ha tó sá got.
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2. számú melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

A jogkövetkezmény mértékének számítási alapjai

1. Az egyes meg nem fe le lé sek 1. szá mú mel lék let sze rin ti ér té ke lé se alap ján a kö vet ke zõ be so ro lást kell el vé gez ni:

Sú lyos ság sze rint Mér ték sze rint Tar tós ság sze rint

Eny he Kö ze pes Sú lyos
Gaz da sá gon

be lü li
Gaz da sá gon

kí vü li
Rö vid tá von

hely re hoz ha tó
Hosszú tá von
hely re hoz ha tó

Ma ra dan dó

1 3 5 1 5 1 3 5

2. Az adott gon dat lan nak mi nõ sü lõ meg nem fe le lés jog kö vet kez mé nyét az 1. pont sze rin ti be so ro lás nak meg fele lõen 
az aláb bi kom bi ná ci ók al kal ma zá sá val kell meg ha tá roz ni. A kom bi ná ció ki ala kí tá sá nál a be so ro lá si ér ték (1,3,5) bár -
mely ér té ke lé si szem pon tot (sú lyos ság, mér ték, tar tós ság) je lent he ti.

Kom bi ná ci ók
Meg nem fe le lés

jog kö vet kez mé nye

1 1 1
1%

1 1 3

1 3 3

3%

1 1 5

1 3 5

1 5 5

3 3 5

3 5 5
5%

5 5 5

3. Az adott szán dé kos nak mi nõ sü lõ meg nem fe le lés jog kö vet kez mé nyét az 1. pont sze rin ti be so ro lás nak meg fele -
lõen az aláb bi kom bi ná ci ók al kal ma zá sá val kell meg ha tá roz ni. A kom bi ná ció ki ala kí tá sá nál a be so ro lá si ér ték (1,3,5)
bár mely ér té ke lé si szem pon tot (sú lyos ság, mér ték, tar tós ság) je lent he ti.

Kom bi ná ci ók
Meg nem fe le lés

jog kö vet kez mé nye

1 1 1

15%1 1 3

1 3 3

1 1 5

20%1 3 5

3 3 5

1 5 5
50%

3 5 5

5 5 5 100%

24412 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám



A honvédelmi miniszter
11/2009. (VII. 10.) HM

rendelete

a hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi
közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális

juttatásairól

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú tag ja i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés a) pont ag) al pont já ban, f) és g) pont -
jában, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 85.  § (5) be kez dés q) pont já ban és (7) be -
kez dés a) pont aj) al pont já ban, va la mint a 25.  § te kin te té -
ben a  katonai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 50.  § (2) be kez dés a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a
 Magyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény egyes
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.)
Korm. ren de let 32/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a Hon vé del mi Minisz -
tériumra (a továb biak ban: HM), a mi nisz ter alá ren delt sé -
gé be, köz vet len irá nyí tá sa, fenn tar tói irá nyí tá sa és köz vet -
len fel ügye le te alá tar to zó, va la mint a HM ál lam tit ká ra
 által fel ügyelt szer ve ze tek re, to váb bá a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban együtt: hon vé -
del mi szer ve zet), il le tõ leg a hon vé del mi szer ve zet ál lo má -
nyá ba tar to zó

a) hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra (a továb biak ban
együtt: hi va tá sos ka to na),

b) tény le ges szol gá la tot tel je sí tõ ön kén tes tar ta lé kos
ka to nák ra (a továb biak ban: tar ta lé kos ka to na),

c) a köz al kal ma zot tak ra, ide nem ért ve a pré mi um évek
prog ram ban részt ve võ ket.

(2) E ren de le tet kell al kal maz ni a Ma gyar Hon véd ség
hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 46.  §
(3) be kez dé sé ben meg je lölt más szer ve ze tek hez ve zé nyelt
hi va tá sos ka to ná ra is, ha il let mé nyét köz vet le nül a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um fe je zet költ ség ve té se sze mé lyi ki adá -
sok elõ irány za ta ter hé re kap ja.

(3) E ren de let 25.  §-át a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény
hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tó i ra kell al kal maz ni.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ma ga sabb pa rancs nok, ve ze tõ (a továb biak ban

együtt: ma ga sabb pa rancs nok):
aa) a HM gaz da sá gi fel ada to kért fe le lõs szak ál lam tit -

ká ra: a Hon véd Ve zér kar ki vé te lé vel a HM szer vek, a HM
Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat, a HM szer ve ze tek, a Zrí nyi
Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, va la mint a HM Ál la mi
Egész ség ügyi Köz pont te kin te té ben,

ab) a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (a továb biak ban:
HM HVKF): a Hon véd Ve zér kar, a HM HVKF köz vet len
alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek, va la mint a Ma gyar
Hon véd ség ka to nai szer ve ze tei te kin te té ben,

ac) az MK Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal és az MK Ka to -
nai Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó ja: a ve ze té se alatt álló
 katonai nem zet biz ton sá gi szol gá lat te kin te té ben,

ad) a ka to nai fõ ügyész: a ka to nai ügyész sé gek tekin -
tetében;

b) pa rancs nok: a Hjt. 2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott állomány ille té kes pa rancs nok, va la mint a jogi sze -
mély nek mi nõ sü lõ hon vé del mi szer ve zet mun kál ta tói jog -
kört gya kor ló ve ze tõ je;

c) rend sze res jö ve de lem mel nem ren del ke zõ: a csa lá -
dok tá mo ga tá sá ról  szóló tör vény sze rint rend sze res jö ve -
de lem mel nem ren del ke zõk;

d) il let mény alap: a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá -
ro zott köz tiszt vi se lõi il let mény alap;

e) sze mé lyi ál lo mány: a hon vé del mi szer ve zet ál tal az
1.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint
fog lal koz ta tott sze mé lyek összes sé ge;

f) pénz ügyi és szám vi te li szerv:
fa) a sa ját pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem mel

ren del ke zõ hon vé del mi szer ve zet ese té ben a szer ve ze ti
elem,

fb) a sa ját pénz ügyi és szám vi te li szer ve ze ti elem mel
nem ren del ke zõ hon vé del mi szer ve zet ese té ben a pénz -
ügyi és szám vi te li fel ada tok köz pon to sí tott vég re haj tá sá ra
ki je lölt hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá ból ki kü lö ní tett
szer ve ze ti elem.

II. Fejezet

A CSALÁDALAPÍTÁSI TÁMOGATÁS

3.  §

(1) A csa lád ala pí tá si tá mo ga tás olyan ka mat men tes
vissza té rí ten dõ tá mo ga tás, amely ké re lem re, az élet pá lya
so rán csak egy al ka lom mal és leg fel jebb a mi ni mál bér
 ötszörös össze gé ben fo lyó sít ha tó.

(2) Csa lád ala pí tá si tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ a 35. élet -
évét még be nem töl tött, leg fel jebb öt éve há zas tár si
( bejegyzett élet tár si, élet tár si) vi szony ban élõ hi va tá sos
ka to na.
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(3) Ha a (2) be kez dés alap ján e ren de let ha tá lya alá tar -
to zó há zas tár sak (be jegy zett élet tár sak, élet tár sak) mind -
ket ten jo go sul tak csa lád ala pí tá si tá mo ga tás ra, a tá mo ga tás
mind két há zas társ (be jegy zett élet társ, élet társ) ré szé re
50-50%-os mér ték sze rint meg oszt va en ge dé lyez he tõ.
A meg osz tás al kal ma zá sá tól el le het te kin te ni, amennyi -
ben az egyik há zas társ (be jegy zett élet társ, élet társ)
 lemond a tá mo ga tás jö võ be ni igény be vé te lé rõl.

(4) A csa lád ala pí tá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát leg fel jebb
négy éves idõ tar ta mú tör lesz tés re – szer zõ dé ses ka to nák
ese té ben, ha a szer zõ dés idõ tar ta má ból négy év nél ke ve -
sebb idõ van hát ra, ak kor a hát ra le võ idõ re – a ma ga sabb
pa rancs nok en ge dé lyez he ti.

(5) Nem fo lyó sít ha tó a csa lád ala pí tá si tá mo ga tás a pró -
ba idõ alatt, to váb bá an nak, aki nek az il let mé nyé bõl a tör -
lesz tõ rész le tek le vo ná sá ra bár mely ok  miatt nincs lehe -
tõség.

4.  §

(1) A csa lád ala pí tá si tá mo ga tás irán ti ké rel met az 1. szá -
mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vány al kal ma zá sá val
a pa rancs nok hoz kell be nyúj ta ni, aki ja vas la tot tesz az
 engedélyezésre vagy an nak el uta sí tá sá ra. A pa rancs nok
a ké rel met zá ra dé ko lás után a HM köz pon ti pénz ügyi szer -
ve ze te (ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok pénz ügyi
szer ve ze te) út ján meg kül di a ma ga sabb pa rancs nok nak.

(2) Az en ge dé lye zést köve tõen a csa lád ala pí tá si tá mo -
ga tás ban ré sze sült nek a 2. szá mú mel lék let sze rin ti „Kö te -
lez vény”-t alá kell ír nia. Ha a csa lád ala pí tá si tá mo ga tás -
ban ré sze sült a „Kö te lez vény”-t nem írja alá, az en ge délyt
vissza kell von ni.

5.  §

(1) A csa lád ala pí tá si tá mo ga tás tör lesz té sét a csa lád ala -
pí tá si tá mo ga tás ban ré sze sült il let mé nyé bõl ha von ta tör té -
nõ le vo nás sal kell tel je sí te ni. A csa lád ala pí tá si tá mo ga tás
tör lesz tõ rész le te i nek le vo ná sát a tá mo ga tás át uta lá sát
 követõ hó nap ra járó il let mény bõl kell meg kez de ni. Ki vé -
te le sen in do kolt eset ben, ké re lem alap ján, az en ge dé lye zõ
ma ga sabb pa rancs nok a tör lesz tés re leg fel jebb egy év ha -
lasz tást en ge dé lyez het.

(2) A ki fi ze tett csa lád ala pí tá si tá mo ga tá sok ról a pénz -
ügyi és szám vi te li szerv olyan ana li ti kus nyil ván tar tást
 vezet, mely bõl fo lya ma to san meg ál la pít ha tó ak a tá mo ga -
tást fel ve võ sze mély azo no sí tá sá ra al kal mas ada tok, a fel -
vett összeg, a tör lesz té si idõ és a vissza fi ze tett (le vont)
összeg, va la mint a tör lesz tet len tar to zás.

(3) Az ere de ti leg meg ha tá ro zott ütem tõl el té rõ en a még
nem tör lesz tett csa lád ala pí tá si tá mo ga tás vissza fi ze té se az
utol só mun ká ban töl tött na pon, egy összeg ben ese dé kes sé
vá lik, ha a csa lád ala pí tá si tá mo ga tás ban ré sze sült szol gá -

la ti vi szo nya a Hjt. 56.  § b), e), f) pont ja, 59.  § (2) be kez dés
c) pont ja vagy 62.  § (1) be kez dés b), d)–h) pont ja alap ján
szû nik meg. A csa lád ala pít ási tá mo ga tás-tar to zást a szol -
gá la ti vi szony meg szû né se kor ki ál lí tan dó „Iga zo lás”-on
ab ban az eset ben kell fel tün tet ni, ha a tar to zás visszafize -
tése egy összeg ben ese dé kes sé vált, le vo ná sa azon ban bár -
mi lyen ok nál fog va nem volt le het sé ges.

(4) A csa lád ala pí tá si tá mo ga tás ban ré sze sült ha lá la ese -
tén a tar to zást a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve ze té nek
 vezetõje jog sza bály ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint
rész ben vagy egész ben el en ged he ti.

III. Fejezet

AZ ILLETMÉNYELÕLEG

6.  §

(1) Il let mény elõ leg ben ré sze sül het az a hi va tá sos ka to -
na, il le tõ leg köz al kal ma zott, aki át me ne ti jel leg gel ked ve -
zõt len anya gi hely zet be ke rült, vagy élet kö rül mé nyei ja ví -
tá sa ér de ké ben azt tar tós fo gyasz tá si cik kek be szer zé sé -
hez, a lak ha tá si fel té te lek ja ví tá sá hoz kí ván ja fel hasz nál ni.

(2) Nem ré sze sül het il let mény elõ leg ben
a) aki pró ba ide jét töl ti,
b) aki nek ko ráb ban fel vett il let mény elõ leg bõl szár -

mazó tör lesz tet len tar to zá sa van,
c) aki nek az il let mé nyé bõl az il let mény elõ leg tör lesz -

tõ rész le te i nek le vo ná sa bár mely ok  miatt nem le het sé ges,
vagy

d) aki az el bí rá lás nap ját meg elõ zõ egy éven be lül il let -
mény elõ leg ben ré sze sült, az zal, hogy nem vo nat ko zik ez
a kor lá to zás azok ra, akik kü lön jog sza bály alap ján kül föl di 
szol gá lat tel je sí tés vagy kül föl di ta nul mány okán ré sze sül -
tek vagy ré sze sül nek il let mény elõ leg ben.

7.  §

(1) A pa rancs nok ál tal en ge dé lyez he tõ il let mény elõ leg
össze ge nem ha lad hat ja meg a fo lyó sí tás nap ján ér vé nyes
mi ni mál bér havi össze gé nek öt szö rö sét, vissza fi ze té sé nek
idõ tar ta ma leg fel jebb 6 hó nap le het.

(2) A 6.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak mér le ge lé sé vel az
(1) be kez dés ben fog lal tak nál na gyobb össze gû és
hosszabb, leg fel jebb ti zen két havi tör lesz té si ide jû il let -
mény elõ le get a ma ga sabb pa rancs nok en ge dé lyez het.

(3) Az il let mény elõ leg irán ti ké rel met a 3. szá mú mel -
lék let sze rin ti for ma nyom tat vány al kal ma zá sá val a pa -
rancs nok hoz kell be nyúj ta ni, aki az (1) be kez dés sze rin ti
eset ben az il let mény elõ leg fo lyó sí tá sát en ge dé lye zi vagy
el uta sít ja. A (2) be kez dés sze rin ti ké re lem ese tén a pa -
rancs nok ja vas la tot tesz az en ge dé lye zés re vagy an nak el -
uta sí tá sá ra, és a ké rel met zá ra dé ko lás után a HM köz pon ti
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pénz ügyi szer ve ze te (ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok pénz ügyi szer ve ze te) út ján meg kül di a ma ga sabb
 parancsnoknak.

8.  §

(1) A ki fi ze tett il let mény elõ le gek rõl a pénz ügyi és
szám vi te li szerv olyan ana li ti kus nyil ván tar tást ve zet,
mely bõl fo lya ma to san meg ál la pít ha tó ak az elõ le get fel -
vevõ sze mély azo no sí tá sá ra al kal mas ada tok, a fel vett
összeg, a tör lesz té si idõ és a vissza fi ze tett (le vont) összeg,
va la mint a tör lesz tet len tar to zás.

(2) Az il let mény elõ leg tör lesz tõ rész le te i nek le vo ná sát
az elõ leg át uta lá sát kö ve tõ hó nap ra járó il let mény bõl kell
meg kez de ni.

(3) A szol gá la ti vagy köz al kal ma zot ti jog vi szony meg -
szû né se kor a tel jes il let mény elõ leg-tar to zás vissza fi ze té se
ese dé kes sé vá lik, ame lyet a le vo nás sza bá lya it be tart va az
utol só havi il let mény bõl le kell von ni. A le nem von ha tó
 illetményelõleg-tartozást a szol gá la ti vi szony meg szû né -
se kor ki ál lí tan dó „Iga zo lás”-on fel kell tün tet ni.

(4) Az il let mény elõ leg ben ré sze sült ha lá la ese tén a tar -
to zást a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve ze té nek ve ze tõ je
jog sza bály ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint rész ben
vagy egész ben el en ged he ti.

IV. Fejezet

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

Parancsnoki segély

9.  §

(1) A sú lyos anya gi meg ter he lés sel járó kö rül mé nye i re
fi gye lem mel a sze mé lyi ál lo mány tag ja pa rancs no ki,
 illetve ma ga sabb pa rancs no ki se gély ben ré sze sít he tõ.

(2) Aki szü le té si tá mo ga tás ban,  illetve a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott te me té si se gély ben ré sze sült, a
 támogatás,  illetve a se gély alap já ul szol gá ló kö rül mé nye i -
re (in do ka i ra) te kin tet tel a 10.  § sze rin ti se gély ben nem
 részesíthetõ.

10.  §

(1) A pa rancs nok a ren del ke zés re álló se gély ke ret ter -
hére al kal man ként

a) a hi va tá sos ka to na és a köz al kal ma zott ré szé re leg -
fel jebb az il let mény alap 100%-ának,

b) a tar ta lé kos ka to na ré szé re pe dig leg fel jebb az il let -
mény alap 50%-ának meg fe le lõ össze gû pa rancs no ki
 segély fo lyó sí tá sát en ge dé lyez he ti.

(2) A ma ga sabb pa rancs nok a ré szé re jó vá ha gyott
 segélykeret ter hé re a rend kí vül sú lyos anya gi hely zet be
ke rül tek ré szé re al kal man ként leg fel jebb az il let mény alap
há rom szo ro sá nak meg fe le lõ össze gû se gély ki fi ze té sét
 engedélyezheti. Az ezt meg ha la dó össze gû se gély ki fi ze té -
sét a hon vé del mi mi nisz ter en ge dé lye zi.

11.  §

A szo ci á lis gon dos ko dás ke re té ben a Hjt. 235.  §-ában
em lí tett sze mé lyek, il le tõ leg a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 206.  §-a alap -
ján bal ese ti el lá tás ban ré sze sü lõk se gé lye zé se a költség -
vetésben kü lön meg ha tá ro zott elõ irány zat, il le tõ leg jó vá -
ha gyott se gély ke ret ter hé re a HM gaz da sá gi fel ada to kért
fe le lõs szak ál lam tit ká ra ha tás kö ré be tar to zik.

12.  §

(1) A sze mé lyi ál lo mány ba tar to zók nak a pa rancs no ki
se gély irán ti ké rel met a 4. szá mú mel lék let sze rin ti for ma -
nyom tat vány al kal ma zá sá val a pa rancs nok hoz kell be -
nyúj ta ni uk, aki a 10.  § (1) be kez dé se sze rin ti pa rancs no ki
se gély fo lyó sí tá sát en ge dé lye zi vagy el uta sít ja. A 10.  §
(2) be kez dé se sze rin ti ké re lem ese tén a pa rancs nok ja vas -
la tot tesz az en ge dé lye zés re vagy an nak el uta sí tá sá ra, és
a ké rel met zá ra dé ko lás után a HM köz pon ti pénz ügyi szer -
ve ze te (ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok pénz ügyi
szer ve ze te) út ján meg kül di a ma ga sabb pa rancs nok nak.

(2) A ké re lem ben rész le te sen ki kell fej te ni a se gély
meg ál la pí tá sát meg ala po zó kö rül mé nye ket (pl. a szo ci á lis
hely ze tet, csa lád ta gok szá mát és jö ve de lem vi szo nya it,
a la kás kö rül mé nye ket), és csa tol ni kell en nek alátámasz -
tására a meg fe le lõ iga zo lá so kat, bi zony la to kat, il le tõ leg
azok má so la tát.

Iskolakezdési támogatás

13.  §

Az is ko la kez dé si tá mo ga tás olyan jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ter mé szet be ni jut ta tás, ame lyet a gyer mek,
 tanuló szá má ra a szü lõ (ne ve lõ szü lõ) vagy a vele kö zös
ház tar tás ban élõ há zas társ (be jegy zett élet társ) út ján, ki zá -
ró lag tan könyv, tan esz köz vagy ru há zat vá sár lá sá ra jo go -
sí tó utal vány (a továb biak ban: is ko la kez dé si utal vány) for -
má já ban kell biz to sí ta ni. Az is ko la kez dé si utal vány ér té ke
gyer me ken ként a hon vé del mi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott összeg.
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14.  §

(1) Is ko la kez dé si tá mo ga tás ra jo go sult a tárgy év szep -
tem ber 1-jén jog vi szony ban álló hi va tá sos ka to na, va la -
mint köz al kal ma zott út ján a köz ok ta tás ban ré sze sü lõ
( iskolai ta nul má nya it meg kez dõ), a tárgy év szep tem be ré -
ben csa lá di pót lék ra jo got adó, sa ját ház tar tás ban ne velt
gyer me ke, ide ért ve a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas társ 
(be jegy zett élet társ) – fel té te lek nek meg fe le lõ – gyer me -
két is.

(2) A kü lön jog sza bály alap ján kül föl dön szol gá la tot
tel je sí tõk vagy ta nul má nyo kat foly ta tók gyer me ke, ha
 iskolai ok ta tás ban kül föl dön ré sze sül vagy is ko lai ta nul -
má nya it kül föl dön kez di meg, a szü lõ vá lasz tá sa alap ján
is ko la kez dé si tá mo ga tás ként a 13.  §-ban meg ha tá ro zott
(brut tó) ér té kû is ko la kez dé si utal vány ra vagy az zal azo nos 
össze gû pénz be ni tá mo ga tás ra jo go sult.

(3) Az egyéb fel té te lek mel lett is ko la kez dé si tá mo ga tás -
ra jo go sult a ka to nai kö tel mek kel össze füg gõ bal eset vagy
be teg ség kö vet kez té ben el hunyt hi va tá sos (to vább szol gá -
ló) ka to na,  illetve a hõsi ha lott ár va el lá tás ban ré sze sü lõ
gyer me ke is.

15.  §

(1) Az is ko la kez dé si tá mo ga tás cí men biz to sí tott utal vá -
nyok be szer zé sé hez szük sé ges elõ irány zat ter ve zé se, az
utal vá nyok meg vá sár lá sa, tá ro lá sa, nyil ván tar tá sa és a
 jogosult ré szé re tör té nõ ki adá sa a pénz ügyi és szám vi te li
szerv fel ada ta.

(2) Az utal vá nyo kat – a vo nat ko zó ke ret szer zõ dés re
 tekintettel – jú ni us 20-ig, ezt köve tõen jú li us 20-ig,
 augusztus 20-ig, majd szep tem ber 20-ig kell a szál lí tó tól
meg ren del ni. Az utal vá nyo kat a hon vé del mi szer ve zet
sze mély ügyi szer ve ál tal ké szí tett jegy zék alap ján kell az
igény lõ ré szé re át ad ni. A jegy zék tar tal maz za az igény lõ
ne vét, rend fo ko za tát, a gyer mek ne vét, az utal vány cím le -
ten kén ti da rab szá mát, sor szá mát, össz ér té két, az át ve võ
alá írá sát, a jegy zék ké szí tõ jé nek ne vét és a jo go sult sá got
iga zo ló pa rancs nok alá írá sát. Az utal vány szám adás kö te -
les nyom tat vány. Az igény lõk ál tal alá írt jegy zé ket a szám -
adás kö te les nyom tat vá nyok nyil ván tar tá sá hoz kell csa tol -
ni és az zal együtt meg õriz ni.

(3) Az is ko la kez dé si utal vá nyo kat az utal vány töm bök
(szál lít mány) át vé te lét kö ve tõ tíz mun ka na pon be lül, de
leg ko ráb ban a tan év elsõ nap ját meg elõ zõ 60. na pon, leg -
ké sõbb ok tó ber 15-ig kell az igény lõ ré szé re át ad ni.

(4) A jo go su lat la nul át vett és ezért vissza vont, vagy ki
nem adott utal vá nyo kat a ki bo csá tó gaz da sá gi tár sa ság
 részére a ke ret szer zõ dés ben fog lal tak sze rint kell vissza -
kül de ni.

Nevelési segély

16.  §

(1) Éven te egy al ka lom mal ne ve lé si se gély ben kell ré -
sze sí te ni a tárgy év szep tem ber 1-jén jog vi szony ban álló
hi va tá sos ka to nát és köz al kal ma zot tat, ha a vele szep tem -
ber 1-jén kö zös ház tar tás ban élõ vér sze rin ti, örök be fo ga -
dott vagy ne velt gyer me ke

a) után a hi va tá sos ka to na, a köz al kal ma zott, il le tõ leg
a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas tár sa (be jegy zett élet -
tár sa, élet tár sa) csa lá di pót lék ra jo go sult,

b) csa lá di pót lék ra nem jo go sult, de a tárgy év szep tem -
ber 1-jén 25. élet évét még nem töl töt te be, és fel sõ fo kú
 oktatási in téz mény elsõ ok le ve let szer zõ nap pa li ta go za tos
hall ga tó ja, ha rend sze res jö ve de lem mel nem ren del ke zik,
vagy

c) sa ját jo gán csa lá di pót lék ban ré sze sül.

(2) Az egyéb fel té te lek mel lett ne ve lé si se gély re jo go -
sult az a tar tós kül föl di ki kül de tést tel je sí tõ hi va tá sos ka to -
na, köz al kal ma zott is, aki azért nem ré sze sül csa lád ta gi
pót lék ban, mert a szü lõ nem a kül föl di lak hely sze rin ti
ház tar tá sá ban gon dos ko dik a gyer mek rõl.

(3) Ne ve lé si se gély re jo go sult a ka to nai kö tel mek kel
össze füg gõ bal eset vagy be teg ség kö vet kez té ben el hunyt
hi va tá sos (to vább szol gá ló) ka to na,  illetve a hõsi ha lott
 árvaellátásban ré sze sü lõ gyer me ke is.

17.  §

A ne ve lé si se gély össze ge gyer me ken ként az il let mény -
alap 60%-a, me lyet az igény be je len tés au gusz tus 31-ig
tör té nõ be nyúj tá sa ese tén szep tem ber 1. és 30. kö zött, az
igény be je len tés szep tem ber 15-ig tör té nõ be nyúj tá sa ese -
tén ok tó ber 31-ig kell fo lyó sí ta ni.

18.  §

A 16.  § (3) be kez dé se alap ján ne ve lé si se gély ben ré sze -
sü lõ gyer me ket éven te de cem ber 15-éig to váb bi ne ve lé si
se gély ben kell ré sze sí te ni, mely nek össze ge az il let mény -
alap 60%-a.

Az iskolakezdési támogatásra és a nevelési segélyre
vonatkozó közös szabályok

19.  §

(1) Az is ko la kez dé si tá mo ga tást és a ne ve lé si se gélyt
 június 1-jé tõl szep tem ber 15-ig az 5. szá mú mel lék let sze -
rin ti for ma nyom tat vány al kal ma zá sá val le het igé nyel ni.
Az igény be je len tés hez csa tol ni kell a jo go sult sá gi fel té te -
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lek meg ál la pí tá sá ra al kal mas bi zony la to kat, az is ko la lá to -
ga tá si iga zo lás azon ban – amennyi ben az igény be je len tés
idõ pont já ban még nem áll ren del ke zés re – szep tem ber
30-ig pó tol ha tó. Az igény be je len tést a pa rancs nok hoz kell
be nyúj ta ni, aki en ge dé lye zi vagy a jo go sult sá gi fel té te lek
hi á nyá ban el uta sít ja azt.

(2) Ha az arra jo go sult a ne ve lé si se gély re vo nat ko zó
igény be je len té sét a tárgy év szep tem ber 15-ig aka dá lyoz ta -
tás  miatt nem tud ja be nyúj ta ni, a mu lasz tás oká nak meg -
jelölésével az aka dály meg szû né sé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül be nyújt hat ja. Az is ko la kez dé si tá mo ga tás ra vo nat ko -
zó an a be nyúj tá si ha tár idõ jog vesz tõ.

(3) Az is ko la kez dé si tá mo ga tás ra vo nat ko zó igény be je -
len tést a be nyúj tás tól szá mí tott 30 na pon be lül ér dem ben
el kell bí rál ni füg get le nül az is ko la lá to ga tá si iga zo lás meg -
lé té tõl. Amennyi ben az is ko la lá to ga tá si iga zo lás szep tem -
ber 30-ig nem ke rül be nyúj tás ra, vagy utó lag a jo go sult sá -
gi fel té te lek hi á nya ke rül meg ál la pí tás ra, a ki adott is ko la -
kez dé si utal ványt vissza kell szol gál tat ni vagy a hon vé del -
mi szer ve zet nek an nak pénz be li ér té két vissza kell kö ve -
tel ni.

(4) A 14.  § (3) be kez dé se, a 16.  § (3) be kez dé se és
a 18.  § sze rin ti jo go sul tak ré szé re az is ko la kez dé si tá mo -
ga tást és a ne ve lé si se gélyt az  ille té kes had ki egé szí tõ
 parancsnokság biz to sít ja.

(5) Ha mind két szü lõ hon vé del mi szer ve zet ál lo má nyá -
ba tar to zik – füg get le nül at tól, hogy ezek azo nos hon -
védelmi szer ve ze tek-e – a gyer mek(ek) után a ne ve lé si
 segély és az is ko la kez dé si tá mo ga tás csak egyik szü lõ jo -
gán ál la pít ha tó meg.

20.  §

(1) A ha tá ro zott idõ re ki ne ve zett köz al kal ma zott, il le tõ -
leg gyer me ke(i) ré szé re az egyéb fel té te lek mel lett is ko la -
kez dé si tá mo ga tás és ne ve lé si se gély csak ak kor ál la pít ha -
tó meg, ha a köz al kal ma zott – a tárgy év szep tem ber 1-jén
fenn ál ló – köz al kal ma zot ti vi szo nyá nak meg sza kí tás nél -
kü li, ki ne ve zés sze rin ti idõ tar ta ma leg alább a hat hó na pot
el éri.

(2) A tárgy év szep tem ber 1-jén ál lo mány ba tar to zó
– ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve zett – rész mun -
ka idõ ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott, il le tõ leg gyer -
me ke az egyéb fel té te lek meg lé te ese tén is csak ak kor
 jogosult az (1) be kez dés sze rin ti jut ta tá sok ra, ha a köz al -
kal ma zott napi mun ka ide jé nek mér té ke a 4 órát el éri vagy
meg ha lad ja.

(3) Nem ál la pít ha tó meg is ko la kez dé si tá mo ga tás és ne -
ve lé si se gély azok, il le tõ leg azok gyer me kei ré szé re, akik

a) szol gá la ti vagy köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá nak
meg szün te té se a tárgy év szep tem ber 1-jén fo lya mat ban
van, és ezért õket a szol gá lat tel je sí té si, mun ka vég zé si
 kötelezettség alól men te sí tet ték, vagy

b) a tárgy év szep tem ber 1-jén 30 na pot meg ha la dó idõ -
tar ta mú il let mény nél kü li sza bad sá gon van nak. Nem vo -
nat ko zik ez a kor lá to zás a gyer mek gon do zá si se gély ben,
gyer mek gon do zá si díj ban vagy gyer mek ne ve lé si tá mo ga -
tás ban ré sze sü lõk re.

A házastársi jövedelemkiegészítés

21.  §

(1) Ha a hi va tá sos ka to na a hon vé del mi szer ve zet más
hely õr ség be tör té nõ át te le pí té se vagy a szol gá lat ér de ké -
ben más szol gá lat tel je sí té si hely re tör tént át he lye zé se,
 vezénylése  miatt má sik bel föl di te le pü lés re át köl tö zik,
 házastársi jö ve de lem ki egé szí tés re jo go sult a vele együtt -
köl tö zõ há zas tár sa (be jegy zett élet tár sa, élet tár sa) ke re -
set-, il le tõ leg jö ve de lem-ki esé sé nek át me ne ti, rész be ni
pót lá sá ra. A jö ve de lem ki egé szí tés fo lyó sí tá sát ké re lem
alap ján a pa rancs nok en ge dé lye zi.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jö ve de lem ki egé szí tés re
a hi va tá sos ka to na ak kor jo go sult, ha a vele együtt köl tö zõ
há zas tár sa (be jegy zett élet tár sa, élet tár sa) az át köl tö zés
elõt ti la kó he lyén mun ka vég zés re irá nyu ló fõ- vagy rész -
fog lal ko zá sú jog vi szo nya alap ján ke re set tel, il le tõ leg
 jövedelemmel (a továb biak ban együtt: jö ve de lem) ren del -
ke zett, és az új la kó he lyén ön hi bá ján kí vül – így kü lö nö sen 
meg fe le lõ mun ka al ka lom hi á nyá ban – jö ve de lem hez nem
jut, vagy an nak össze ge a ko ráb bi jö ve de lem nél ke ve sebb.

(3) A hi va tá sos ka to na ré szé re a jö ve de lem ki egé szí tés
– az át he lye zést kö ve tõ öt éven be lül, azon ban a tény le ges
át köl tö zés tõl szá mít va – leg fel jebb há rom éven át jár, és
ha von ta utó lag kell fo lyó sí ta ni.

22.  §

(1) A jö ve de lem ki egé szí tés mér té ké nek meg ha tá ro zá sa -
kor a há zas társ (be jegy zett élet társ, élet társ) elõ zõ jö ve del -
me ként szol gá la ti, köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti vagy
mun ka vi szony ese tén az át köl tö zés idõ pont ja elõt ti utol só
zárt négy ne gyed év ben el ért át lag jö ve del met, egyéb jog -
viszony ese tén a sze mé lyes mun ka vég zés dí ja zá sá nak az
utol só há rom hó nap ban el ért havi át la gát, új la kó he lyén
szer zett jö ve de lem ként bár mely rend sze res mun ka vég zés -
re irá nyu ló jog vi szony ból szár ma zó jö ve del mét, to váb bá
a ré szé re fo lyó sí tott mun ka nél kü li el lá tást, il le tõ leg tá mo -
ga tást és az egyé ni vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve del met
kell figye lembe ven ni. A jö ve de lem ki egé szí tés mér té ké -
nek meg ha tá ro zá sa kor a gyer mek gon do zá si díj ban, gyer -
mek gon do zá si se gély ben (ki vé ve a mun ka mel lett fo lyó sí -
tott gyer mek gon do zá si se gély) és gyer mek ne ve lé si tá mo -
ga tás ban ré sze sü lés idõ sza kát, va la mint a gyer mek gon do -
zá si díj, gyer mek gon do zá si se gély és gyer mek ne ve lé si
 támogatás össze gét fi gyel men kí vül kell hagy ni.
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(2) Jö ve de lem ki egé szí tés ként az (1) be kez dés sze rin ti
jö ve del mek kü lön bö ze tét, leg fel jebb azon ban a min den -
ko ri mi ni mál bér az elsõ év ben (12 hó nap ban) 75, a má so -
dik év ben 60, a har ma dik év ben 50%-ának meg fe le lõ
össze get le het meg ál la pí ta ni.

23.  §

(1) A hi va tá sos ka to na a jö ve de lem ki egé szí tés re jo go -
sult ság alap já ul szol gá ló kö rül mé nyek meg vál to zá sát
 annak be kö vet kez té tõl szá mí tott 8 na pon be lül kö te les a
pa rancs nok nak be je len te ni. A jö ve de lem ki egé szí tés új ból
meg ál la pí tott össze gét a jo go sult ság alap já ul szol gá ló
 körülmények meg vál to zá sá nak nap já tól kell fo lyó sí ta ni,
 illetve amennyi ben a fel té te lek nek már nem fe lel meg,
a jö ve de lem ki egé szí tést ezen idõ pont tal kell megszün -
tetni.

(2) A jö ve de lem ki egé szí tés re jo go sult ság fenn ál lá sát
a hi va tá sos ka to na há rom ha von ként meg fe le lõ ok ira tok kal 
(pl. mun ka köz ve tí tõ szerv iga zo lá sa, mun ka szer zõ dés,
 kifizetési bi zony lat) iga zol ja.

Születési támogatás

24.  §

(1) A hi va tá sos ka to na, a tar ta lé kos ka to na és a tel jes
mun ka idõ ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zott szü le té si
 támogatásra jo go sult, ha jog vi szo nyá nak ide je alatt gyer -
me ke szü le tett vagy gyer me ket 6 hó nap nál nem idõ sebb
ko rá ban (jog erõ sen) örök be fo ga dott, to váb bá a gyer mek
el tar tá sá ról sa ját ház tar tá sá ban gon dos ko dik, ide ért ve azt
az ese tet is, ha a gyer mek be teg sé gé nek gyó gyí tá sa  miatt
át me ne ti leg egész ség ügyi in téz mény ben tar tóz ko dik.

(2) A tá mo ga tás brut tó össze ge gyer me ken ként a gyer -
mek szü le té se kor,  illetve az örök be fo ga dá sa kor ér vé nyes
il let mény alap 200%-a.

(3) A szü le té si tá mo ga tás ak kor fo lyó sít ha tó, ha a gyer -
mek szü le té sét iga zo ló szü le té si anya köny vi ki vo na tot,
 illetve az örök be fo ga dás ról  szóló ha tá ro za tot a szü lõ
 bemutatja,  illetve a gyer mek sa ját ház tar tás ban tör té nõ el -
tar tá sá ról írás ban nyi lat ko zik.

V. Fejezet

AZ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK
TANSZERTÁMOGATÁSA

25.  §

(1) A ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény hon véd sé gi ösz -
tön dí jas hall ga tó ja fél éven te – elõ re ki fi ze ten dõ – az il let -
mény alap 20%-ának meg fe le lõ össze gû tan szer tá mo ga tás -
ra jo go sult. A jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ irány zat ke re -
tei kö zött a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je ezt az 
össze get 20%-kal a nem zet vé del mi és ka to nai alap- és
mes ter kép zé si sza kok kö ve tel mé nye i re fi gye lem mel fel -
emel he ti vagy csök kent he ti.

(2) A tan szer tá mo ga tást a ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz -
mény rész ben vagy egész ben ter mé szet ben is meg vált hat -
ja. A hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tó ré szé re a spe ci á lis
tan sze rek té rí tés men tes hasz ná la tát az in téz mény bizto -
sítja.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26.  §

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

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be adott
ké rel mek el bí rá lá sá ra és az e ren de let ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en nyúj tott tá mo ga tá sok ra a hi va tá sos, szer zõ dé -
ses és had kö te les ka to nák, a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak
egyes il let mé nyen kí vü li pénz be li szo ci á lis jut ta tá sa i ról
szó ló 14/2002. (III. 29.) HM ren de let ren del ke zé se it kell
al kal maz ni, ha az a ké rel me zõ re néz ve ked ve zõbb.

27.  §

A Ma gyar Hon véd ség élel me zé si el lá tá sá ról  szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM ren de let 19.  § (1) be kez dé sé ben az
„ide ig le ne sen” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 11/2009. (VII. 10.) HM rendelethez

.............................................................
 a hon vé del mi szer ve zet meg ne ve zé se

..........................................................
(HM KPÜ vezérigazgató útján)

Tárgy: Csa lád ala pí tá si tá mo ga tás igény lés

1. Az igény lõ sze mély
neve: ...................................................................................................................... rend fo ko za ta: .................................
szül. éve: .......................................................................................... any ja neve: ...........................................................
ál lo mány vi szo nya: ht. – szerz. hi va tá sos ka to na ese tén ál lo mány ba vé te lé nek éve: ........................................................
szer zõ dé ses ka to na ese tén az ér vé nyes szer zõ dés idõ pont ja:
............... év ............................ hó ....... nap tól .............. év ......................... hó .......... na pig
szem. ig. szá ma: ....................................................................... adó azo no sí tó jel: .........................................................
há zas ság kö té sé nek, be jegy zett élet tár si, élet tár si vi szony lé te sí té sé nek ide je: ........... év ............. hó ....... nap
há zas tár sá nak, be jegy zett élet tár sá nak, élet tár sá nak szü le té si neve: ................................................................................
szül. éve: .......................................................................................... any ja neve: ...........................................................
há zas társ, be jegy zett élet társ, élet társ mun ka he lyé nek neve, címe: ..................................................................................

2. Az igény lõ la ká sá nak címe: ............................ hely ség ........................ utca ........... szám

3. A kö zös ház tar tás ban élõ rend sze res jö ve de lem mel nem ren del ke zõ el tar tott sze mé lyek szá ma: ....... gyer mek
[aki(k) ....................... éves(ek)], ........................ szü lõ, ............... nagy szü lõ, egyéb el tar tott, össze sen ....... fõ,
így a csa lád össz lét szá ma: ..... fõ.

4. A kért tá mo ga tás össze ge: ................ Ft, ...................... havi tör lesz tés re.

5. A tá mo ga tást a kö vet ke zõ la kás be ren de zé si tár gyak be szer zé sé re kí vá nom fel hasz nál ni: ..........................................

6. A há zas tár sam (be jegy zett élet tár sam, élet tár sam) igé nyelt, nem igé nyelt csa lád ala pí tá si tá mo ga tást. (Meg fe le lõ rész
alá hú zan dó!)
Csa lád ala pí tá si tá mo ga tás ban, csa lád ala pí tá si elõ leg ben még nem ré sze sül tem.

7. A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes pénz be li szo ci á lis jut ta tá sa i ról  szóló
HM ren de let 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti ada tok nyil ván tar tá sá hoz hoz zá já ru lok.

A fen ti ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.

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

...............................................
igény lõ alá írá sa

8. Pénz ügyi zá ra dék:

a) A tá mo ga tást igény lõ havi brut tó il let mé nye: ......................................................................................................... Ft
b) Há zas tár sá nak (be jegy zett élet tár sá nak, élet tár sá nak) havi brut tó ke re se te: ........................................................... Ft
c) A há zas tár sak (be jegy zett élet tár sak, élet tár sak) összes brut tó jö ve del me: ............................................................ Ft
d) Ket te jük havi SZJA és já ru lék le vo ná sá nak össze ge: .............................................................................................. Ft
e) Egyéb le vo ná sok össze sen (pl. HTK, tar tás díj, le til tás): ......................................................................................... Ft
f) Egyéb jö ve de lem össze sen (pl. ka pott tar tás díj, csa lá di pót lék, más csa lád tag jö ve del me,
  nyug díj, ár va el lá tás): ............................................................................................................................................... Ft
Összes havi net tó jö ve de lem: ......................................................................................................................................... Ft
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A kért csa lád ala pí tá si tá mo ga tás a jog sza bá lyok ban fog lal tak nak:
– meg fe lel

 – nem fe lel meg, mert  

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

..................................................................
pénz ügyi és szám vi te li szerv ve ze tõ je

(re fe rens)

9. Szo ci á lis bi zott ság ja vas la ta, vé le mé nye:

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

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

10. Pa rancs no ki zá ra dék:

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

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

Meg jegy zé sek:
1. A csa lád ala pí tá si tá mo ga tás irán ti ké rel met egy pél dány ban kell el ké szí te ni és a ke ret tel ren del ke zõ pa rancs nok hoz 

kell fel ter jesz te ni. A ké re lem má so la tát az igény lõ pénz ügyi sze mé lyi gyûj tõ jé ben kell el he lyez ni.
2. Az 1–6. pon tok sze rin ti ada to kat a tá mo ga tást kérõ sze mély nek kell ki töl te nie.
3. A ké re lem hez csa tol ni kell a há zas sá gi anya köny vi ki vo nat, a be jegy zett élet tár si kap cso la tok anya köny vé bõl ki ál -

lí tott ki vo nat má so la tát, élet tár si vi szony ese tén az er rõl  szóló hi te le sí tett nyi lat ko za tot, il le tõ leg az igény lõ utol só vál to -
zás-vissza iga zo lá sá nak fény má so la tát, va la mint a há zas társ (be jegy zett élet társ, élet társ) havi ke re se té rõl, le vo ná sá ról
 szóló iga zo lást.

2. számú melléklet a 11/2009. (VII. 10.) HM rendelethez

..............................................................
 a hon vé del mi szer ve zet meg ne ve zé se

KÖTELEZVÉNY

Alul írott ..................................... kö te le zem ma gam, hogy a .................... nyt. szám alatt en ge dé lye zett
.......................... Ft össze gû ..................... csa lád ala pí tá si tá mo ga tást leg ké sõbb ...............................-ig vissza fi ze tem.

Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a meg ál la pí tott elsõ havi ..................... Ft és a to váb bi ......... hó na pon ke resz tül
havi ...................... Ft-os tör lesz tõ rész le tek az il let mé nyem bõl le vo nás ra ke rül je nek.

Tu do má sul ve szem, hogy ha a szol gá la ti vi szo nyom a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú kato -
náinak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény 56.  § b), e), f) pont já ban, 59.  § (2) be kez dés c) pont já ban  vagy 62.  §
(1) be kez dés b), d)–h) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból szû nik meg, a még fenn ál ló tar to zá som vissza fi ze té se a jog -
viszonyban töl tött utol só mun ka na pon tel jes összeg ben ese dé kes sé vá lik.

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

.........................................................
tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély

.........................................................
szem. ig. szá ma
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3. számú melléklet a 11/2009. (VII. 10.) HM rendelethez

..............................................................
 a hon vé del mi szer ve zet meg ne ve zé se

...................................................

Tárgy: Il let mény elõ leg ké re lem

............... Úr je len tem! / Tisz telt .................. Úr!

Alul írott, ............................... az zal a ké rés sel for du lok Ön höz, hogy ré szem re ............. Ft össze gû pa rancs no ki/
 magasabb pa rancs no ki* il let mény elõ leg ki fi ze té sét en ge dé lyez ze .......... havi tör lesz té si idõ re.

Ké re lem in do ko lá sa:

Ma ga sabb pa rancs no ki il let mény elõ leg ké rel me zé se ese tén az elõ leg fel vé te le  miatt ke let ke zõ adó-, és já ru lék kö te le -
zett ség rõl a tá jé koz ta tást meg kap tam.

A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes pénz be li szo ci á lis jut ta tá sa i ról  szóló
HM ren de let 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti ada tok nyil ván tar tá sá hoz hoz zá já ru lok.

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

...............................................
igény lõ alá írá sa

A köz vet len szol gá la ti elöl já ró ja vas la ta:

Ne ve zett ré szé re az il let mény elõ leg ki fi ze té sét ja va so lom/nem ja va so lom.*

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

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

Pénz ügyi zá ra dék:

 A ké rel me zõ brut tó alap il let mé nye: ......................................................................................................................... Ft
 A ké rel me zõ brut tó össz il let mé nye: ......................................................................................................................... Ft
 Le vo ná sok: ............................................................................................................................................................... Ft
 A ké rel me zõ net tó il let mé nye: ................................................................................................................................. Ft

 A ké rel me zõ az el múlt év ben il let mény elõ leg ben ré sze sült/nem ré sze sült.*

Dá tum: ........................................ Összeg: ....................................

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

...............................................
ve ze tõ pénz ügyi re fe rens
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Szo ci á lis bi zott ság ja vas la ta, vé le mé nye:

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

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

Ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak, ve ze tõ jé nek zá ra dé ka:

Ne ve zett ré szé re ........... Ft il let mény elõ leg ki fi ze té sét en ge dé lye zem ......... havi tör lesz tés re.
Ne ve zett ré szé re  illetményelõleg ki fi ze té sét nem en ge dé lye zem.*

Ne ve zett ré szé re a ma ga sabb pa rancs no ki il let mény elõ leg ki fi ze té sét ja va so lom/nem ja va so lom.*

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

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

*  Megfelelõ rész alá hú zan dó!

4. számú melléklet a 11/2009. (VII. 10.) HM rendelethez

..............................................................
 a hon vé del mi szer ve zet meg ne ve zé se

...................................................

Tárgy: Se gély ké re lem

............... Úr je len tem! / Tisz telt .................. Úr!

Alul írott, ............................... az zal a ké rés sel for du lok Ön höz, hogy ré szem re ............. Ft össze gû pa rancs no ki/
 magasabb pa rancs no ki* se gély ki fi ze té sét en ge dé lyez ze.

Ké re lem in dok lá sa:

Ké re lem hez csa tolt ok má nyok, iga zo lá sok:

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

...............................................
igény lõ alá írá sa
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A köz vet len szol gá la ti elöl já ró ja vas la ta:

Ne ve zett ré szé re a se gély ki fi ze té sét ja va so lom/nem ja va so lom*, mert
 .........................................................................................................................................................................................

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

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

Pénz ügyi zá ra dék:

 A ké rel me zõ brut tó il let mé nye: ................................................................................................................................ Ft
 Le vo ná sok: ............................................................................................................................................................... Ft
 A ké rel me zõ net tó il let mé nye: ................................................................................................................................. Ft
 Há zas társ (be jegy zett élet társ, élet társ) net tó jö ve del me: ........................................................................................ Ft
 Egy üt té lõ csa lád tag(ok) net tó jö ve del me: ................................................................................................................ Ft
 Egyéb jö ve del mek net tó össze ge: ............................................................................................................................ Ft
 El tar tott sze mé lyek szá ma: ...................................................................................................................................... fõ
 Egy fõre jutó net tó jö ve de lem: ............................................................................................................................ Ft/fõ

A ké rel me zõ az el múlt két év ben se gély ben ré sze sült/nem ré sze sült.*

Dá tum: ................ Összeg: ............... pa rancs no ki/ma ga sabb pa rancs no ki/te me té si se gély*
Dá tum: ................ Összeg: ............... pa rancs no ki/ma ga sabb pa rancs no ki/te me té si se gély*

A ké rel me zõ az el múlt két év ben il let mény elõ leg ben ré sze sült/nem ré sze sült.*

Dá tum: ............................... Összeg: ..............................

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

...............................................
ve ze tõ pénz ügyi re fe rens

Szo ci á lis bi zott ság ja vas la ta, vé le mé nye:

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

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

Ka to nai szer ve zet pa rancs no ká nak, ve ze tõ jé nek zá ra dé ka:

Ne ve zett ré szé re ........... Ft pa rancs no ki se gély ki fi ze té sét en ge dé lye zem/pa rancs no ki se gély ki fi ze té sét nem enge -
délyezem.*

Ne ve zett ré szé re a ma ga sabb pa rancs no ki se gély ki fi ze té sét ja va so lom/nem ja va so lom.*

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

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

*  Megfelelõ rész alá hú zan dó!
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5. számú melléklet a 11/2009. (VII. 10.) HM rendelethez

..............................................................
 a hon vé del mi szer ve zet meg ne ve zé se

...................................................

Tárgy: Igény be je len tés

Alul írott ......................... (név) ............................ (rend fo ko zat, ál lo mány vi szony) ké rem a pa rancs nok, ve zér igaz -
ga tó, fõ igaz ga tó urat (úr höl gyet), hogy a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák, a hon véd sé gi köz al kal ma zot tak egyes pénz -
be li szo ci á lis jut ta tá sa i ról  szóló HM ren de let alap ján az alább fel so rolt, ve lem kö zös ház tar tás ban élõ gyer me kem (gyer -
me ke im) szá má ra is ko la kez dé si tá mo ga tást és/vagy ré szem re ne ve lé si se gélyt meg ál la pí ta ni szí ves ked jen.

A gyer mek

neve:

any ja neve:

szül. he lye, ide je:

lak cí me:

adó azo no sí tó jele:

tb. azo no sí tó jele:

Ok ta tá si in téz mény neve:

A tá mo ga tás, se gély jog cí me:

Meg jegy zé sek:

A fen ti ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.

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

........................................
szü lõ alá írá sa
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

35/2009. (VII. 10.) KHEM
rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet,
valamint a közúti jármûvek mûszaki

megvizsgálásáról  szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet mó do sí tá sá ról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dés b) pont 11. és 12. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dés 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.  §

(1) A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.) 120.  §
10. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[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:]

„10. a Ta nács 72/245/EGK irány el ve (1972. jú ni us 20.) 
a gép jár mû vek ál tal elõ idé zett rá dió za va rok ról (elekt ro -
mág ne ses össze fér he tõ ség), to váb bá az azt mó do sí tó
89/491/EGK, 95/54/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK,
2005/83/EK, 2006/28/EK és 2009/19/EK bi zott sá gi, va la -
mint 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(2) Az MR. 120.  § 20. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[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:]

„20. a Ta nács 76/756/EGK irány el ve (1976. jú li us 27.)
a gép jár mû vek és pót ko csi juk vi lá gí tó és fény jel zõ be ren -
de zé se i nek fel sze re lé sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá -
lyok kö ze lí té sé rõl, va la mint az azt mó do sí tó 91/663/EGK,
97/28/EK, 2007/35/EK és 89/2008/EK bi zott sá gi irány el -
vek;”

(3) Az MR. 120.  § 98. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[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:]

„98. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK
irány el ve (2000. szep tem ber 18.) az el hasz ná ló dott jár mû -
vek rõl, 4. cikk (2) be kez dés, 8. cikk (1) be kez dés és
II. mel lék let, to váb bá az azt mó do sí tó 2002/525/EK,
2005/438/EK és 2008/689/EK bi zott sá gi, va la mint
2005/673/EK ta ná csi ha tá ro za tok;”

(4) Az MR. 120.  § 109. és 110. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[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:]

„109. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/55/EK
irány el ve (2005. szep tem ber 28.) a jár mû vek haj tá sá ra
hasz nált komp resszi ós gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la -
po tú szennye zõ anyag- és lég szennye zõ ré szecs ke-ki bo csá -
tá sa, va la mint a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált, föld gáz-
vagy PB-gáz üze mû kül sõ gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál -
la po tú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, to váb bá
az azt mó do sí tó 2008/74/EK bi zott sá gi irány elv, va la mint
715/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let;

110. a Bi zott ság 2005/78/EK irány el ve (2005. no vem -
ber 14.) a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált sû rí té ses gyúj tá sú
mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ anyag- és lég -
szennye zõ ré szecs ke-ki bo csá tá sa, va la mint a jár mû vek
haj tá sá ra hasz nált, föld gáz- vagy PB-gáz üze mû kül sõ
gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 2005/55/EK eu ró pai 
par la men ti és ta ná csi irány elv al kal ma zá sá ról és an nak I.,
II., III., IV. és VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról, to váb bá az 
azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi, va la mint 2008/74/EK
bi zott sá gi irány el vek;”

(5) Az MR. 120.  § 112. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[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:]

„112. az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/64/EK
irány el ve (2005. ok tó ber 26.) a gép jár mû vek új ra fel hasz -
nál ha tó ság ra, új ra fel dol goz ha tó ság ra és hasz no sít ha tó ság -
ra te kin tet tel tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 70/156/EGK 
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, va la mint az azt mó do sí tó
2009/1/EK bi zott sá gi irány elv;”

2.  §

(1) Az MR. 1. szá mú mel lék le te az 1. mel lék let sze rint
mó do sul.

(2) Az MR. 5. szá mú mel lék le te a 2. mel lék let sze rint
mó do sul.

(3) Az MR. 7/A. szá mú mel lék le te he lyé be a 3. mel lék -
let lép.

(4) Az MR. A. Füg ge lék A/10. mel lék le te a 4. mel lék let
sze rint mó do sul.

(5) Az MR. A. Füg ge lék A/20. mel lék le te az 5. mel lék -
let sze rint mó do sul.

(6) Az MR. A. Füg ge lék A/41. mel lék le te a 6. mel lék let
sze rint mó do sul.

(7) Az MR. A. Füg ge lék A/59. mel lék le te a 7. mel lék let
sze rint mó do sul.
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3.  §

(1) A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
31.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

 [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:]

„a) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik, va la mint az ilyen
jár mû vek rend sze re i nek, al kat ré sze i nek és ön ál ló mû sza ki
egy sé ge i nek jó vá ha gyá sá ról  szóló, 2007. szep tem ber 5-i
2007/46/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi irány elv, va la -
mint az azt mó do sí tó 1060/2008/EK és 385/2009/EK bi -
zott sá gi ren de let;”

(2) Az ER. A. Füg ge lé ke he lyé be a 8. mel lék let lép.

4.  §

(1) Ez a ren de let – (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 10. na pon lép ha tály ba.

(2) A 2.  § (4) be kez dé se, va la mint az 1. mel lék let
2. pont ja 2009. ok tó ber 2-án lép ha tály ba.

(3) A 2.  § (5) be kez dé se, va la mint az 1. mel lék let
3. pont ja 2009. ok tó ber 16-án lép ha tály ba.

(4) A 2.  § (7) be kez dé se, va la mint az 1. mel lék let
5. pont ja 2010. feb ru ár 4-én lép ha tály ba.

(5) Az e ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en az M1-es
ka te gó ri á jú jár mû re, va la mint új tí pu sú rend szer re, al kat -
rész re vagy ön ál ló mû sza ki egy ség re ki adott EK-tí pus jó -
vá ha gyás ér vé nyes sé ge nem vál to zik, az ér vé nyes sé gi ide -
jük az MR. és az ER. e ren de let tel meg ha tá ro zott ren del ke -
zé se i nek al kal ma zá sá val meg hosszab bít ha tó.

(6) Ez a ren de let 2010. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

5.  §

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:

a) a Bi zott ság 2008/74/EK irány el ve (2008. jú li us 18.)
a 2005/55/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek és 
a 2005/78/EK irány elv nek a könnyû sze mély gép jár mû vek
és ha szon gép jár mû vek (Euro 5 és Euro 6) ki bo csá tás te -
kin te té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sa és a jár mû ja ví tá si és
-kar ban tar tá si in for má ci ók el ér he tõ sé ge te kin te té ben tör -
té nõ mó do sí tá sá ról;

b) a Bi zott ság 89/2008/EK irány el ve (2008. szep tem -
ber 24.) a gép jár mû vek és pót ko csi juk vi lá gí tó és fény jel zõ 
be ren de zé se i nek fel sze re lé sé re vo nat ko zó 76/756/EGK
ta ná csi irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez  való hoz zá iga -
zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2009/1/EK irány el ve (2009. ja nu ár 7.)
a gép jár mû vek új ra fel hasz nál ha tó ság ra, új ra fel dol goz ha tó -
ság ra és hasz no sít ha tó ság ra te kin tet tel tör té nõ tí pus jó vá ha -
gyá sá ról  szóló 2005/64/EK irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés -
hez  való hoz zá iga zí tá sa ér de ké ben tör té nõ mó do sí tá sá ról;

d) a Bi zott ság 2009/19/EK irány el ve (2009. már -
cius 12.) a gép jár mû vek ál tal elõ idé zett rá dió za va rok ról
(elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség rõl)  szóló 72/245/EGK
ta ná csi irány elv nek a mû sza ki fej lõ dés hez  való hoz zá iga -
zí tá sa cél já ból tör té nõ mó do sí tá sá ról;

e) a Bi zott ság 2008/689/EK ha tá ro za ta (2008. au gusz -
tus 1.) az el hasz ná ló dott jár mû vek rõl  szóló 2000/53/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek
mó do sí tá sá ról;

f) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/46/EK irány -
el ve (2007. szep tem ber 5.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik,
va la mint az ilyen jár mû vek rend sze re i nek, al kat ré sze i nek
és ön ál ló mû sza ki egy sé ge i nek jó vá ha gyá sá ról, va la mint
az azt mó do sí tó 1060/2008/EK és 385/2009/EK bi zott sá gi
ren de let.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú mellékletének
módosítása

1. A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 1. számú melléklet 1/A. táblázatának A/2. sora helyébe a következõ
sor lép:

[Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mûszaki terület

A B

Alkalmazási kötelezettség

függelék/
melléklet
(mûszaki
terület

sorszáma)

alap-
irányelv

[rendelet]

utolsó
módosító
irányelv

[rendelet]

elõírás
módosítási

sorozat

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M1 kategória

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M2, M3, N, O
kategória

egyedi
engedélyezési

eljárásban]

„A/2 70/220 2009/19 83 05/06 Károsanyag-kibocsátás

+ + +”
715/2007
692/2008

83 05/06 Légszennyezés (Euro 5. és 6.)
könnyû haszonjármûvek

103 00 Cserekatalizátorok

2. Az MR. 1. számú melléklet 1/A. táblázatának A/10. sora helyébe a következõ sor lép:
[Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mûszaki terület

A B

Alkalmazási kötelezettség

függelék/
melléklet
(mûszaki
terület

sorszáma)

alap-
irányelv

[rendelet]

utolsó
módosító
irányelv

[rendelet]

elõírás
módosítási

sorozat

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M1 kategória

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M2, M3, N, O
kategória

egyedi
engedélyezési

eljárásban]

„A/10 72/245 2009/19 10 02 Elektromágneses összeférhetõség + + –”

3. Az MR. 1. számú melléklet 1/A. táblázatának A/20. sora helyébe a következõ sor lép:
[Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mûszaki terület

A B

Alkalmazási kötelezettség

függelék/
melléklet
(mûszaki
terület

sorszáma)

alap-
irányelv

[rendelet]

utolsó
módosító
irányelv

[rendelet]

elõírás
módosítási

sorozat

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M1 kategória

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M2, M3, N, O
kategória

egyedi
engedélyezési

eljárásban]

„A/20 76/756 2009/89 48 04 Világítóberendezések + + +”

4. Az MR. 1. számú melléklet 1/A. táblázatának A/41. sora helyébe a következõ sor lép:
[Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mûszaki terület

A B

Alkalmazási kötelezettség

függelék/
melléklet
(mûszaki
terület

sorszáma)

alap-
irányelv

[rendelet]

utolsó
módosító
irányelv

[rendelet]

elõírás
módosítási

sorozat

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M1 kategória

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M2, M3, N, O
kategória

egyedi
engedélyezési

eljárásban]

„A/41 2005/55
2005/78

715/2007
2008/74

49 03 Dízel-motor emisszió + + +”
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5. Az MR. 1. számú melléklet 1/A. táblázatának A/59. sora helyébe a következõ sor lép:
[Jóváhagyási kötelezettségek: 1/A. táblázat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mûszaki terület

A B

Alkalmazási kötelezettség

függelék/
melléklet
(mûszaki
terület

sorszáma)

alap-
irányelv

[rendelet]

utolsó
módosító
irányelv

[rendelet]

elõírás
módosítási

sorozat

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M1 kategória

típus-
jóváhagyási
eljárásban

M2, M3, N, O
kategória

egyedi
engedélyezési

eljárásban]

„A/59 2005/64 2009/1 Újrafelhasználhatóság, újra-
hasznosíthatóság, feldolgoz-
hatóság

+ + –”

2. melléklet a 35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének módosítása

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 5. számú melléklet II. fejezetében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következõ sor lép, a táblázat a kö-
vetkezõ 14. és 15. sorral, valamint a következõ (9)–(11) jegyzettel egészül ki:

[A környezetvédelmi
osztály jelzés

(kód)
A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemzõ]

„5 – tiszta gázüzemû- vagy elektromos meghajtású, illetõleg
– hibrid (a gépjármûvet meghajtó elektromos-, valamint Otto- vagy Dízel-motorral is ellátott)
hajtású(9);”

„14 – a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének 1. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszeny-
nyezésû gépkocsi (Euro 5.)(10)

15 – a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszeny-
nyezésû gépkocsi (Euro 6.)(11)”

„(9) A hibrid hajtású gépjármûvet az 5. környezetvédelmi osztálynál magasabb – a belsõégésû motorja által meghatározott – környezetvédelmi osztályba
kell besorolni, amennyiben a meghajtó belsõégésû motor legalább Euro-III. jóváhagyású.

(10) Az Euro 5. kibocsátási határértéket a 692/2008/EK bizottsági rendelet XVII. mellékletével (2008.07.28. HL199 p130) módosított, a könnyû személy-
gépjármûvek és haszongépjármûvek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történõ típusjóváhagyásáról és a jármûjavítási és -karbantartási információk el-
érhetõségérõl szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. táblázata határozza meg.

(11) Az Euro 6. kibocsátási határértéket a 692/2008/EK bizottsági rendelet XVII. mellékletével (2008.07.28. HL199 p130) módosított, a könnyû személy-
gépjármûvek és haszongépjármûvek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történõ típusjóváhagyásáról és a jármûjavítási- és karbantartási információk el-
érhetõségérõl szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 2. táblázata határozza meg.”
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3. melléklet a 35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelethez

„7/A. számú melléklet a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez1

A 16/A. § (1) bekezdésében meghatározott tilalom alól mentesülõ
egyes anyagok és alkatrészek

Anyagok és alkatrészek
A mentesség

alkalmazási területe
és határideje

Megjelölendõ, illetõleg
azonosíthatóvá teendõ

a 2000/53/EK irányelv 4. cikk
(2) bekezdés b) pontja alapján

Ólom, mint ötvözõ elem
1. Acél jármûgyártási célokra és galvanizált acél,

legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalommal
2. a) Alumínium jármûgyártási célokra, legfeljebb

2,0 tömegszázalék ólomtartalommal
A 2005. július 1. elõtt
forgalomba helyezett
jármûvek
pótalkatrészeként

b) Alumínium legfeljebb 1,5 tömegszázalék
ólomtartalommal

A 2008. július 1. elõtt
forgalomba helyezett
jármûvek
pótalkatrészeként

c) Alumínium legfeljebb 0,4 tömegszázalék
ólomtartalommal

3. Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék
ólomtartalommal

4. a) Csapágycsészék és -perselyek A 2008. július 1. elõtt
forgalomba helyezett
jármûvek
pótalkatrészeként

b) A motorokban, sebességváltókban és
a légkondicionáló kompresszorokban található
csapágycsészék és -perselyek

2011. július 1-jéig;
2011. július 1-jét
követõen csak az ezen
idõpont elõtt forgalomba
helyezett jármûvek
pótalkatrészeiként

Ólom és ólomvegyületek alkatrészekben
5. Akkumulátorok X
6. Lengéscsillapítók X
7. a) Elasztomerek vulkanizálási ható- és stabilizáló

anyagai a fék-, üzemanyag- és légszállító
csövekben, elasztomer/fém alkatrészek az alváz
elemeiben vagy a motortartó elemekben

A 2005. július 1. elõtt
forgalomba hozott
jármûvek
pótalkatrészeiként

b) Elasztomerek vulkanizálási ható- és stabilizáló
anyagai a fék-, üzemanyag- és légszállító
csövekben, elasztomer/fém alkatrészek az alváz
elemeiben vagy a motortartó elemekben, legfeljebb
0,5 tömegszázalék ólomtartalommal

A 2006. július 1. elõtt
forgalomba hozott
jármûvek
pótalkatrészeiként

8. a) Forraszanyag elektronikai áramköri paneleken és
egyéb elektromos alkalmazásokban, kivéve üvegen

A 2010. december 31.
elõtt típusjóváhagyást
nyert jármûvek és ezen
jármûvek pótalkatrészei

X(1)
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Anyagok és alkatrészek
A mentesség

alkalmazási területe
és határideje

Megjelölendõ, illetõleg
azonosíthatóvá teendõ

a 2000/53/EK irányelv 4. cikk
(2) bekezdés b) pontja alapján

b) Forraszanyag elektromos alkalmazásokban,
üvegen

A 2010. december 31.
elõtt típusjóváhagyást
nyert jármûvek és ezen
jármûvek pótalkatrészei

X(1)

9. Szelepülések A 2003. július 1. elõtt
kifejlesztett motorok
pótalkatrészeként

10. Elektromos alkatrészek, amelyek üveg vagy kerámia
beágyazó-anyagkeverékekben ólmot tartalmaznak,
az izzók üvege és a gyújtógyertyák zománcozása
kivételével

X(2) (a motorok piezo
alkatrészeinek
kivételével)

11. Robbanópatronok A 2006. július 1. elõtt
típusjóváhagyást nyert
jármûvek és az
e jármûvek esetén
a cserére szánt
robbanópatronok

Hat vegyértékû króm
12. a) Korrózióvédõ bevonatok A 2007. július 1. elõtt

forgalomba hozott
jármûvek
pótalkatrészeiként

b) A karosszériaelemek esetében felhasznált
csavarokon és anyacsavarokon alkalmazott
korrózióvédõ bevonatok

A 2008. július 1. elõtt
forgalomba hozott
jármûvek
pótalkatrészeiként

13. Lakóautók abszorpciós hûtõgépei X
Higany

14. a) A fényszórókban használt kisüléses lámpák A 2012. július 1. elõtt
típusjóváhagyott
jármûvek és az
e jármûvekbe szánt
pótalkatrészek

X

b) Mûszerfal kijelzõiben használt fénycsövek A 2012. július 1. elõtt
típusjóváhagyott
jármûvek és az
e jármûvekbe szánt
pótalkatrészek

X

Kadmium
15. Elektromos meghajtású jármûvek akkumulátorai 2008. december 31. után

csak az ezen dátumot
megelõzõen forgalomba
helyezett jármûvek
pótalkatrészeként
megengedett

(1) Szétszerelés, ha a 10. bejegyzés tekintetében a 60 g/jármû átlagos határértéket meghaladták. E kikötés alkalmazása esetén a nem a gyártó által a gyártó
soron beszerelt elektronikus berendezéseket nem kell figyelembe venni.

(2) Szétszerelés, ha a 8. bejegyzés tekintetében 60 g/jármû átlagos határértéket meghaladták. E kikötés alkalmazása esetén a nem a gyártó által a gyártóso-
ron beszerelt elektronikus berendezéseket nem kell figyelembe venni (a motorok piezoelektromos elemeitõl eltérõ alkatrészek esetében).
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Megjegyzések:
– Az ólom, a hatvegyértékû króm és a higany esetében homogén anyagonként legfeljebb 0,1 tömegszázalékos

maximális koncentráció, a kadmium esetében pedig homogén anyagonként legfeljebb 0,01 tömegszázalékos
maximális koncentráció megengedett.

– A mentesség lejártának napjáig már forgalomba helyezett jármûvek alkatrészeinek újrafelhasználása korlátozás
nélkül lehetséges, mivel ez nem tartozik a 16/A. § (1) bekezdés hatálya alá.

– A 2003. július 1. elõtt forgalomba hozott jármûvekben való felhasználásra szánt, 2003. július 1. után forgalomba
hozott pótalkatrészek mentesülnek a 4. cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezések alól*.

* Ez a kikötés nem vonatkozik a kerékkiegyensúlyozó súlyokra, az elektromotorok szénkeféire és a fékbetétekre.”

4. melléklet a 35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelék A/10. számú mellékletének
módosítása

1. A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) A. Függelékének A/10. számú melléklete címéhez tartozó lábjegyzet
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ez a melléklet az Európai Parlament és a Tanács 2004/104/EK irányelvével, valamint a Bizottság 2005/49/EK és
2009/19/EK irányelvével megegyezõ szabályozást tartalmaz.”

2. Az MR. A. Függeléke A/10. számú mellékletének „A MELLÉKLET RÉSZEINEK JEGYZÉKE” címû tartalom-
jegyzékében a „III. C. RÉSZ Az I. rész 3.2.9. pontjára vonatkozó mintatanúsítvány” hivatkozás hatályát veszti.

3. Az MR. A. Függeléke A/10. számú mellékletének I. RÉSZ 3.2.9. pontja hatályát veszti.

4. Az MR. A. Függeléke A/10. számú mellékletének III. C. Része hatályát veszti.

5. melléklet a 35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelék A/20. számú mellékletének
módosítása

1. A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) A. Függelékének A/20. számú melléklete címéhez tartozó lábjegyzet
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ez a melléklet a Tanács 76/756/EGK irányelvével, és az azt módosító, a Tanács 97/28/EK, valamint a Bizottság
2007/35/EK és 2008/89/EK irányelvével megegyezõ szabályozást tartalmaz. A melléklet követelményei az ENSZ-EGB
48. számú elõírásának 04 változatával egyenértékûek.”

2. Az MR. A. Függeléke A/20. számú mellékletének 2.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Típusjóváhagyási rendelkezések]
„2.1. Új jármûtípusra M1 és N1 kategóriájú jármûvek esetében 2011. február 7. napjától, a többi jármûkategóriába tar-

tozó jármûvek esetében 2012. augusztus 7. napjától típusjóváhagyás és EK-típusjóváhagyás abban az esetben adható ki,
ha az a világító- és fényjelzõ berendezések felszerelése tekintetében megfelel a II. részben meghatározott követelmé-
nyeknek.”
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3. Az MR. A. Függeléke A/20. számú mellékletének II. Rész 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A mûszaki követelmények megfelelnek az ENSZ-EGB 48. (*) számú elõírásának 2., 5. és 6. pontjában és 3. és

11. mellékletében megállapított követelményeknek.”

6. melléklet a 35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelék A/41. számú mellékletének
módosítása

1. A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) A. Függelék A/41. számú mellékletének 1. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. Fogalommeghatározások
Ezen melléklet alkalmazásában:
1.1. „jármû”: a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (a továbbiak-

ban: ER.) A. Függelékének 2. cikkében meghatározott, 2610 kg-nál nagyobb referenciatömegû gépjármû,
1.2. „motor”: a jármû hajtására szolgáló olyan erõforrás, amelyre – az ER. A. Függelék 2. cikkében meghatáro-

zott – önálló mûszaki egységként típusjóváhagyás adható,
1.3. „kiemelten környezetbarát jármû (EEV)”: olyan jármû, amelynek hajtómotorja megfelel az A. Fõrész I. Rész

6.2.1. pontjában szereplõ táblázatok C. sorában megadott megengedhetõ szennyezõanyag-kibocsátási határértékeknek.”

2. Az MR. A. Függelék A/41. számú mellékletének A. Fõrész címéhez tartozó lábjegyzete helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„Ez a Fõrész az Európai Parlament és a Tanács 2005/55/EK, illetve az azt módosító a Bizottság 2005/78/EK,
2006/51/EK és 2008/74/EK irányelvével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.”

3. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklete A. Fõrészének „Az A: Fõrész jegyzéke” címû táblázat helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„Az A. Fõrész Részeinek jegyzéke

I. Rész: Hatály, fogalommeghatározások és rövidítések, EK típusjóváhagyási
kérelem, mûszaki leírások és vizsgálatok és gyártásmegfelelõség

1. függelék: A gyártás megfelelõségének
vizsgálati eljárása, ha a szórás
kielégítõ

2. függelék: A gyártás megfelelõségének
vizsgálati eljárása, ha a szórás nem
kielégítõ, vagy nem ismert

3. függelék: A gyártó kérésére történõ
gyártásmegfelelõségi vizsgálat
eljárása

4. függelék A rendszer-egyenértékûség
meghatározása

II. Rész: Adatközlõ lap

1. függelék: A(z alap)motor fõ jellemzõi és
a vizsgálat végrehajtására vonatkozó
információk

2. függelék: A motorcsalád alapvetõ jellemzõi

3. függelék: A családhoz tartozó motortípus
alapvetõ jellemzõi
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4. függelék A motorral kapcsolatos jármûrészek
jellemzõi

5. függelék Az OBD-re vonatkozó információk

6. függelék A közúti közlekedésre való
alkalmasság vizsgálatához szükséges
információk

III. Rész: Vizsgálati eljárás

1. függelék: ESC és ELR vizsgálati ciklusok

2. függelék ETC vizsgálati ciklus

3. függelék ETC motor-fékpadi program

4. függelék Mérési és mintavételi eljárások

5. függelék A kalibrációs eljárás

6. függelék Széntömeg-áram ellenõrzés

IV. Rész: A jóváhagyási vizsgálatokhoz és a gyártás megfelelõségének ellenõrzéséhez
használandó referencia-üzemanyag mûszaki jellemzõi

V. Rész Elemzõ és mintavevõ rendszer

VI. Rész EK típus-jóváhagyási bizonyítvány

1. függelék jármû/önálló mûszaki
egység/alkatrész típusjóváhagyására
vonatkozó ...... számú
EK-típusbizonyítványhoz

2. függelék OBD vonatkozású információk

VII. Rész Példa a számítási eljárásra

VIII. Rész Etanolüzemû dízelmotorokra vonatkozó különleges mûszaki követelmények

IX. Rész A hatályon kívül helyezett irányelvek nemzeti jogba történõ átültetésének
határidejei

X. Rész Megfelelési táblázat
”

4. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A. Fõrész I. Részének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Hatály
Ez a melléklet a gáznemû és szilárd kibocsátások csökkentésére, a kibocsátáscsökkentõ eszközök hasznos élettarta-

mára, a használatban lévõ jármûvek/motorok megfelelõségére és az összes gépjármû fedélzeti diagnosztikai rendszerére
(OBD), valamint az 1. cikkben leírt motorokra vonatkozik, azon M1, N1, N2 és M2 kategóriájú jármûvek kivételével, ame-
lyek a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) szerint kaptak típusjóváhagyást.

2009. január 3-tól az új jóváhagyásokra a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében megállapított idõpon-
tokig, a kiterjesztésekre pedig az említett rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében megállapított idõpontokig típusjóváha-
gyás továbbra is megadható ezen melléklet alapján a 2610 kg-nál kisebb referenciatömegû N1, N2 és M2 kategóriájú jár-
mûvekre.

(2) HL L 171., 2007. 06. 29., 1. o.”

5. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A. Fõrész I. Részének 2.1. pontja a következõ fogalommeghatározás-
sal egészül ki:

[Ezen melléklet alkalmazásában:]
„ „referenciatömeg”: a jármû tömege menetkész állapotban, a gépjármûvezetõ 75 kg-mal figyelembe vett átlagtöme-

gével csökkentve, és egy 100 kg-os átlagtömeggel növelve,
„a menetkész jármû tömege”: az ER. A. Függelék A/1. mellékletének 2.6. pontjában meghatározott tömeg,”

6. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A. Fõrész I. Része a következõ 4.5. ponttal egészül ki:
[EK TÍPUSJÓVÁHAGYÁS]
„4.5. A gyártó kérésére az ezen irányelv alapján egy befejezett jármûre adott típusjóváhagyás kiterjesztendõ

a 2610 kg-nál kisebb referenciatömegû befejezetlen jármûvekre. A típusjóváhagyást ki kell terjeszteni, ha a gyártó iga-
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zolni tudja, hogy a befejezetlen jármûvekbe várhatóan beépítésre kerülõ összes karosszériakombináció a jármû referen-
ciatömegét 2610 kg fölé növeli.”

7. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A. Fõrész I. Részének 6.2. pontja a negyedik albekezdést követõen
a következõ albekezdéssel egészül ki:

[Gázmotorokra a gáz-halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátást az ETC-vizsgálattal kell meghatározni.]
„Otto motorok esetében az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet B. Fõrész VII. Részében elõírt mérési eljárásokat

kell alkalmazni.
Dízelmotorok esetében a MR. A. Függelék A/41. számú melléklet B. Fõrész VI. Részében elõírt eljárásokat kell alkal-

mazni a füst opacitásának mérésére.”

8. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A. Fõrész II. Részének 1. függeléke a következõ 8.4., 8.4.1., 8.4.1.1. és
8.4.1.2. ponttal egészül ki:

„8.4. A motor mûködése (füst opacitásának mérése)
8.4.1. Teljesítmény az ENSZ-EGB 24. sz. elõírása 4. mellékletének 2. szakaszában említett hat mérési pontban.

8.4.1.1. A motor teljesítménye próbapadon mérve: .........................................................................................................
8.4.1.2. A jármû kerekeinél mért teljesítmény: ................................................................................................................

fordulatszám (perc–1) mért teljesítmény (kW)

1. ..................................................................................... ........................................................................................

2. ..................................................................................... .........................................................................................

3. ..................................................................................... .........................................................................................

4. ..................................................................................... .........................................................................................

5. ..................................................................................... .........................................................................................

6. ..................................................................................... .........................................................................................
”

9. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A. Fõrész II. Része a következõ 6. függelékkel egészül ki:

„6. függelék

A közúti közlekedésre való alkalmasság vizsgálatához szükséges információk

A. Szén-monoxid-kibocsátások mérése*

3.2.1.6. Normál üresjárati fordulatszám (tûréssel együtt): ........................... min–1

3.2.1.6.1. Emelt üresjárati fordulatszám (tûréssel együtt): ........................... min–1

3.2.1.7. A kipufogógáz térfogatra vonatkoztatott szénmonoxid-tartalma üresjáratban** .............. %, a gyártó adja
meg (csak szikragyújtású motoroknál)

B. Füst opacitásának mérése

3.2.13. A fényelnyelési együttható jelének helye (csak kompressziós gyújtású motoroknál): ........................................
4. Erõátvitel(v)

4.3. A lendkerék tehetetlenségi nyomatéka: ....................................................................................................................
4.3.1. Kiegészítõ tehetetlenségi nyomaték, sebességbe kapcsolás nélkül: ......................................................................

* Az adatközlõ lapok számozása az ER. A. Függelékben használt számozást követi.
** Meg kell adni a tûrést.”

10. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A. Fõrész III. Rész 1. függelékének 2.7.4. pontja a helyébe következõ
rendelkezés lép:

„2.7.4. Részecske-mintavétel
A teljes mérési folyamathoz egy szûrõt kell használni. A mérési eljárásban megadott, üzemmódonkénti súlyozó ténye-

zõket úgy kell figyelembe venni, hogy a ciklus egyes üzemmódjaiban a kipufogógáz tömegáramával arányos mintát
vesznek. Ezt a mintaáram, a mintavételi idõ, illetve a hígítási arány megfelelõ beállításával lehet elérni, úgy, hogy az ef-
fektív súlyozó tényezõkre a 6.6. pontban meghatározott kritérium teljesüljön.
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Az üzemmódonkénti mintavételi idõnek legalább a súlyozó tényezõ 400-szorosának kell lennie másodpercben. A
mintavételt az egyes üzemmódokban a lehetõ legkésõbb kell elvégezni. A részecske-mintavétel befejezésének az egyes
üzemmódok vége elõtti 5 másodpercen belülre kell esnie.”

11. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A. Fõrész III. Rész 1. függeléke a következõ 6.5. és 6.6. ponttal egé-
szül ki:

„6.5. A fajlagos kibocsátás kiszámítása
A fajlagos részecske kibocsátást a következõképpen kell számítani:
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6.6. Effektív súlyozó tényezõ
A Wfei effektív súlyozó tényezõt az egyes üzemmódokra az alábbiak szerint kell kiszámítani:
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Az effektív súlyozó tényezõknek �0,003 (üresjáratban �0,005) tûréssel egyenlõnek kell lenniük az e függelék
2.7.1. pontjában szereplõ súlyozó tényezõkkel.”

12. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet A. Fõrész VI. Rész 1. függeléke a következõ 1.5–1.7.5.5. ponttal egé-
szül ki:

„1.5. Forgattyúházból származó kibocsátások mérési eredményei:
1.6. Szén-monoxid-kibocsátások mérési eredményei

Mérés
CO-érték

(térfogat%)
Lambda(1) Fordulatszám

(min–1)
A motorolaj hõmérséklete

Mérés kis üresjárati
fordulatszámon

nem alkalmazandó

Mérés emelt üresjárati
fordulatszámon

(1) A lambda képlete: IV. melléklet 1. függeléke.

1.7. A füst opacitásmérésének eredményei
1.7.1. Állandósult fordulatszámon:

Fordulatszám
(min–1)

Névleges áramlás, G
(liter/s)

Fényelnyelési határérték
(m–1)

Mért fényelnyelési érték (m–1)

1. .......... .......... .......... ..........

2. .......... .......... .......... ..........

3. .......... .......... .......... ..........

4. .......... .......... .......... ..........

5. .......... .......... .......... ..........

6. .......... .......... .......... ..........

1.7.2. Terhelés nélküli gyorsítással (szabad gyorsítással) végzett mérések
1.7.2.1. Motoron végzett mérések az MR. A. Függelék A/41. sz. melléklet B. Fõrész VI. Részének 4.3. szakasza

szerint

Legnagyobb fordulatszám százaléka
Legnagyobb nyomaték százaléka
a megadott fordulatszámon, m–1 Mért fényelnyelési érték, m–1 Korrigált fényelnyelési érték, m–1
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1.7.2.2. Terhelés nélküli gyorsításnál
1.7.2.2.1. A fényelnyelési együttható mért értéke: m–1

1.7.2.2.2. A fényelnyelési együttható korrigált értéke: m–1

1.7.2.2.3. A fényelnyelési együttható jelének helye a jármûvön:
1.7.2.3. Jármûvön végzett mérések az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet B. Fõrész VI. Részének 3. pontja

szerint
1.7.2.3.1. Korrigált fényelnyelési érték: m–1

1.7.2.3.2. Fordulatszám induláskor: ford./perc
1.7.3. Megadott legnagyobb hasznos teljesítmény: ................................... kW a következõ fordulatszámon:

..................................... ford./perc
1.7.4. Az opacitásmérõ gyártmánya és típusa:
1.7.5. A motortípus fõ jellemzõi
1.7.5.1. A motor mûködési elve: négyütemû/kétütemû*
1.7.5.2. A hengerek száma és elrendezése:
1.7.5.3. A henger ûrtartalma: cm3

1.7.5.4. Üzemanyag-adagolás: közvetlen befecskendezés/indirekt befecskendezés*
1.7.5.5. Turbófeltöltõ van/nincs*

* Nem kívánt törlendõ.”

13. Az MR. A. Függelék A/41. számú mellékletének B. Fõrész címéhez tartozó lábjegyzet helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„Ez a Fõrész a Bizottság 2005/78/EK, illetve az azt módosító, 2006/51/EK és 2008/74/EK irányelvével összeegyeztet-
hetõ szabályozást tartalmaz.”

14. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet B. Fõrészének „A B. Fõrész Részeinek jegyzéke” címû táblázata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A B. Fõrész Részeinek jegyzéke

I. Rész: Nem tartalmaz rendelkezést.

II. Rész A kibocsátáscsökkentõ rendszerek tartóssági vizsgálatára vonatkozó eljárások

III. Rész Az üzemelõ jármûvek/motorok megfelelõsége

IV. Rész Fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD)

1. függelék: A fedélzeti diagnosztikai rendszerek (OBD) jóváhagyási vizsgálatai

V. Rész A típusbizonyítványok számozási rendszere

VI. Rész Füst opacitásának mérése

VII. Rész Szikragyújtású benzinmotorok típusjóváhagyására vonatkozó elõírások
”

15. Az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet B. Fõrész V. Részének 1. pontjában a 2. szakasz helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„2. szakasz: az irányelv száma – 2005/55/EK”

16. Az MR. A. Függelék A/41. számú mellékletének B. Fõrésze a következõ VI. és VII. Résszel egészül ki:

„VI. Rész

Füst opacitásának mérése

1. Bevezetés
1.1. Ez a Rész a kompressziós gyújtású motorokból kibocsátott kipufogógáz opacitásának mérésére vonatkozó elõ-

írásokat írja le.
2. A korrigált fényelnyelési együttható jele
2.1. A korrigált fényelnyelési együttható jelét el kell helyezni minden olyan jármûvön, amely megfelel annak a jár-

mûtípusnak, amelyre ez a mérés vonatkozik. A jel egy téglalapban elhelyezett szám, amely a jóváhagyáskor a terhelés
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nélküli gyorsítással végzett méréssel kapott korrigált fényelnyelési együttható m–1-ben kifejezve. A mérési módszert
a 4. pont írja le.

2.2. A jelnek jól olvashatónak és eltávolíthatatlannak kell lennie. A jelet szembetûnõ és könnyen hozzáférhetõ helyen
kell rögzíteni, amit az A. Fõrész VI. Részében bemutatott típusbizonyítványhoz fûzött kiegészítésben fel kell tüntetni.

2.3. Az 1. ábrán példa látható a fényelnyelési együttható jelére.

A fenti jel azt mutatja, hogy a korrigált fényelnyelési együttható 1,30 m–1.
3. Specifikációk és mérések
3.1. A specifikációk és a mérések ugyanazok, mint az ENSZ-EGB 24. számú elõírása(3) III. részének 24. szakaszában

szereplõ specifikációk és mérések, a 3.2. szakaszban leírt kivétellel.
3.2. Az ENSZ-EGB 24. számú elõírása 24.1. szakaszában a 2. mellékletre való hivatkozás az A. Fõrész VI. Részére

való hivatkozásként értendõ.
4. Mûszaki követelmények
4.1. A mûszaki követelmények ugyanazok, mint az ENSZ-EGB 24. számú elõírás 4., 5., 7., 8., 9. és 10. mellékletében

szereplõ követelmények, a 4.2., 4.3. és 4.4. szakaszban felsorolt kivételekkel.
4.2. Mérés állandósult fordulatszámok mellett, a teljes terhelési görbe mentén.
4.2.1. Az ENSZ-EGB 24. számú elõírás 4. mellékletének 3.1. szakaszában az 1. mellékletre való hivatkozások az

A. Fõrész II. Részére való hivatkozásokként értendõk.
4.2.2. Az ENSZ-EGB 24. számú elõírás 4. mellékletének 3.2. szakaszában ismertetett referencia-üzemanyag az

A. Fõrész IV. Részében ismertetett azon referencia-üzemanyagra való hivatkozásként értendõ, amely megfelelõ azoknak
a kibocsátási határértékeknek a szempontjából, amelyek alapján a jármû/motor típusjóváhagyása történik.

4.3. Mérés terhelés nélküli gyorsítással
4.3.1. Az ENSZ-EGB 24. számú elõírás 5. mellékletének 2.2. szakaszában a 2. melléklet 2. táblázatára való hivatko-

zások az A. Fõrész VI. Részének 1.7.2.1. szakaszában lévõ táblázatra való hivatkozásokként értendõk.
4.3.2. Az ENSZ-EGB 24. számú elõírás 5. mellékletének 2.3. szakaszában az 1. melléklet 7.3. szakaszára való hivat-

kozások az A. Fõrész II. Része 6. függelékének 4. szakaszára való hivatkozásokként értendõk.
4.4. A kompressziós gyújtású motorok hasznos teljesítményének mérésére szolgáló EGB módszer.
4.4.1. Az ENSZ-EGB 24. számú elõírás 10. mellékletének 7. szakaszában az e melléklet függelékére való hivatkozá-

sok az A. Fõrész II. Részére való hivatkozásokként értendõk.
4.4.2. Az ENSZ-EGB 24. számú elõírás 10. mellékletének 7. és 8. szakaszában az 1. mellékletre való hivatkozások az

A. Fõrész II. Részére való hivatkozásokként értendõk.

VII. Rész

Szikragyújtású benzinmotorok típusjóváhagyására vonatkozó elõírások

A. Szén-monoxid-kibocsátás mérése

1. Bevezetés
1.1. Ez a Rész azt az eljárást írja le, amely a szén-monoxid-kibocsátást méri üresjárati fordulatszámokon (normál és

emelt üresjárati fordulatszám).

(3) HL L 326., 2006. 11. 24., 1. o.
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1.2. A normál üresjárati fordulatszámon a kipufogógáz legnagyobb megengedett szén-monoxid-tartalma a jármû-
gyártó által megadott érték. A legnagyobb megengedett szén-monoxid-tartalom azonban nem haladhatja meg a 0,3%-ot
(térfogatszázalékot). Emelt üresjárati fordulatszámon a szénmonoxidnak a kipufogógáz térfogatára vonatkoztatott
mennyisége nem haladhatja meg a 0,2%-ot akkor, amikor a fordulatszám legalább 2000 min–1 és a lambda 1 �0,03 a gyár-
tó specifikációi szerint.

2. Általános követelmények
2.1. Az általános követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 83. számú elõírás(4) 5.3.7.1–5.3.7.4. szakaszában sze-

replõ követelményekkel.
2.2. A gyártónak a 2.1. szakaszban szereplõ követelmények alapján ki kell töltenie az A. Fõrész VI. Rész szerinti táb-

lázatot.
2.3. A vizsgáló intézmény által megadott típusjóváhagyás idõpontjától számított 24 hónapon belül a gyártónak meg

kell erõsítenie a típusjóváhagyáskor feljegyzett, a 2.1. szakasz szerinti lambda érték pontosságát, hogy az reprezentatív
a jellemzõ sorozatgyártású jármûvekre is. Értékelést kell készíteni a sorozatgyártású jármûveken végzett felmérések és
vizsgálatok alapján.

3. Mûszaki követelmények
3.1. A mûszaki követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 83. számú elõírás 5. mellékletében szereplõ követelmé-

nyekkel, a 3.2. szakaszban felsorolt kivételekkel.
3.2. Az ENSZ-EGB 83. számú elõírása 5. melléklet 2. részének 2.1. szakaszában ismertetett referencia-üzemanyagok

a 692/2008/EK bizottsági rendelet IX. mellékletében ismertetett megfelelõ referencia-üzemanyag specifikációira való
hivatkozásként értendõk.

B. A forgattyúházból származó kibocsátások ellenõrzése

1. Bevezetés
1.1. Ez a rész a forgattyúházból származó kibocsátások ellenõrzésének eljárását írja le.
1.2. Az e rész elõírásai szerint végzett méréskor a motor forgattyúházának szellõztetõ rendszere nem engedheti, hogy

onnan gáz jusson a levegõbe.
2. Általános követelmények
2.1. A mérés végrehajtására az általános követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 83. számú elõírás 6. mellékle-

tének 2. szakaszában szereplõ követelményekkel.
3. Mûszaki követelmények
3.1. A mûszaki követelmények megegyeznek az ENSZ-EGB 83. számú elõírásban meghatározott követelményekkel.

(4) HL L 70., 2007. 03. 09., 171. o.”

7. melléklet a 35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelék A/59. számú mellékletének
módosítása

1. A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) A. Függelék A/59. számú melléklete címéhez tartozó lábjegyzet he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ez a melléklet a gépjármûvek újrafelhasználhatóságra, újrafeldolgozhatóságra és hasznosíthatóságra tekintettel tör-
ténõ típusjóváhagyásáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács
2005/64/EK irányelvével (2005. október 26.), valamint az azt módosító a Bizottság 2009/1/EK irányelvével megegyezõ
szabályozást tartalmaz.”

2. Az MR. A. Függelék A/59. számú mellékletének 8.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8.2. 2012. január 1. napját követõen az ezen melléklet követelményeinek nem megfelelõ jármûtípusok tekintetében:
a) nem adható ki az EK-típusjóváhagyás, valamint
b) az általános forgalomba helyezési engedély (típusbizonyítvány).”
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3. Az MR. A. Függelék A/59. számú mellékletének IV. Része a következõ 4.1–4.3. ponttal egészül ki:
„4.1. A melléklet 6. pontjában meghatározott elõzetes gyártói értékelés alkalmazásában a jármû gyártójának be kell

bizonyítania, hogy a beszállítóival kötött szerzõdéses megállapodások segítségével biztosítja e rendelet 16/A. §-ában
meghatározott elõírásoknak való megfelelést.

4.2. A melléklet 6. pontjában meghatározott elõzetes gyártói értékelés alkalmazásában a jármû gyártójának eljáráso-
kat kell kidolgoznia a következõk érdekében:

a) az alkalmazandó követelmények ismertetése személyzetének és valamennyi beszállítójának;
b) annak figyelemmel kísérése és biztosítása, hogy a beszállítók e követelményeknek megfelelõen cselekedjenek;
c) megfelelõ adatok gyûjtése az ellátási lánc teljes hosszán;
d) a beszállítóktól érkezõ információk megvizsgálása és ellenõrzése;
e) a megfelelõ intézkedések meghozatala abban az esetben, ha a beszállítóktól kapott adatok azt jelzik, hogy nem fe-

leltek meg e rendelet 16/A. §-ában meghatározott követelményeknek.
4.3. A 4.1. és 4.2. pontokban meghatározottak alkalmazása érdekében a jármû gyártójának az illetékes hatósággal

egyetértésben az ISO 9000/14000-t vagy egyéb szabványosított minõségbiztosítási programot kell alkalmaznia.”
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8. számú melléklet a 35/2009. (VII. 10.) KHEM rendelethez
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„A. Függelék az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez1

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk 

Tárgy
Ez a függelék olyan harmonizált keretet hoz létre, amely a hatálya alá tartozó  
valamennyi új járm nek, valamint az ilyen járm vek rendszereinek, alkatrészeinek 
és önálló m szaki egységeinek jóváhagyásához szükséges eljárási szabályokat és 
általános m szaki követelményeket tartalmazza nyilvántartásba vételük, értékesí-
tésük és forgalomba helyezésük megkönnyítése érdekében. 
Ez a függelék megállapítja továbbá az ezen függelékkel összhangban jóváhagyott 
járm vekhez szánt alkatrészek és tartozékok értékesítésére és forgalomba helye-
zésére vonatkozó rendelkezéseket. 
A járm vek típus-jóváhagyási eljárása során, azok tulajdonságaira és m ködésére 
vonatkozó konkrét m szaki követelmények listáját e függelék A/4. melléklete tar-
talmazza.

2. cikk 

Hatály
(1) Ezt a függeléket a közúti forgalomban való részvételre egy vagy több lép-

cs ben tervezett és gyártott járm vek, valamint az ilyen járm vekhez ter-
vezett és gyártott rendszerek, alkatrészek és önálló m szaki egységek  
típus-jóváhagyási eljárása során kell alkalmazni. 
E függeléket az ilyen járm vek egyedi jóváhagyására is alkalmazni kell. 
Ezt a függeléket a hatálya alá tartozó járm vekhez szánt alkatrészekre és 
berendezésekre is alkalmazni kell. 

(2) E függelék rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következ  járm típu-
sok/járm vek típus-jóváhagyása, illetve egyedi forgalomba helyezési enge-
délyezési eljárása (a továbbiakban: egyedi jóváhagyása) során: 

1 Ez a Függelék a Bizottság 1060/2008/EK és 385/2009/EK rendeletével módosított, az európai 
parlament és a tanács 2007/46/EK irányelvének megfelel  szabályozást tartalmaz.  
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a) az e rendelet C. függelékének hatálya alá tartozó mez gazdasági 
vagy erdészeti traktorok, valamint a kifejezetten ezek általi vontatásra 
tervezett és gyártott pótkocsik; 

b) az e rendelet  B. függelékében meghatározott négykerek  motorke-
rékpárok és segédmotoros kerékpárok; 

c) lánctalpas járm vek. 
(3) Az ezen függelék szerinti típusjóváhagyás vagy egyedi jóváhagyás kérhet  

a következ  járm vek esetében is: 
a) az els sorban építési területeken vagy bányákban, kiköt i vagy repü-

l téri létesítményekben való használatra tervezett és épített járm vek; 
b) az olyan járm vek, amelyeket a hadsereg, a polgári védelem, a t zol-

tóság vagy a közrend fenntartásáért felel s er k használatára tervez-
tek és építettek; továbbá 

c) az önjáró munkagépek, 
abban az esetben és olyan tekintetben, amennyiben ezen járm vek meg-
felelnek ezen függelék követelményeinek. Az e bekezdés szerinti – nem 
kötelez  - jóváhagyások nem érintik a gépek biztonsági követelményeir l 
és megfelel ségének tanúsításáról szóló külön jogszabály alkalmazását. 

(4) Az e függelék szerinti egyedi jóváhagyás nem kötelez  a következ  járm -
vek esetében: 
a) a kizárólag az utakon való versenyre szolgáló járm vek; 
b) egyedi tesztelési program végrehajtásához a gyártó felel ssége mel-

lett az utakon használt járm prototípusok, feltéve hogy ezeket kifeje-
zetten erre a célra tervezték és gyártották. 

 
 

3. cikk 
 

Fogalom meghatározások 
Ezen függelék és az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozások alkalmazásá-
ban, kivéve ha ezek másképp rendelkeznek: 
1. „jogi szabályozás”: a közúti járm vek forgalomba helyezésének és forga-

lomban tartásának m szaki feltételeir l szóló külön jogszabály mellékletei-
vel implementált közösségi irányelv, vagy közösségi rendelet, illetve a  
felülvizsgált 1958-as egyezményhez csatolt ENSZ-EGB el írás  

2. „a közúti járm vek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
m szaki feltételeir l szóló külön jogszabály mellékleteivel implementált kö-
zösségi irányelv vagy rendelet”: az A/4. melléklet I. részében felsorolt jogi 
szabályozási rendelkezés, közösségi irányelv vagy rendelet. Ez a megha-
tározás magában foglalja ezek végrehajtási aktusait is; 

3. „típus-jóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel egy tagállam igazolja, hogy a 
járm  típusa, rendszere, alkatrésze vagy önálló m szaki egysége megfelel 
a vonatkozó eljárási szabályoknak és m szaki követelményeknek; 
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4. „nemzeti típusjóváhagyás”: valamely tagállam nemzeti jogában meghatáro-
zott típus-jóváhagyási eljárás, melynek érvényessége az adott tagállam te-
rületére korlátozódik; 

5. „EK-típusjóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel a tagállam igazolja, hogy egy 
járm , rendszer, alkatrész vagy önálló m szaki egység típusa megfelel 
ezen függelék és az A/4. vagy az A/11. mellékletben felsorolt jogi szabá-
lyozások vonatkozó eljárási szabályainak és m szaki követelményeinek; 

6. „egyedi jóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel egy tagállam igazolja, hogy 
egy adott járm  – akár egyedi gyártású, akár nem – megfelel a vonatkozó 
eljárási szabályoknak és m szaki követelményeknek; 

7. „többlépcs s típusjóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel egy vagy több tagál-
lam igazolja, hogy – a gyártási állapottól függ en – egy nem teljes vagy be-
fejezett járm  típusa megfelel ezen függelék vonatkozó eljárási szabályai-
nak és m szaki követelményeinek; 

8. „lépésenkénti típusjóváhagyás”: olyan járm -jóváhagyási eljárás, amely a 
járm höz kapcsolódó rendszerekre, alkatrészekre és önálló m szaki egy-
ségekre érvényes EK-típusjóváhagyások teljes körének lépésenkénti ösz-
szegy jtéséb l áll, ami végeredményben a teljes járm  jóváhagyását 
eredményezi; 

9. „egylépéses típusjóváhagyás”: olyan eljárás, amely a járm  egészének 
egyetlen m velettel, egy eljárásban történ  jóváhagyásából áll; 

10. „vegyes típusjóváhagyás”: olyan lépésenkénti típus-jóváhagyási eljárás, 
amely eredményeképpen a teljes járm  jóváhagyásának utolsó szakaszá-
ban egy vagy több rendszerjóváhagyás szerezhet  meg anélkül, hogy 
ezekre a rendszerekre EK-típusbizonyítványokat kellene kiállítani; 

11. „gépjárm ”: olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes, legalább négy-
kerek , teljes, befejezett vagy nem teljes járm , melynek legnagyobb ter-
vezett sebessége meghaladja a 25 km/órát; 

12. „pótkocsi”: olyan önálló hajtással nem rendelkez  kerekes járm , amelyet 
arra terveztek és gyártottak, hogy gépjárm  vontassa; 

13. „járm ”: a 11. és 12. pontban meghatározott valamennyi gépjárm  vagy 
pótkocsi; 

14. „hibrid gépjárm ”: a járm  meghajtásának céljára legalább két különböz  
energia-átalakító berendezéssel és két különböz  (a járm ben található) 
energiatároló rendszerrel ellátott járm ; 

15. „hibrid elektromos járm ”: olyan hibrid járm , amely a gépi meghajtás céljá-
ra a járm ben található, a tárolt energia/teljesítmény mindkét alábbi forrá-
sából energiát nyer: 
– éghet  üzemanyag, 
– elektromos energia/teljesítmény-tároló berendezés (pl. akkumulátor, 

kondenzátor, lendkerék/generátor stb.); 
16. „önjáró munkagép”: olyan járm , amelyet kifejezetten munka elvégzésére 

terveztek és gyártottak, és amely szerkezeti jellemz i miatt nem alkalmas 
személy- vagy áruszállításra. A gépjárm  alvázára szerelt gép nem tekin-
tend  önjáró munkagépnek; 
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17. „járm típus”: adott járm kategóriába tartozó járm vek, amelyek legalább 
az A/2. melléklet B. szakaszában meghatározott f bb jellemz k tekinteté-
ben nem különböznek egymástól. Egy járm típus az A/2. melléklet B. sza-
kaszában meghatározott változatokból és kivitelekb l állhat; 

18. „alapjárm ”: minden olyan járm , amelyet többlépcs s típus-jóváhagyási 
eljárás kezdeti szakaszában használnak; 

19. „nem teljes járm ”: minden olyan járm , amelynek az elkészüléshez még 
legalább egy további gyártási fokozaton kell keresztülmennie ahhoz, hogy 
az ezen függelékben meghatározott m szaki követelményeknek megfelel-
jen; 

20. „befejezett járm ”: olyan járm , amelyet többlépcs s típus-jóváhagyási eljá-
rásnak vetettek alá, és amely ezen függelékben meghatározott m szaki 
követelményeknek megfelel; 

21. „teljes járm ”: minden olyan járm , amelyet már nem kell befejezni az ezen 
függelék vonatkozó m szaki követelményeinek való megfelelés érdekében; 

22. „kifutó sorozatú járm ”: olyan, a készlet részét képez  járm , amelyet nem 
lehet nyilvántartásba venni vagy értékesíteni vagy forgalomba helyezni 
azon új m szaki követelmények életbe lépése következtében, amelyek 
szerint a járm  nem került jóváhagyásra; 

23. „rendszer”: berendezéseknek a járm ben egy vagy több meghatározott 
funkció ellátására történ  összeállítása, amelyre bármely jogi szabályozás 
követelményei vonatkoznak; 

24. „alkatrész”: olyan, valamely jogi szabályozás követelményeinek hatálya alá 
tartozó berendezés, amely egy járm  olyan részét képezi, amelyre a járm -
t l függetlenül lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben a jogi szabályo-
zás azt kifejezetten el írja; 

25. „önálló m szaki egység”: olyan, valamely jogi szabályozás követelményei-
nek hatálya alá tartozó berendezés, amely egy járm  olyan részét képezi, 
amelyre külön, de csak egy vagy több meghatározott járm típussal kapcso-
latban lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben a jogi szabályozás azt  
kifejezetten el írja; 

26. „eredeti alkatrészek vagy berendezések”: olyan alkatrészek vagy berende-
zések, amelyeket a járm  gyártója által a kérdéses járm  összeszerelésé-
hez szükséges részek vagy berendezések gyártására vonatkozóan meg-
adott el írásoknak és gyártási szabványoknak megfelel en gyártanak. Ez a 
meghatározás magában foglalja azokat az alkatrészeket és berendezése-
ket is, amelyeket ezen alkatrészekkel és berendezésekkel azonos gyártó-
soron gyártanak. Amennyiben az ellenkez jét nem bizonyítják, ezek az  
alkatrészek eredeti alkatrészeknek vélelmezhet k, ha az alkatrész gyártója 
igazolja, hogy az alkatrészek min sége megfelel a kérdéses járm  össze-
szereléséhez használt alkatrészek min ségének, és azokat a járm  gyártó-
jának el írásai és gyártási szabványai szerint gyártották; 

27. „gyártó”: az a személy vagy szerv, aki vagy amely a jóváhagyó hatóságnak 
felel s a járm -típusjóváhagyás vagy az engedélyeztetési eljárás vala-
mennyi vonatkozásáért, valamint a gyártás-megfelel ség biztosításáért. 
Nem alapvet  fontosságú, hogy az érintett személy vagy szerv közvetlenül 
részt vegyen az engedélyeztetési eljárás tárgyát képez  járm , rendszer, 
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alkatrész vagy önálló m szaki egység gyártásának valamennyi szaka-
szában; 

28. „a gyártó képvisel je”: az Európai Gazdasági Térségr l szóló Megállapo-
dásban részes államban (a továbbiakban: EGT tagállam) letelepedett ter-
mészetes vagy jogi személy, akit a gyártó szabályszer en kinevez, hogy a 
jóváhagyó hatóság el tt képviselje és az ezen függelék által szabályozott 
kérdésekben a nevében eljárjon, és amennyiben a „gyártó” kifejezésre hi-
vatkozás történik, azt vagy a gyártóra vagy annak képvisel jére való hivat-
kozásként kell érteni; 

29. „jóváhagyó hatóság”: a Magyar Köztársaság tekintetében a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság, amely külön jogszabály alapján hatáskörrel rendelkezik 
egy járm , rendszer, alkatrész vagy önálló m szaki egység típusának jó-
váhagyása vagy egy járm  egyedi jóváhagyása, az engedélyezési eljárás 
lefolytatása, a jóváhagyó okmányok kiadása vagy adott esetben visszavo-
nása tekintetében, és más tagállamok jóváhagyó hatóságai vonatkozásá-
ban a kapcsolattartó szerepét tölti be; hatáskörrel rendelkezik továbbá a 
vizsgáló intézmények kijelölése és annak biztosítása tekintetében, hogy a 
gyártó a gyártás-megfelel séggel kapcsolatos kötelezettségeinek eleget 
tegyen; 

30. „illetékes hatóság”: a Magyar Köztársaság tekintetében a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság. 

31. „vizsgáló intézmény”: a jóváhagyó hatóság által vizsgáló laboratóriumnak 
vagy megfelel ség-értékel  szervnek kinevezett szervezet vagy szerv, 
amelynek feladata a jóváhagyó hatóság nevében vizsgálatok, illet leg a 
kezdeti értékelés és egyéb vizsgálatok vagy ellen rzések elvégzése. E fel-
adatokat maga a jóváhagyó hatóság is elláthatja. 

32. „virtuális vizsgálati módszer”: számításokat magában foglaló számítógépes 
szimuláció, amely bemutatja, hogy az adott járm , rendszer, alkatrész vagy 
önálló m szaki egység megfelel valamely jogi szabályozásban meghatáro-
zott m szaki követelménynek. A virtuális vizsgálati módszer alkalmazása-
kor nincs szükség valódi járm , rendszer, alkatrész vagy önálló m szaki 
egység vizsgálatára. 

33. „típusbizonyítvány”: típus-jóváhagyó okmány, vagyis az a dokumentum, 
amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazolja, hogy a járm , rendszer, 
alkatrész vagy önálló m szaki egység típusa jóváhagyást kapott; 

34. „EK-típusbizonyítvány”: az e Függelék A/6. mellékletében vagy az MR A. 
Függelékének megfelel  mellékleteiben meghatározott okmány, amellyel 
az A/4. melléklet I. vagy II. részében felsorolt valamely ENSZ-EGB el írás 
mellékletében meghatározott jóváhagyási értesít  is egyenérték nek tekin-
tend ; 

35. „egyedi jóváhagyási bizonyítvány”: egyedi forgalomba helyezési engedély, 
vagyis az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazol-
ja, hogy az adott járm  jóváhagyásban részesült; 

36. „megfelel ségi nyilatkozat”: az A/9. mellékletben meghatározott, a gyártó 
által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy az ezen függelékkel össz-
hangban jóváhagyott típussorozathoz tartozó járm  megfelelt valamennyi 
jogi szabályozásnak a gyártása idején; 



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24445

37. „adatközl  lap”: az A/1. vagy az A/3. melléklet, továbbá a közúti járm vek 
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m szaki feltételeir l 
szóló külön jogszabály mellékleteivel implementált közösségi irányelv vagy 
rendelet szerinti dokumentum, amely el írja azokat az adatokat, amelyeket 
a kérelmez nek közölnie kell. Az adatközl  lap elektronikus fájlban való 
benyújtása megengedett; 

38. „adatközl  mappa”: a kérelmez  által benyújtott teljes mappa, amely tar-
talmazza az adatközl  lapot, a fájlt, az adatokat, rajzokat, fényképeket stb.  
Az adatközl  mappa elektronikus fájl formájában való benyújtása megen-
gedett; 

39. „információs csomag”: az adatközl  mappa, valamint a vizsgálati jegyz -
könyvek és minden más dokumentum, amelyet a vizsgáló intézmény vagy 
a jóváhagyó hatóság feladatköre gyakorlása során az adatközl  mappához 
csatolt. Az információs csomag elektronikus fájlban való benyújtása meg-
engedett; 

40. „információs csomag tartalomjegyzéke”: az információs csomag tartalmát 
felsoroló, az oldalak egyértelm  azonosítása érdekében megfelel  számo-
zással vagy egyéb jelzéssel ellátott dokumentum, amelynek formája lehe-
t vé teszi az EK-típusjóváhagyás kezelése egymást követ  lépéseinek, kü-
lönösen a változtatások és a frissítések id pontjainak nyilvántartását. 

 

II. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 

 
4. cikk 

 
A jóváhagyó hatóság kötelezettségei 

(1) A jóváhagyó hatóság csak azon járm veket, rendszereket, alkatrészeket 
vagy önálló m szaki egységeket hagyja jóvá, amelyek megfelelnek ezen 
függelék követelményeinek. 

(2) A jóváhagyó hatóság csak azon járm veket, rendszereket, alkatrészeket és 
önálló m szaki egységeket veszi nyilvántartásba, illetve csak azok értéke-
sítését vagy forgalomba helyezését engedélyezi, amelyek megfelelnek 
ezen függelék követelményeinek. 
A jóváhagyó hatóság nem tiltja meg, korlátozza vagy akadályozza a járm -
vek, alkatrészek vagy önálló m szaki egységek nyilvántartásba vételét, ér-
tékesítését, forgalomba helyezését és közúti forgalomban való használatát 
az ezen függelék által szabályozott szerkezeti vagy m ködési kérdésekkel 
kapcsolatos okokból, amennyiben azok megfelelnek e függelékben megha-
tározott követelményeknek. 
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5. cikk 
 

A gyártó kötelezettségei 
(1) A gyártó teljes kör en felel s a jóváhagyó hatósággal szemben a jóváha-

gyási eljárás minden vonatkozásában, valamint a gyártási eljárások megfe-
lel ségért, függetlenül attól, hogy a gyártó közvetlenül részt vesz-e a járm , 
rendszer, alkatrész vagy önálló m szaki egység valamennyi gyártási lép-
cs jében. 

(2) A többlépcs s típus-jóváhagyási eljárásban minden egyes gyártó felel s az 
általa irányított gyártási lépcs ben hozzáadott rendszerek, alkatrészek 
vagy önálló m szaki egységek jóváhagyásáért és a gyártási eljárások meg-
felel ségért . 
A korábbi lépcs kben már jóváhagyott alkatrészeket vagy rendszereket 
módosító gyártó felel s ezen alkatrészek és rendszerek jóváhagyásáért és 
a gyártási eljárások megfelel ségért. 

(3) Ezen függelék alkalmazásában az EGT tagállamokon kívül letelepedett 
gyártónak a jóváhagyó hatóság el tti képviselete céljából az EGT tagál-
lamban letelepedett képvisel t kell kineveznie. 

 
III. FEJEZET 

EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK 
 

6. cikk 
 

A járm vek EK-típusjóváhagyása esetén követend  eljárások 
 

(1) A gyártó az alábbi eljárások valamelyikét választhatja: 
a) lépésenkénti típusjóváhagyás; 
b) egylépéses típusjóváhagyás; 
c) vegyes típusjóváhagyás. 

(2) A lépésenkénti típusjóváhagyás iránti kérelemnek tartalmazni kell az A/3. 
mellékletben el írt adatokat tartalmazó adatközl  mappát, és csatolni kell 
hozzá az A/4. vagy az A/11. mellékletben felsorolt alkalmazandó jogi sza-
bályozások alapján el írt típusbizonyítványok teljes csomagját. Rendszer 
vagy önálló m szaki egység típusjóváhagyása esetén a jogi szabályozások 
szerint, a jóváhagyó hatóság a jóváhagyás kibocsátásáig vagy megtagadá-
sáig hozzáféréssel rendelkezik a kapcsolódó információs csomaghoz. 

(3) Az egylépéses típusjóváhagyás iránti kérelem az A/1. melléklet alapján el -
írt, az A/4. vagy az A/11. mellékletben, és adott esetben az A/3. melléklet 
II. részében meghatározott jogi szabályozásokkal kapcsolatos vonatkozó 
információt tartalmazó adatközl  mappából áll. 

(4) Vegyes típus-jóváhagyási eljárás esetén a jóváhagyó hatóság felmentheti a 
gyártót a rendszerre vonatkozó egy vagy több EK-típusbizonyítvány bemu-
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tatása alól, feltéve hogy az adatközl  mappába belefoglalják az A/1. mel-
lékletben meghatározott, a rendszereknek a járm -jóváhagyási szakasz  
során való jóváhagyásához szükséges adatokat, amely esetben minden 
egyes EK-típusbizonyítványt, amelynek bemutatása alól felmentést adtak, 
vizsgálati jegyz könyvvel kell felváltani. 

(5) A (2), (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül többlépcs s típusjóváhagyás cél-
jára az alábbi információt kell benyújtani: 
a) az els  lépcs ben az adatközl  mappának az a része és azok az EK-

típusbizonyítványok, amelyek a teljes járm höz szükségesek, de csak 
akkor, ha ezek az alapjárm  gyártási állapotát érintik; 

b) a második és minden további lépcs ben az adatközl  mappa és az 
EK-típusbizonyítványok közül azok, amelyek a mindenkori gyártási 
fokozat tekintetében relevánsak, valamint a járm re vonatkozó, az 
el z  gyártási fokozatban kiadott EK-típusbizonyítványok másolata; 
továbbá a gyártó teljes kör  információt szolgáltat az általa a járm -
vön végzett változtatásokról és kiegészítésekr l. 

Az a) vagy b) pontban említett információt be lehet nyújtani a (4) bekez-
désben leírt vegyes típus-jóváhagyási eljárás szerint. 

(6) A gyártó a kérelmet a jóváhagyó hatóságnak nyújtja be. Egy adott járm tí-
pus tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be, és kizárólag egy tag-
államban. 
Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani. 

(7) A jóváhagyó hatóság indokolt kérelemmel felhívhatja a gyártót további  
információ benyújtására az arra vonatkozó döntés lehet vé tétele érdeké-
ben, hogy milyen vizsgálatok szükségesek, vagy e vizsgálatok elvégzésé-
nek megkönnyítése érdekében. 

(8) A gyártó biztosítja a jóváhagyó hatóság számára a típus-jóváhagyási eljá-
rás kielégít  elvégzéséhez szükséges számú járm vet. 

 
 

7. cikk 
 

A rendszerek, alkatrészek vagy önálló m szaki egységek 
EK-típusjóváhagyása esetén követend  eljárás 

 
(1) A gyártó a kérelmet a jóváhagyó hatóságnak nyújtja be. Egy adott rend-

szer- vagy alkatrésztípus vagy önálló m szaki egység típusa tekintetében 
kizárólag egy kérelem nyújtható be, és kizárólag egy tagállamban. Minden 
jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani. 

(2) A kérelemhez csatolni kell az adatközl  mappát, amelynek tartalmát a köz-
úti járm vek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m szaki 
feltételeir l szóló külön jogszabály mellékleteivel implementált közösségi 
irányelv vagy rendelet által meghatározottak szerint. 

(3) A jóváhagyó hatóság indokolt kérelemmel felhívhatja a gyártót további  
információ benyújtására az arra vonatkozó döntés lehet vé tétele érdeké-
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ben, hogy milyen vizsgálatok szükségesek, vagy e vizsgálatok elvégzésé-
nek megkönnyítése érdekében. 

(4) A gyártó biztosítja a jóváhagyó hatóság számára a vonatkozó külön függe-
lékekben vagy rendeletekben a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez el írt 
számú járm vet, alkatrészt vagy önálló m szaki egységet. 

 
 

IV. FEJEZET 
AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK ELVÉGZÉSE 

 
8. cikk 

 
Általános rendelkezések 

 
(1) A jóváhagyó hatóság nem adhatja meg az EK-típusjóváhagyást, amíg 

nincs biztosítva, hogy a 12. cikkben említett eljárásokat szabályszer en és 
kielégít en végrehajtották. 

(2) A jóváhagyó hatóság az EK-típusjóváhagyásokat a 9. és a 10. cikkel össz-
hangban adja meg. 

(3) Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely járm -, rendszer- al-
katrésztípus vagy önálló m szaki egység típusa, annak ellenére, hogy az 
el írt rendelkezéseknek megfelel, súlyosan veszélyezteti a közúti közleke-
dés biztonságát vagy súlyosan károsítja a környezetet vagy a közegészsé-
get, visszautasíthatja az EK-típusjóváhagyás kiadását. Ilyen esetben azon-
nal részletes dossziét küld a többi tagállamnak és a Bizottságnak, amely 
tartalmazza a döntés indokolását és a megállapított tények bizonyítását. 

(4) A kiadott EK-típusbizonyítványokat az A/7. mellékletben meghatározott 
módszernek megfelel en kell számozni. 

(5) A jóváhagyó hatóság a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak 20 munka-
napon belül megküldi a járm  EK-típusbizonyítvány másolatát annak mel-
lékleteivel együtt minden egyes jóváhagyott járm típusra vonatkozóan. A 
papíralapú adathordozó elektronikus fájllal is helyettesíthet . 

(6) A jóváhagyó hatóság késedelem nélkül tájékoztatja a többi tagállam jóvá-
hagyó hatóságait minden járm jóváhagyás megtagadásáról vagy vissza-
vonásáról, a döntés indokolásának mellékelésével. 

(7) A jóváhagyó hatóság háromhavonta megküldi a többi tagállam jóváhagyó 
hatóságainak az általa az el z  id szakban kiadott, módosított, megtaga-
dott vagy visszavont, rendszerre, alkatrészre vagy önálló m szaki egység-
re vonatkozó EK-típusjóváhagyások jegyzékét. A jegyzék az A/14. mellék-
letben meghatározott adatokat tartalmazza. 

(8) Az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság valamely másik tagállam 
kérésére a kérelem kézhezvételét követ  20 munkanapon belül elküldi a 
szóban forgó EK-típusjóváhagyás másolatát a mellékletekkel együtt. A pa-
píralapú adathordozó elektronikus fájllal is helyettesíthet . 
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9. cikk 
 

A járm vekre vonatkozó különleges rendelkezések 
 

(1) A jóváhagyó hatóság EK-típusjóváhagyást ad ki az alábbiak vonatkozásá-
ban: 
a) olyan járm típus, amely az adatközl  mappában szerepl  jellemz k-

kel rendelkezik, és az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozások-
ban meghatározott m szaki követelményeknek megfelel; 

b) olyan különleges rendeltetés  járm típus, amely az adatközl  map-
pában szerepl  jellemz kkel rendelkezik, és az A/11. mellékletben 
felsorolt jogi szabályozásokban meghatározott m szaki követelmé-
nyeknek megfelel; 

Az A/5. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazni kell. 
(2) A jóváhagyó hatóság többlépcs s típusjóváhagyást ad ki az olyan nem tel-

jes, vagy befejezett járm re, amely az adatközl  mappában szerepl  jel-
lemz kkel rendelkezik, és amely, gyártási állapotától függ en, megfelel az 
A/4. vagy az A/11. mellékletben felsorolt m szaki követelményeknek. 
A többlépcs s típusjóváhagyás alkalmazandó a más gyártó által átalakított 
vagy módosított teljes járm vekre is. 
Az A/17. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazni kell. 

(3) A jóváhagyó hatóság minden egyes járm típus esetében: 
a) az A/8. mellékletben meghatározott mintának megfelel en tölti ki az 

EK-típusbizonyítvány megfelel  szakaszait, beleértve a csatolt vizsgá-
lati eredménylapot is; 

b) összeállítja vagy ellen rzi az információs csomag tartalomjegyzékét; 
c) a kitöltött bizonyítványt és annak mellékleteit  késedelem nélkül kiadja 

a kérelmez nek. 
(4) Az olyan EK-típusjóváhagyás esetében, amelynek érvényességét korlátoz-

ták vagy amellyel kapcsolatban a jogi szabályozások bizonyos rendelkezé-
sei alól felmentést adtak a 20. vagy a 22. cikkel vagy az A/11. melléklettel 
összhangban, az EK-típusbizonyítványban fel kell tüntetni e korlátozásokat 
vagy felmentéseket. 

(5) Amennyiben az adatközl  mappa különleges rendeltetés  járm vekre vo-
natkozóan az A/11. mellékletben megadott rendelkezéseket határoz meg, 
az EK-típusbizonyítványban fel kell tüntetni ezeket a rendelkezéseket. 

(6) Amennyiben a gyártó a vegyes típus-jóváhagyási eljárást választja, a jóvá-
hagyó hatóság az adatközl  lap – amelynek mintája az A/3. mellékletben 
található – III. részében feltünteti a jogi szabályozásokban meghatározott 
azon vizsgálati jegyz könyvekre vonatkozó hivatkozásokat, amelyek tekin-
tetében nem áll rendelkezésre EK-típusbizonyítvány. 

(7) Amennyiben a gyártó az egylépéses típus-jóváhagyási eljárást választja, a 
jóváhagyó hatóság létrehozza az alkalmazandó jogi szabályozások jegyzé-
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két, amelynek formanyomtatványa az A/6. melléklet függelékében talál-
ható, és az EK-típusbizonyítványhoz csatolja. 

 
 

10. cikk 
 

A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló m szaki egységekre vonatkozó 
 különleges rendelkezések 

 
(1) A jóváhagyó hatóság EK-típusjóváhagyást ad azon rendszer tekintetében, 

amely az adatközl  mappa adatainak megfelel, és amely az A/4. vagy az 
A/11. melléklet el írása szerint a vonatkozó külön függelékben vagy rende-
letben meghatározott m szaki követelményeket teljesíti. 

(2) A jóváhagyó hatóság alkatrész vagy önálló m szaki egység EK-
típusjóváhagyást ad azon alkatrészek és önálló m szaki egységek tekinte-
tében, amelyek az adatközl  mappa adatainak megfelelnek, és amelyek az 
A/4. melléklet el írása szerint a vonatkozó külön függelékben vagy rende-
letben meghatározott m szaki követelményeket teljesítik. 

(3) Ha az alkatrészekre vagy az önálló m szaki egységekre – függetlenül attól, 
hogy javításra, szervizelésre vagy karbantartásra szánják-e azokat – a jár-
m  rendszer-típusjóváhagyása is vonatkozik, nincs szükség kiegészít , az 
alkatrészre vagy az önálló m szaki egységre vonatkozó típusjóváhagyásra, 
kivéve ha a vonatkozó jogi szabályozás el írja azt. 

(4) Ha az alkatrész vagy az önálló m szaki egység csak a járm  más részeivel 
együtt tölti be funkcióját, vagy mutatkoznak meg különleges jellemz i, és 
ezáltal a követelmények betartásának ellen rzése csak akkor lehetséges, 
amikor az alkatrész vagy az önálló m szaki egység az említett többi járm -
résszel kapcsolatban m ködik, akkor az alkatrész vagy önálló m szaki 
egység EK-típusjóváhagyásának hatályát ennek megfelel en korlátozni 
kell. Ezekben az esetekben az EK-típusbizonyítvány meghatározza a fel-
használására vonatkozó esetleges korlátozást, és megjelöli a beszerelésé-
re vonatkozó különleges feltételeket. Ha az ilyen alkatrészt vagy önálló 
m szaki egységet a járm gyártó szerelte be, akkor a felhasználásra vonat-
kozó alkalmazandó korlátozások vagy a beszerelésre vonatkozó feltételek 
betartását a járm  jóváhagyásának id pontjában kell ellen rizni. 

 
 

11. cikk 
 

Az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges vizsgálatok 
 

(1) Az ezen függelékben és az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozások-
ban meghatározott m szaki el írások betartását a kijelölt vizsgáló intéz-
mények által végzett megfelel  vizsgálatok révén kell igazolni. 
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(2) A szükséges vizsgálatokat olyan járm veken, alkatrészeken és önálló m -
szaki egységeken kell elvégezni, amelyek megfelelnek a jóváhagyandó  
típusnak. 
A gyártó azonban – a jóváhagyó hatósággal egyetértésben – olyan járm -
vet, rendszert, alkatrészt vagy önálló m szaki egységet is választhat, 
amely bár nem felel meg a jóváhagyandó típusnak, de a teljesítmények 
szükséges szintje tekintetében számos nagyon kedvez tlen jellemz t kom-
binál. A döntéshozatal támogatása érdekében a kiválasztási eljárás során 
virtuális vizsgálati módszereket lehet alkalmazni. 

(3) Az (1) bekezdésben említett vizsgálati eljárások helyett a jóváhagyó ható-
ság hozzájárulásával, a gyártó kérésére virtuális vizsgálati módszereket  
lehet alkalmazni, tekintettel az A/16. mellékletben felsorolt jogi szabályozá-
sokra. 

(4) A virtuális vizsgálati módszerekre vonatkozó általános feltételeket az 
A/16. melléklet 1. függeléke tartalmazza. 
Az A/16. mellékletben felsorolt jogi szabályozások mindegyikére vonatkozó 
különleges vizsgálati feltételeket és azok kapcsolódó eljárási szabályait az 
A/16. melléklet 2. függeléke határozza meg. 

 
 

12. cikk 
 

A gyártás megfelel ségével kapcsolatos intézkedések 
 

(1) Az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság – szükség esetén a többi 
tagállam jóváhagyó hatóságaival együttm ködve –megteszi a szükséges 
intézkedéseket az A/10. számú. melléklet szerint, és megvizsgálja, hogy 
megfelel  lépéseket tettek-e annak biztosítására, hogy a járm vek, rend-
szerek, alkatrészek vagy önálló m szaki egységek gyártása – az esett l 
függ en – megfeleljen a jóváhagyott típusnak. 

(2) Az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság e jóváhagyás tekinteté-
ben – szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttm -
ködve –megteszi a szükséges ellen rz  intézkedéseket az A/10. számú. 
melléklet szerint annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett  
intézkedések megfelel ek maradjanak, és a járm vek, rendszerek, alkat-
részek vagy önálló m szaki egységek gyártása – az esett l függ en –  
továbbra is megfeleljen a jóváhagyott típusnak. 
A termékek jóváhagyott típussal való megegyez ségének igazolása az 
A/10. számú. mellékletben, valamint az egyedi követelményeket tartalmazó 
említett jogi szabályozásokban foglalt eljárásokra korlátozódik. E célból az 
EK-típusjóváhagyást megadó tagállam jóváhagyó hatósága a gyártó telep-
helyén – beleértve a gyártólétesítményeket is – vett mintákon elvégezhet 
bármilyen, az A/4. vagy az A/11. számú. mellékletben felsorolt jogi szabá-
lyozásokban el írt ellen rzést vagy vizsgálatot. 
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(3) Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett 
intézkedéseket nem alkalmazzák, vagy jelent sen eltérnek a közösen 
megállapodott intézkedésekt l és ellen rzési tervekt l, vagy amelyeknek 
alkalmazása annak ellenére megsz nt, hogy a gyártás folytatódik, akkor 
meg kell tennie a szükséges intézkedéseket – beleértve a típusjóváhagyás 
visszavonását is – annak biztosítása érdekében, hogy pontosan betartsák 
a gyártás-megfelel ségi eljárást. 

 
 

V. FEJEZET 
AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSAI 

 
13. cikk 

 
Általános rendelkezések 

 
(1) A gyártó késedelem nélkül köteles tájékoztatni az EK-típusjóváhagyást 

megadó jóváhagyó hatóságot az információs csomagban rögzített adatok 
minden változásáról. Az említett jóváhagyó hatóság az e fejezetben meg-
határozott szabályoknak megfelel en eldönti, hogy melyik eljárást kell  
követni. Adott esetben a jóváhagyó hatóság a gyártóval konzultálva eldönt-
heti, hogy szükség van-e új EK-típusjóváhagyás megadására. 

(2) Az EK-típusjóváhagyás módosítási kérelmét kizárólag ahhoz a jóváhagyó 
hatósághoz lehet benyújtani, amely az eredeti EK-típusjóváhagyást meg-
adta. 

(3) Amennyiben ez a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy a módosításhoz új 
ellen rzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség, akkor ennek megfele-
l en tájékoztatja a gyártót. A 14. és 15. cikkben említett eljárások csak a 
szükséges új ellen rzések és új vizsgálatok sikeres elvégzése után kerül-
nek alkalmazásra. 

 
 

14. cikk 
 

A járm vekre vonatkozó különleges rendelkezések 
 

(1) Az információs csomagban rögzített információk megváltoztatása esetén a 
módosítást „felülvizsgálat”-nak kell nevezni. 
Ilyen esetben a jóváhagyó hatóság – amennyiben szükséges – kiadja az 
információs csomag felülvizsgált oldalait, amelyen egyértelm en feltüntetik 
a változás jellegét és az új kiadás keltét. Az információs csomag egységes 
szerkezetbe foglalt, frissített változatát – a változtatások részletes leírásá-
val kiegészítve olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelmény-
nek. 
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(2) A felülvizsgálatot „kiterjesztés”-nek kell nevezni, ha az (1) bekezdés ren-
delkezésein kívül: 
a) további ellen rzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség; 
b) az EK-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szerepl  bár-

mely információ megváltozott; 
c) a jogi szabályozások értelmében a jóváhagyott járm típusra vonat-

kozóan új követelmények lépnek életbe. 
Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság kiterjesztési számmal jelölt felülvizs-
gált EK-típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig 
megadott, egymást követ  kiterjesztések számának megfelel en növek-
szik. 
A jóváhagyási bizonyítványból a kiterjesztés oka és az új kiadás kelte vilá-
gosan ki kell, hogy derüljön. 

(3) Módosított oldalak vagy egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változat 
kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét, amely melléklet-
ként a jóváhagyási bizonyítványhoz van csatolva, úgy kell módosítani, hogy 
abból a legutolsó kiterjesztés vagy felülvizsgálat kelte, illetve a naprakész 
változat legutolsó egységes szerkezetbe foglalásának kelte kiderüljön. 

(4) Nincs szükség a járm típus jóváhagyásának módosítására, amennyiben a 
(2) bekezdés c) pontjában említett új követelmények m szaki szempontból 
lényegtelenek az említett járm típus tekintetében, vagy más járm kategó-
riákat érintenek, mint amely kategóriához a járm típus tartozik. 

 
 

15. cikk 
 

A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló m szaki egységekre vonatkozó 
különleges rendelkezések 

 
(1) Az információs csomagban rögzített információk megváltoztatása esetén 

a módosítást „felülvizsgálat”-nak kell nevezni. 
Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság – amennyiben szükséges – kiadja az 
információs csomag felülvizsgált oldalait, amelyeken egyértelm en feltünte-
tik a változás jellegét és az új kiadás keltét. Az információs csomag egy-
séges szerkezetbe foglalt, naprakész változatát – a változtatások részletes 
leírásával kiegészítve – olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e kö-
vetelménynek. 

(2) A felülvizsgálatot „kiterjesztés”-nek kell nevezni, ha az (1) bekezdés ren-
delkezésein kívül: 
a) további ellen rzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség; 
b) az EK-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szerepl  bár-

mely információ megváltozott; 
c) az alkalmazandó jogi szabályozások értelmében a jóváhagyott rend-

szerre, alkatrészre vagy önálló m szaki egységre vonatkozóan új kö-
vetelmények lépnek életbe. 
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A jóváhagyó hatóság kiterjesztési számmal jelölt felülvizsgált EK-
típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig megadott, 
egymást követ  kiterjesztések számának megfelel en növekszik. Azokban 
az esetekben, amikor a módosítást a (2) bekezdés c) pontjának alkalmazá-
sa teszi szükségessé, a jóváhagyási szám harmadik szakaszát naprakész-
szé kell tenni. 
A jóváhagyási bizonyítványból a kiterjesztés oka és az új kiadás kelte vilá-
gosan ki kell, hogy derüljön. 

(3) Módosított oldalak vagy egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változat 
kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét, amely melléklet-
ként a jóváhagyási bizonyítványhoz van csatolva, úgy kell módosítani, hogy 
abból a legutolsó kiterjesztés vagy felülvizsgálat kelte, illetve a naprakész 
változat legutolsó egységes szerkezetbe foglalásának kelte kiderüljön. 

 
16. cikk 

 
A módosítások kiadása és a módosításokról szóló értesítés 

(1) Kiterjesztés esetén a jóváhagyó hatóság naprakésszé teszi az EK-
típusbizonyítvány valamennyi vonatkozó rovatát, annak mellékleteit, vala-
mint az információs csomag tartalomjegyzékét. A naprakésszé tett bizo-
nyítványt és annak mellékleteit indokolatlan késedelem nélkül kell kiadni 
a kérelmez nek. 

(2) Felülvizsgálat esetén a jóváhagyó hatóság a felülvizsgált dokumentumokat 
vagy az egységes szerkezetbe foglalt, naprakésszé tett változatot – adott 
esetben az információs csomag felülvizsgált tartalomjegyzékét is beleért-
ve – indokolatlan késedelem nélkül kiadja a kérelmez nek. 

(3) A jóváhagyó hatóság a 8. cikkben említett eljárásoknak megfelel en értesíti 
a többi tagállam jóváhagyó hatóságait az EK-típusjóváhagyás módosításai-
ról. 

 
VI. FEJEZET 

AZ EK-JÁRM TÍPUSJÓVÁHAGYÁS HATÁLYA 
 

17. cikk 
 

A hatály megsz nése 
(1) Az EK járm -típusjóváhagyás hatálya a következ  esetekben sz nik meg: 

a) a jóváhagyott járm re alkalmazandó jogi szabályozásokban új köve-
telmények válnak kötelez vé az új járm vek nyilvántartásba vétele, 
értékesítése vagy forgalomba helyezése tekintetében, és nem lehet-
séges a jóváhagyás ennek megfelel  naprakésszé tétele; 

b) a jóváhagyott járm  gyártását önként és végérvényesen megszün-
tetik; 

c) a jóváhagyás érvényessége  különleges korlátozás következtében  
lejár. 
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(2) Amennyiben csak a típuson belüli egy változat, vagy a változaton belüli egy 
kivitel válik érvénytelenné, az EK-típusjóváhagyás hatálya csak abban az 
esetben sz nik meg, ha arról a bizonyos változatról vagy kivitelr l van szó. 

(3) Amennyiben egy bizonyos járm típus gyártása végérvényesen megsz nik, 
a gyártó értesíti azt a jóváhagyó hatóságot, amely az EK járm -
típusjóváhagyást megadta. Az ilyen értesítés kézhezvételét l számított 
20 munkanapon belül az említett hatóság ennek megfelel en tájékoztatja 
a többi tagállam jóváhagyó hatóságait. 
A 27. cikk csak az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett körülmé-
nyek esetén bekövetkez  megszüntetés esetén alkalmazandó. 

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül azokban az esetekben, amikor esedékes, 
hogy az EK járm -típusjóváhagyás hatálytalanná válik, a gyártó értesíti a 
jóváhagyó hatóságot, amely az EK-típusjóváhagyást megadta. 
A jóváhagyó hatóság késedelem nélkül közöl valamennyi vonatkozó infor-
mációt a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival, hogy – adott esetben – le-
het vé tegye a 27. cikk alkalmazását. Az említett közlemény különösen a 
legutolsó legyártott járm  gyártási dátumát és azonosítási számát határoz-
za meg közelebbr l. 

 
 

VII. FEJEZET 
MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT ÉS JELÖLÉSEK 

 
18. cikk 

 
Megfelel ségi nyilatkozat 

 
(1) A gyártó, mint a járm re vonatkozó EK-típusjóváhagyás tulajdonosa min-

den, a jóváhagyott típussal megegyez en gyártott teljes, nem teljes vagy 
befejezett járm höz megfelel ségi nyilatkozatot mellékel. 
a) A megfelel ségi nyilatkozat a járm  gyártója által a vásárlónak annak 

biztosítása érdekében tett nyilatkozatot jelent, hogy az általa vásárolt 
járm  a gyártása id pontjában megfelel az Európai Unió hatályos jog-
szabályainak. 
A megfelel ségi nyilatkozat azt a célt is szolgálja, hogy lehet vé tegye 
az illetékes hatóság számára a járm vek nyilvántartásba vételét anél-
kül, hogy a kérelmez  számára kiegészít  m szaki dokumentáció be-
nyújtását kellene el írniuk. 
E célok érdekében a megfelel ségi nyilatkozatnak a következ ket kell 
tartalmaznia: 
aa) járm azonosító szám; 
ab) a járm  pontos m szaki jellemz i (azaz a különböz  rovatokban 

értéktartományok feltüntetése nem megengedett). 
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b) A megfelel ségi nyilatkozat két oldalból áll. 
ba) 1. oldal, amely a gyártó megfelel ségi nyilatkozatát tartalmazza. 

Ez a sablon ugyanaz minden járm kategóriára. 
bb) 2. oldal, amely a járm  f  jellemz inek m szaki leírása. A 

2. oldalon szerepl  sablon az egyes járm kategóriákhoz igazo-
dik. 

c) A megfelel ségi nyilatkozatot legfeljebb A4-es formátumban (210 x 
297 mm) vagy legfeljebb A4-esre hajtogatható formátumban kell kiállí-
tani. 

d) A bb) pontban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a második olda-
lon feltüntetett értékeknek és mértékegységeknek a vonatkozó szabá-
lyozási aktusok típus-jóváhagyási dokumentációjában megadott érté-
keknek és mértékegységeknek kell lenniük. A gyártás megfelel ségé-
nek ellen rzése esetén az értékeket a vonatkozó szabályozási aktu-
sokban megállapított módszereknek megfelel en kell ellen rizni. Az 
említett szabályozási aktusokban megengedett t réshatárokat figye-
lembe kell venni. 

Nem teljes vagy befejezett járm  esetén a gyártó csak azokat az adatokat 
tölti ki a megfelel ségi nyilatkozat 2. oldalán, amelyeket a folyamatban lév  
jóváhagyási szakasz szerint ki kell egészíteni vagy meg kell változtatni, és 
adott esetben mellékeli a bizonyítványhoz a megel z  szakaszra vonatko-
zó valamennyi megfelel ségi nyilatkozatot. 

(2) A megfelel ségi nyilatkozatot a Közösség egyik hivatalos nyelvén kell meg-
fogalmazni. A tagállamok kérhetik a megfelel ségi nyilatkozat saját nyel-
vükre vagy nyelveikre történ  lefordítását. 

(3) A megfelel ségi nyilatkozatot úgy kell megtervezni, hogy védett legyen a 
hamisítás ellen. E célból olyan papírt kell használni, amely vagy színes gra-
fikai ábrákkal, vagy pedig a gyártó azonosítási jelét tartalmazó vízjellel van 
védve. 

(4) A megfelel ségi nyilatkozatot teljes egészében ki kell tölteni, és a bizonyít-
vány a jogszabályban el írt korlátozásokon kívül nem tartalmazhat korláto-
zásokat a járm  használata tekintetében. 

(5) Az A/9. számú. melléklet I. részében leírt, a 20. cikk (2) bekezdése rendel-
kezéseinek megfelel en jóváhagyott járm vekre vonatkozó megfelel ségi 
nyilatkozat címében megjeleníti „A teljes/befejezett járm vekbe szánt, a 
20. cikk szerint jóváhagyott típus (ideiglenes jóváhagyás)” szöveget. 

(6) Az A/9. számú melléklet I. részében leírt, a 22. cikknek megfelel en jóvá-
hagyott járm típusokra vonatkozó megfelel ségi nyilatkozat címében meg-
jeleníti a „a kis sorozatban típusjóváhagyott teljes/befejezett járm vekbe 
szánt” kifejezést, valamint ennek közvetlen közelében a gyártás évét, ame-
lyet az 1-es számjegy és az A/12. számú mellékletben szerepl  táblázat-
ban feltüntetett határérték között elhelyezked  sorszám követ, minden 
egyes gyártási évre vonatkozóan megjelölve az említett járm  sorszámát 
az adott évben gyártott sorozaton belül. 
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(7) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül a gyártó a megfelel ségi 
nyilatkozatban foglalt adatokat vagy információkat a tagállam nyilvántartási 
hatóságához elektronikus úton is továbbíthatja. 

(8) A megfelel ségi nyilatkozat másolatát csak a gyártó adhatja ki. A „másolat” 
szónak világosan láthatónak kell lennie a bizonyítvány másolatainak el lap-
ján. 

(9) A megfelel ségi nyilatkozat A. mintája (teljes járm ) olyan járm vekre  
vonatkozik, amelyek a közúton anélkül használhatók, hogy a jóváhagyá-
sukhoz további gyártási lépcs t igényelnének. 

(10) A megfelel ségi nyilatkozat B. mintája (befejezett járm vek) olyan járm -
vekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásukhoz további lépcs n mentek át. 
Ez a többlépcs s jóváhagyási folyamat szokásos eredménye (pl. járm -
gyártó által épített alvázra második lépcs s gyártó által épített busz). 
A többlépcs s folyamat során hozzáadott további jellemz ket röviden kell 
ismertetni. 

(11) A megfelel ségi nyilatkozat C. mintája (nem teljes járm vek) olyan járm -
vekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásához további gyártási lépcs  szük-
séges (pl. tehergépkocsi-alváz). 
A félpótkocsikhoz tartozó vontatók kivételével az N kategóriába tartozó,  
vezet fülkés, alvázzal ellátott járm vekre vonatkozó megfelel ségi nyilat-
kozatoknak a C. minta szerintinek kell lenniük. 

 
 

19. cikk 
 

EK típus-jóváhagyási jel 
 

(1) Valamely alkatrész vagy önálló m szaki egység gyártója – függetlenül at-
tól, hogy el bbiek egy rendszer részét képezik-e vagy sem – valamennyi, 
a jóváhagyott típussal megegyez en gyártott alkatrészt vagy egységet EK-
típusjóváhagyási jellel lát el, a vonatkozó külön melléklet vagy rendelet el -
írásainak megfelel en. 

(2) Amennyiben az EK típus-jóváhagyási jel feltüntetése nem el írás, a gyár-
tónak rögzítenie kell legalább kereskedelmi nevét vagy márkanevét, vala-
mint a típusszámot és/vagy az azonosítási számot. 

(3) Az EK típus-jóváhagyási jel meg kell, hogy feleljen az A/7. számú melléklet 
függelékének. 
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VIII. FEJEZET 
A FÜGGELÉK MELLÉKLETEIVEL ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN 

 ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS KONCEPCIÓK 
 

20. cikk 
 

Mentesség az új technológiák és koncepciók számára 
 

(1) A jóváhagyó hatóság – a gyártó kérelmére – a Bizottság engedélyével ad-
hatja ki az EK-típusjóváhagyást rendszerek, alkatrészek vagy önálló m -
szaki egységek olyan típusa tekintetében, amely az A/4. számú melléklet 
I. részében felsorolt egy vagy több jogszabállyal összeegyeztethetetlen 
technológiák vagy koncepciók felhasználásával készült. 

(2) Az engedély megadásáról szóló döntés megszületéséig a jóváhagyó ható-
ság ideiglenes, kizárólag a Magyar Köztársaság területén érvényes jóvá-
hagyást adhat ki a kérelmezett mentesség tárgyát képez  járm típus tekin-
tetében, feltéve hogy err l a Bizottságot és a többi tagállamot késedelem 
nélkül tájékoztatja egy olyan dokumentáció formájában, amely a következ  
elemeket tartalmazza: 
a) azon okok ismertetése, amelyek miatt az érintett technológiák vagy 

koncepciók az adott rendszer, alkatrész vagy önálló m szaki egység 
követelményekkel való összeegyeztethetetlenségéhez vezetnek; 

b) a vonatkozó biztonsági és környezetvédelmi szempontok leírása és 
a megtett intézkedések; 

c) az elvégzett kísérletek és azok eredményeinek leírása annak igazolá-
sával, hogy – összehasonlítva azon követelményekkel, amelyek tekin-
tetében a mentességet kérelmezik – legalább egyenérték  biztonsági 
és környezetvédelmi feltételek biztosítottak. 

(3) Más tagállamok dönthetnek úgy, hogy területükön elfogadják a (2) bekez-
désben említett ideiglenes jóváhagyást. 

(4) A Bizottság  dönt arról, hogy engedélyezi vagy nem a jóváhagyó hatóság 
számára az adott járm típus tekintetében az EK-típusjóváhagyás megadá-
sát. 
Adott esetben a döntés azt is meghatározza, hogy a jóváhagyás érvényes-
sége – például id ben – korlátozott-e. A típusjóváhagyás érvényessége 
minden esetben legalább harminchat hónap. 
Amennyiben a Bizottság az engedély megtagadása mellett dönt, a jóváha-
gyó hatóság haladéktalanul értesíti az e cikk (2) bekezdésében említett ide-
iglenes típusjóváhagyás jogosultját arról, hogy az ideiglenes jóváhagyás 
hat hónappal a bizottsági döntés napját követ en visszavonásra kerül. 
Ugyanakkor az ideiglenes jóváhagyásnak megfelel en – annak visszavo-
nását megel z en – gyártott járm vek tekintetében engedélyezni kell azok 
nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését minden 
olyan tagállamban, amely az ideiglenes jóváhagyást elfogadta. 
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(5) Ez a cikk nem alkalmazható olyan esetekben, amikor az adott rendszer, al-
katrész vagy önálló m szaki egység megfelel valamely olyan ENSZ-EGB 
el írásnak, amelyhez a Közösség csatlakozott. 
 

 
IX. FEJEZET 

KIS SOROZATBAN GYÁRTOTT JÁRM VEK 
 

22. cikk 
 

A kis sorozatban gyártott járm vek EK-típusjóváhagyása 
 

(1) A gyártó kérésére és az A/12. számú melléklet A. részének 1. szakaszában 
meghatározott mennyiségi korlátokon belül a jóváhagyó hatóság – a 6. cikk 
(4) bekezdésében említett eljárással összhangban – megadhatja az EK-
típusjóváhagyást olyan járm típus tekintetében, amely legalább az 
A/4. számú melléklet I. részének függelékében felsorolt követelményeket 
teljesíti. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a különleges rendeltetés  járm vekre. 
(3) Az EK-típusjóváhagyásokat a 11. mellékletnek, illetve az A/7. számú mel-

lékletnek megfelel en kell számozni. 
 
 

23. cikk 
 

A kis sorozatban gyártott járm vek nemzeti típusjóváhagyása 
 

(1) Az A/12. számú melléklet A. részének 2. szakaszában meghatározott 
mennyiségi korlátokon belül gyártott járm vek esetében a jóváhagyó ható-
ság eltekinthet az A/4. vagy az A/11. számú mellékletben felsorolt jogi sza-
bályozásban foglalt egy vagy több rendelkezés alkalmazásától, feltéve, 
hogy megfelel  alternatív követelményeket állapítanak meg. 
Az „alternatív követelmények” kifejezés alatt olyan eljárási szabályok és 
m szaki követelmények értend k, amelyek célja a közúti közlekedésbiz-
tonság és a környezetvédelem olyan szintjének biztosítása, amely az A/4., 
illetve az A/11. számú melléklet rendelkezéseiben el írt szinttel a lehet  
legteljesebb mértékben megegyezik. 

(2) A jóváhagyó hatóság az (1) bekezdésben említett járm vek esetében a 
rendelet 9/A. §-ában és az A/4. melléklet Kiegészítésében meghatározottak 
szerint jár el. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezését a jóváhagyó hatóság csak kell en 
indokolt esetben alkalmazhatja. 
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(4) A járm vek e cikk szerinti típusjóváhagyása céljából a jóváhagyó hatóság 
elfogadja az A/4. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozásokkal össz-
hangban jóváhagyott rendszereket, alkatrészeket vagy önálló m szaki 
egységeket. 

(5) A típusbizonyítvány feltünteti, az (1) és (2) bekezdés szerint megadott 
mentességek jellegét. 
A típusbizonyítványon – amelynek mintája az A/6. számú mellékletben ta-
lálható – nem szerepel az „EK járm -típusbizonyítvány” fejléc. A típusbizo-
nyítványok számozása ugyanakkor a A/7. számú melléklet szerint történik. 

(6) A típusjóváhagyás érvényessége Magyarország területére korlátozódik. A 
gyártó kérésére azonban a jóváhagyó hatóság ajánlott levél vagy elektroni-
kus levél útján megküldi a típusbizonyítvány és a csatolt dokumentumok 
másolatát a gyártó által megjelölt más tagállam jóváhagyó hatósága szá-
mára. 
E másolat kézhezvételét követ  60 napon belül az érintett tagállam döntést 
hoz a típusjóváhagyás elfogadásáról. Döntésér l a jóváhagyó hatóságot 
hivatalosan tájékoztatja. 
A más tagállam jóváhagyó hatósága abban az esetben tagadhatja meg a 
típusjóváhagyás elfogadását, ha megalapozott indokok alapján feltételez-
het , hogy a járm  jóváhagyásának alapjául szolgáló m szaki el írások az 
államában alkalmazottakkal nem egyenérték ek. 

(7) Amennyiben egy kérelmez  másik tagállamban kívánja értékesíteni, nyil-
vántartásba jegyeztetni vagy forgalomba helyezni a járm vet, kérelmére a 
jóváhagyó hatóság a másik tagállam jóváhagyó hatóságának rendelkezé-
sére bocsátja az információs csomagot is tartalmazó típusbizonyítvány  
másolatát. 
A más tagállam jóváhagyó hatóság az említett járm  értékesítését, nyilván-
tartásba vételét vagy forgalomba helyezését abban az esetben tagadhatja 
meg, ha megalapozott indokok alapján feltételezhet , hogy a járm  jóvá-
hagyásának alapjául szolgáló m szaki el írások az államában alkalmazot-
takkal nem egyenérték ek. 

 
 

X. FEJEZET 
EGYEDI JÓVÁHAGYÁSOK 

 
24. cikk 

 
Egyedi jóváhagyások 

 
(1) A jóváhagyó hatóság mentességet biztosíthat valamely konkrét – adott 

esetben egyedi – járm  számára, vagy az A/4. vagy az A/11. számú mel-
lékletben felsorolt jogi szabályozások egy vagy több rendelkezésének telje-
sítése alól, feltéve, hogy alternatív követelményeket támasztanak. 
Az els  bekezdésben említett rendelkezések alkalmazásától a jóváhagyó 
hatóság csak kell en indokolt esetben tekinthet el. 
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Az „alternatív követelmények” kifejezés alatt olyan eljárási szabályok és 
m szaki követelmények értend k, amelyek célja a közúti közlekedésbiz-
tonság és a környezetvédelem olyan szintjének biztosítása, amely az A/4, 
illetve az A/11 számú melléklet rendelkezéseiben el írt szinttel a lehet  
legteljesebb mértékben megegyezik. 

(2) A jóváhagyó hatóság nem végeztet roncsoló jelleg  kísérleteket. Az alter-
natív követelmények teljesítésének megállapítására a kérelmez  által 
megadott releváns információkat használja fel. 

(3) A jóváhagyó hatóság az alternatív követelmények teljesítése helyett elfo-
gad bármely, rendszerre, alkatrészre vagy önálló m szaki egységre vonat-
kozó EK-típusjóváhagyást. 

(4) Az egyedi jóváhagyás iránti kérelmet a gyártó, a járm  tulajdonosa vagy 
a nevükben eljáró – EGT tagállam területén letelepedett – személy nyújtja 
be. 

(5) A jóváhagyó hatóság megadja az egyedi jóváhagyást, amennyiben a járm  
megfelel a kérelemhez csatolt leírásnak, és teljesíti az alkalmazandó m -
szaki követelményeket, majd késedelem nélkül kibocsátja az egyedi forga-
lomba helyezési engedélyt. 
Az egyedi forgalomba helyezési engedély formátuma az A/6. számú mel-
lékletben foglalt EK-típusbizonyítvány mintáját követi, és tartalmazza leg-
alább azokat az információkat, amelyeket külön jogszabály a járm vek 
nyilvántartásba vételéhez el ír. 
Az egyedi forgalomba helyezési engedélyben nem szerepelhet az „EK-
járm jóváhagyás” fejléc, azonban az tartalmazza a járm  azonosítási szá-
mát (VIN). 

 (6) Az egyedi jóváhagyás érvényessége Magyarország területére korlátozódik. 
Amennyiben egy kérelmez  másik tagállamban kíván értékesíteni, nyilván-
tartásba jegyeztetni vagy forgalomba helyezni egyedi jóváhagyással bíró 
járm vet, kérelmére a jóváhagyást megítél  jóváhagyó hatóság a rendel-
kezésére bocsát egy, a járm  jóváhagyásának alapjául szolgáló m szaki 
követelményeket ismertet  nyilatkozatot. 
Amennyiben egy járm  tekintetében a jóváhagyó hatóság e cikk rendelke-
zéseinek megfelel en egyedi jóváhagyást ad ki, a többi tagállam engedé-
lyezi a járm  értékesítését, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helye-
zését, kivéve ha megalapozott indokok alapján feltételezhet , hogy a járm  
jóváhagyásának alapjául szolgáló m szaki el írások a sajátjaival nem 
egyenérték ek. 

(7) A gyártó vagy a járm  tulajdonosa kérelmére a jóváhagyó hatóság egyedi 
jóváhagyást ad ki azon járm  részére, amely megfelel ezen függelék ren-
delkezéseinek és az A/4., illetve az A/11. számú mellékletben felsorolt jogi 
szabályozásoknak. 
Ilyen esetben a tagállamok elfogadják az egyedi jóváhagyást, és engedé-
lyezik a járm  értékesítését, nyilvántartásba vételét és forgalomba helye-
zését.
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(8) E cikk rendelkezéseit alkalmazni lehet az ezen függelék szerint típusjóvá-
hagyásban részesült, és els  nyilvántartásba vételüket vagy forgalomba 
helyezésüket megel z en módosított járm vek vonatkozásában. 

 
 

25. cikk 
 

Különleges rendelkezések 
 

(1) A 24. cikkben el írt eljárást alkalmazni lehet konkrét járm vek esetében 
a gyártási folyamat egymást követ  szakaszai során, a többlépcs s típus-
jóváhagyási eljárásnak megfelel en. 

(2) A 24. cikkben el írt eljárás nem léphet a többlépcs s típus-jóváhagyási  
eljárás rendes menetének egy közbens  lépcs je helyébe, valamint nem 
alkalmazható valamely járm  jóváhagyása els  lépcs jének megszerzése 
céljára. 

 
 

XI. FEJEZET 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, ÉRTÉKESÍTÉS 

ÉS FORGALOMBA HELYEZÉS 
 

26. cikk 
 

A járm vek nyilvántartásba vétele, értékesítése és forgalomba helyezése 
 

(1) A 29. és 30. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, a jóváhagyó hatóság 
kizárólag akkor vesz nyilvántartásba egy járm vet, és engedélyezi annak 
értékesítését vagy forgalomba helyezését, ha az a 18. cikknek megfelel en 
kibocsátott, érvényes megfelel ségi nyilatkozattal rendelkezik. 
A nem teljes járm vek esetében a jóváhagyó hatóság engedélyezheti azok 
értékesítését, azonban megtagadhatja tartós nyilvántartásba vételüket és 
forgalomba helyezésüket arra az id szakra, ameddig e járm vek nem tel-
jesek. 

(2) A megfelel ségi nyilatkozatra vonatkozó követelmény alól mentességet  
élvez  járm vek kizárólag akkor vehet k nyilvántartásba, értékesíthet k 
vagy helyezhet k forgalomba, amennyiben teljesítik ezen függelék megfe-
lel  m szaki követelményeit. 

(3) A kis sorozatban gyártott járm vek esetében a nyilvántartásba vett, értéke-
sített, vagy forgalomba helyezett járm vek száma évente nem haladja meg 
az A/12. számú melléklet A. részében feltüntetett mennyiséget. 
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27. cikk 
 

A kifutó sorozatú járm vek nyilvántartásba vétele, értékesítése és 
 forgalomba helyezése 

 
(1) Az A/12. számú melléklet B. szakaszában megadott mennyiségi korlátokra 

is figyelemmel, és kizárólag korlátozott ideig a jóváhagyó hatóság nyilván-
tartásba vehet olyan járm veket, valamint engedélyezheti azok értékesíté-
sét vagy forgalomba helyezését, amelyek olyan járm típushoz tartoznak, 
amelynek EK-típusjóváhagyása már nem érvényes. 
Az els  bekezdés kizárólag olyan, a Közösség területén található járm -
vekre alkalmazandó, amelyek gyártásuk idején érvényes EK-
típusjóváhagyással rendelkeztek, azonban az érvényesség lejárta el tt 
nem kerültek nyilvántartásba vagy forgalomba. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti lehet séghez teljes járm vek esetében az EK-
típusjóváhagyás lejárta napját követ  tizenkét, befejezett járm vek eseté-
ben pedig tizennyolc hónapon keresztül lehet folyamodni. 

(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseivel élni kívánó gyártó a jóváhagyó hatóság-
hoz az adott járm vek forgalomba helyezéséig kérvényt nyújt be. A kére-
lemben ismertetni kell mindazon m szaki vagy gazdasági okokat, amelyek 
miatt a járm vek az új m szaki követelményeknek nem felelnek meg. 
A jóváhagyó hatóság – a kérvény kézhezvételét követ  három hónapon be-
lül – dönt arról, hogy engedélyezi-e és milyen darabszámban ezen járm -
vek nyilvántartásba vételét. 

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés értelemszer en alkalmazandó azon járm vekre, 
amelyek nemzeti típusjóváhagyással rendelkeztek, ám a jóváhagyás érvé-
nyességének megsz nését megel z en – a 45. cikket alkalmazva – az EK-
típus-jóváhagyási eljárás kötelez  végrehajtása következtében nem kerül-
tek nyilvántartásba vagy forgalomba. 

(5) A jóváhagyó hatóság megfelel  intézkedések alkalmazásával biztosítja az 
e cikk szerinti eljárás keretében nyilvántartásba vételre kerül  vagy forga-
lomba helyezend  járm vek számának eredményes ellen rzését. 

 
28. cikk 

 
Alkatrészek és önálló m szaki egységek értékesítése 

és  forgalomba helyezése 
 

(1) A jóváhagyó hatóság abban az esetben engedélyezi az alkatrészek és 
önálló m szaki egységek értékesítését vagy forgalmazását, ha azok a  
vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelnek, és a 19. cikk szerinti meg-
felel  jelöléssel vannak ellátva. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó azon alkatrészek vagy önálló m szaki 
egységek esetében, amelyeket kifejezetten olyan új járm vek számára  
készítettek vagy terveztek, amelyekre ez a függelék nem vonatkozik. 
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(3) Az (1) bekezdést l eltérve, a jóváhagyó hatóság engedélyezheti olyan  
alkatrészek vagy önálló m szaki egységek értékesítését és forgalomba he-
lyezését, amelyek a 20. cikket alkalmazva mentesültek valamely jogi sza-
bályozás egy vagy több rendelkezése alól, vagy amelyeket a 22., 23. vagy 
24. cikk szerinti, az adott alkatrészeket vagy önálló m szaki egységeket 
érint  mentességeket élvez  járm vekbe kívánnak beszerelni. 

(4) Az (1) bekezdést l eltérve, és amennyiben valamely jogi szabályozás más-
képp nem rendelkezik, a jóváhagyó hatóság engedélyezheti olyan alkatré-
szek vagy önálló m szaki egységek értékesítését és forgalomba helyezé-
sét, amelyeket olyan járm vekbe kívánnak beszerelni, amelyek tekinteté-
ben forgalomba helyezésük id pontjában az EK-típusjóváhagyás az ER. 
A függeléke szerint 2009 ápr.29 el tt nem volt követelmény. 
 

XII. FEJEZET 
VÉDZÁRADÉKOK 

 
29. cikk 

 
Az ezen függeléknek megfelel  járm vek, rendszerek, 

alkatrészek vagy önálló m szaki egységek 
 

(1) Ha a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy egyes új járm vek, rend-
szerek, alkatrészek vagy önálló m szaki egységek – bár az alkalmazandó 
követelményeknek megfelelnek, vagy megfelel  jelöléssel vannak ellátva – 
a közúti közlekedést súlyosan veszélyeztetik, a környezetet vagy a közeg-
észséget súlyosan károsítják, akkor a jóváhagyó hatóság  legfeljebb hat 
hónapra megtagadhatja az ilyen járm vek nyilvántartásba vételét vagy az 
ilyen járm vek, alkatrészek vagy önálló m szaki egységek értékesítésének 
vagy forgalomba helyezésének engedélyezését. 
Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság err l haladéktalanul értesíti a gyártót, 
a többi tagállam jóváhagyó hatóságait és a Bizottságot, tájékoztatva azokat 
döntése okairól, különösen arról, hogy a döntés: 
– a vonatkozó jogi szabályozások hiányosságainak, vagy 
– a vonatkozó követelmények helytelen alkalmazásának eredménye-e. 

 
30. cikk 

 
A jóváhagyott típusnak meg nem felel  járm vek, rendszerek, 

alkatrészek vagy önálló m szaki egységek 
 

(1) Ha az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy 
azok az új járm vek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló m szaki egysé-
gek, amelyek megfelel ségi nyilatkozattal vagy jóváhagyási jellel vannak 
ellátva, nem felelnek meg az általa jóváhagyott típusnak, akkor megteszi a 
szükséges intézkedéseket, beleértve, szükség esetén, a típusjóváhagyás 
visszavonását is, annak biztosítására, hogy a legyártott járm vek, rendsze-
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rek, alkatrészek vagy önálló m szaki egységek minden esetben megfelel-
jenek a jóváhagyott típusnak. Ez a jóváhagyó hatóság a megtett intézkedé-
sekr l értesíti a többi tagállam jóváhagyó hatóságait. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az EK-típusbizonyítványban vagy az 
adatközl  lapon szerepl  adatoktól való eltérés a jóváhagyott típusnak való 
megfelelés hiányának min sül. 
A járm  nem tekintend  a jóváhagyott típustól eltér nek, amennyiben a 
járm  meghatározott m szaki jellemz jére vonatkozó követelményt a jogi 
szabályozás t réshatárral állapítja meg, és a járm  m szaki jellemz je a 
t réshatárt nem haladja meg. 

(3) Ha a jóváhagyó hatóság bebizonyítja, hogy olyan új járm vek, alkatrészek 
vagy önálló m szaki egységek, amelyek megfelel ségi nyilatkozattal vagy 
jóváhagyási jellel vannak ellátva, nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak, 
attól a jóváhagyó hatóságtól, amely az EK-típusjóváhagyást megadta, kér-
heti annak ellen rzését, hogy a legyártott járm vek, rendszerek, alkatré-
szek vagy önálló m szaki egységek továbbra is megfelelnek-e a jóváha-
gyott típusnak. Ilyen kérelem esetén az érintett jóváhagyó hatóság a lehet  
leghamarabb, de minden esetben a kérelem keltét l számított hat hónapos 
határid n belül meghozza a szükséges intézkedéseket. 

(4) Az alábbi esetekben a jóváhagyó hatóság, attól a jóváhagyó hatóságtól, 
amely a rendszerre, alkatrészre, önálló m szaki egységre vagy a nem tel-
jes járm re a típusjóváhagyást megadta, kérheti a szükséges intézkedések 
megtételét annak biztosítására, hogy a legyártott járm vek ismét megfelel-
jenek a jóváhagyott típusnak: 
a) EK-járm -típusjóváhagyás, amennyiben a járm  megfelelésének hiá-

nyát kizárólag valamely rendszer, alkatrész vagy önálló m szaki egy-
ség megfelelésének hiánya okozza; 

b) többlépcs s típusjóváhagyás, amennyiben a befejezett járm  megfe-
lelésének hiányát kizárólag a nem teljes járm  részét képez  rend-
szer, alkatrész vagy önálló m szaki egység, vagy maga a nem teljes 
járm  megfelelésének a hiánya okozza. 

Ilyen kérelem esetén a megkeresett jóváhagyó hatóság – szükség esetén a 
kérelmet benyújtó jóváhagyó hatósággal együttm ködve – a lehet  legha-
marabb, de minden esetben a kérelem keltét l számított hat hónapos  
határid n belül meghozza a szükséges intézkedéseket. Amennyiben meg-
állapítják a megfelelés hiányát, akkor a rendszerre, alkatrészre, önálló m -
szaki egységre vagy a nem teljes járm re vonatkozó típusjóváhagyást ki-
adó jóváhagyó hatóság megteszi az (1) bekezdésben el írt intézkedéseket. 

(5) A jóváhagyó hatóság az EK-típusjóváhagyás visszavonásáról és a vissza-
vonás okairól 20 munkanapon belül értesíti az EGT tagállamok jóváhagyó 
hatóságait. 

(6) Ha az EK-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság vitatja a megfele-
lés hiányát, amelyr l értesítést kapott, az érintett jóváhagyó hatóságok 
igyekeznek a vitás esetet rendezni. A Bizottságot folyamatosan tájékoztatni 
kell, hogy szükség esetén megfelel  konzultációkat tarthasson a vita ren-
dezése érdekében. 
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31. cikk 
 

Az alapvet en fontos rendszerek megfelel  m ködésének jelent s mérték  veszé-
lyeztetésére alkalmas alkatrészek vagy berendezések értékesítése 

és  üzembe helyezése 
 

(1) A jóváhagyó hatóságok csak abban az esetben engedélyezik a járm  biz-
tonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából alapvet en 
fontos rendszerek megfelel  m ködését jelent s mértékben veszélyeztet  
alkatrészek vagy berendezések értékesítését, értékesítésre kínálását vagy 
üzembe helyezését, ha ezen alkatrészeket vagy berendezéseket az (4)–
(8) bekezdéssel összhangban jóváhagyó hatóság engedélyezte. 

(2) Az (1) bekezdésnek megfelel en engedélyezend  alkatrészeket és beren-
dezéseket fel kell venni az A/13. számú mellékletben meghatározott jegy-
zékbe. Az ilyen határozat értékelésen alapul, és méltányos egyensúlyra  
törekszik a következ  elemek között: 
a) a kérdéses alkatrészekkel vagy berendezésekkel felszerelt járm vek 

biztonságára vagy környezetvédelmi tulajdonságaira nézve komoly 
veszély fennállása; és 

b) a kérdéses alkatrészekre vagy berendezésekre egy e cikk szerinti  
engedélyeztetési kötelezettség esetleges el írásának hatása az érté-
kesítés utáni piacon jelen lév  fogyasztókra és gyártókra. 

(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a járm re vonatkozóan elvégzett 
rendszer-típusjóváhagyás alá tartozó eredeti alkatrészekre vagy berende-
zésekre, valamint az A/4. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozások 
valamelyikének el írásaival összhangban típusjóváhagyással ellátott alkat-
részekre és berendezésekre, kivéve abban az esetben, ha a jóváhagyások 
az (1) bekezdésben említettekt l eltér  szempontokat érintenek. Az (1) be-
kezdés nem alkalmazandó a kizárólag versenyjárm vekhez gyártott, nem 
közúti forgalomban történ  használatra szánt alkatrészekre vagy berende-
zésekre. Ha az A/13. számú mellékletben található alkatrészeket vagy be-
rendezéseket versenyzési és közúti célból egyaránt használják, ezeket az 
alkatrészeket vagy berendezéseket csak akkor szabad értékesítésre kínál-
ni a lakosság számára közúti járm vekben való felhasználás céljából, ha 
megfelelnek e cikk követelményeinek. 

(4) E követelmények körébe tartoznak a biztonsági és a környezetvédelmi el -
írások, és szükség szerint a vizsgálati szabványokra vonatkozó el írások 
is. Azok az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokon alapulhatnak, 
vagy a vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi és vizsgálati technológia 
alapján alakíthatóak ki, vagy ha ez a megkívánt biztonsági vagy környezet-
védelmi cél elérését megfelel en segíti, a résznek vagy berendezésnek az 
eredeti járm  – vagy adott esetben annak valamely része – környezetvé-
delmi és biztonsági tulajdonságaival való összehasonlításából állhatnak. 

(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában az alkatrészek vagy berendezések gyár-
tója a kijelölt vizsgáló intézmény által készített vizsgálati jegyz könyvet 
nyújt be a jóváhagyó hatóságnak, amely tanúsítja, hogy az engedélyeztetni 
kívánt alkatrészek vagy berendezések megfelelnek a (4) bekezdésben 
meghatározott követelményeknek. A gyártó típusonként csak egy jóváha-
gyó hatósághoz, és csak egy kérelmet nyújthat be. 
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A kérelem tartalmazza az alkatrészek vagy berendezések gyártójára  
vonatkozó adatokat, az engedélyeztetni kívánt alkatrészek vagy berende-
zések típusát, azonosítóját és számjelét, valamint azon járm  tekintetében, 
amelybe az adott alkatrészeket vagy berendezéseket be kívánják szerelni, 
a gyártó nevét, a járm  típusát és adott esetben a gyártási évét vagy más, 
az azonosítását lehet vé tév  információt. 
Amennyiben a vizsgálati jegyz könyvet és egyéb bizonyítékokat figyelem-
be véve a jóváhagyó hatóság meggy z dik arról, hogy a kérdéses alkatré-
szek vagy berendezések megfelelnek a (4) bekezdésben foglalt követel-
ményeknek, késedelem nélkül bizonyítványt ad ki a gyártónak. Ez a bizo-
nyítvány – a (9) bekezdés második bekezdésére is figyelemmel – feljogosít 
az alkatrészeknek vagy berendezéseknek az EGT tagállamban történ   
értékesítésére, értékesítésre kínálására vagy járm be szerelésére. 

(6) Az ezen cikk alkalmazásával engedélyezett összes alkatrészt vagy beren-
dezést megfelel en jelölni kell. 

(7)  

(8) A gyártó haladéktalanul értesíti a bizonyítványt kiadó jóváhagyó hatóságot 
bármely olyan változásról, amely hatással van azokra a feltételekre, ame-
lyekkel a bizonyítványt kiadták. Az adott jóváhagyó hatóság határoz arról, 
hogy felül kell-e vizsgálni a bizonyítványt, vagy új bizonyítványt kell-e kiad-
ni, valamint arról, hogy szükség van-e új vizsgálatokra. 
A gyártó felel annak biztosításáért, hogy az alkatrészeket és berendezése-
ket azoknak a feltételeknek megfelel en gyártsák az adott id pontban és a 
továbbiakban is, amelyekkel a bizonyítványt kiadták. 

(9) A jóváhagyó hatóság az engedélyezést megel z en megbizonyosodik a 
gyártás-megfelel ség hatékony ellen rzését biztosító, kielégít  intézkedé-
sek és eljárások meglétér l. 
Amennyiben a jóváhagyó hatóság azt állapítja meg, hogy az engedély ki-
adásának feltételei már nem teljesülnek, felkéri a gyártót, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy az alkatrészek és 
berendezések ismét megfeleljenek a feltételeknek. Amennyiben szüksé-
ges, az engedélyt visszavonja. 

(10) A tagállamok közötti, a (4) bekezdésben említett bizonyítványokkal kapcso-
latos bármely nézeteltérést a Bizottság tudomására kell hozni. A Bizottság 
a tagállamokkal folytatott konzultációt követ en meghozza a szükséges in-
tézkedéseket, beleértve – amennyiben szükséges – az engedély visszavo-
násának elrendelését. 

(11) Ez a cikk nem alkalmazandó  alkatrészre vagy berendezésre addig, amíg 
az A/13. számú mellékletben nem szerepel. Minden újabb alkatrésznek 
vagy berendezésnek, vagy azok csoportjának az A/13. számú mellékletbe 
történ  felvétele esetén ésszer  átmeneti id szak kerül megállapításra an-
nak érdekében, hogy az alkatrész vagy berendezés gyártója engedélyezés 
iránti kérelmet adhasson be, és engedélyt kaphasson. Ugyanakkor – adott 
esetben – id pont határozható meg, amely id pontot megel z en típusjó-
váhagyásban részesült járm vekhez tervezett alkatrészek és berendezé-
sek mentesülnek e cikk alkalmazása alól. 
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(12) Amíg nem születik döntés arról, hogy egy alkatrészt vagy berendezést fel 
kell-e venni az (1) bekezdésben említett jegyzékbe, a jóváhagyó hatóság a 
járm  biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szempontjából 
alapvet en fontos rendszerek megfelel  m ködésének jelent s veszélyez-
tetésére alkalmas alkatrészekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos nem-
zeti rendelkezéseket tarthat fenn. 
A kérdéses alkatrészekkel vagy berendezésekkel kapcsolatos nemzeti 
rendelkezések hatályukat vesztik, amint e döntés megszületik. 

 
 

32. cikk 
 

Járm vek visszahívása 
 

(1) Az EK-típusjóváhagyással rendelkez  gyártónak – a fogyasztóvédelemr l 
szóló 1997. évi CLV  törvény vagy annak végrehajtására kiadott jogszabály 
rendelkezéseivel összhangban – haladéktalanul értesítenie kell a járm   
típusjóváhagyását megadó jóváhagyó hatóságot, ha  a már értékesített, 
nyilvántartásba vett vagy üzembe helyezett járm veket -  a járm be szerelt 
egy vagy több rendszernek, alkatrésznek vagy önálló m szaki egységnek a 
közúti közlekedés biztonságára, a közegészségre vagy a környezetvéde-
lemre gyakorolt komoly kockázata miatt  vissza kell hívnia,  függetlenül  
attól, hogy azt ezzel a függelékkel összhangban jóváhagyták-e vagy sem. 

(2) A gyártó a jóváhagyó hatóságnak az (1) bekezdésben említett kockázat 
semlegesítésére megfelel  orvoslási lehet ségeket javasol. A jóváhagyó 
hatóság a javasolt intézkedésekr l késedelem nélkül tájékoztatja a többi 
tagállam hatóságait annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok saját  
területükön biztosíthassák az intézkedések hatékony végrehajtását. 

(3) Amennyiben az intézkedéseket az érintett hatóságok elégtelennek ítélik, 
vagy azok végrehajtása késedelmes, haladéktalanul értesítik azt a jóváha-
gyó hatóságot, amely az EK járm -típusjóváhagyást kiadta. 
A jóváhagyó hatóság ezt követ en tájékoztatja a gyártót. Ha az EK járm -
típusjóváhagyást kiadó hatóság maga sem elégedett a gyártó intézkedése-
ivel, akkor meghozza a szükséges intézkedéseket, beleértve az EK járm -
típusjóváhagyás visszavonását is, amennyiben a gyártó nem javasol és 
nem hajt végre hatásos korrekciós intézkedéseket. Az EK járm -
típusjóváhagyás visszavonása esetén az érintett jóváhagyó hatóság 
20 munkanapon belül, ajánlott levél vagy azzal egyenérték  elektronikus 
eszköz útján értesíti a gyártót, a többi tagállam jóváhagyó hatóságait,  
valamint a Bizottságot. 

(4) E cikket azokra az alkatrészekre is alkalmazni kell, amelyekre nem vonat-
kozik jogi szabályozásban el írt követelmény. 
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33. cikk 
 

A meghozott határozatokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehet ségekr l 
szóló értesítés 

 
Valamennyi határozatot, amelyet az ezen függelék végrehajtása során elfogadott 
rendelkezések értelmében hoznak, és valamennyi határozatot, amellyel egy típus-
jóváhagyást megtagadnak vagy visszavonnak, amellyel a nyilvántartásba vételt 
megtagadják, vagy amellyel értékesítési tilalmat mondanak ki, részletes indokolás-
sal kell ellátni. 
Az érintett felet értesíteni kell minden ilyen határozatról, és ugyanakkor a hatályos 
jogi szabályozások szerint számára rendelkezésre álló jogorvoslati lehet ségekr l, 
valamint az ezen jogorvoslati lehet ségek igénybevételére engedélyezett határ-
id kr l is. 
 
 

XIII. FEJEZET 
NEMZETKÖZI EL ÍRÁSOK 

 
34. cikk 

 
Az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges ENSZ-EGB el írások 

 
(1) Azok az ENSZ-EGB el írások, amelyekhez a Közösség csatlakozott, és 

amelyeket az A/4. számú melléklet I. része és az A/11. számú melléklet so-
rol fel, részét képezik az EK járm -típusjóváhagyásnak, ugyanolyan feltéte-
lek mellett, mint a külön mellékletek vagy rendeletek. Ezeket az el írásokat 
az A/4. számú melléklet I. részében és az A/11. számú mellékletben talál-
ható táblázat vonatkozó oszlopaiban felsorolt járm kategóriákra kell alkal-
mazni. 

 
 

35. cikk 
 

Az ENSZ-EGB el írások mellékletekkel vagy rendeletekkel való egyenérték sége 
 

  Az A/4. számú melléklet II. részében felsorolt ENSZ-EGB el írások a közúti 
járm vek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának m szaki 
feltételeir l szóló külön jogszabály mellékleteivel implementált közösségi 
irányelvvekkel vagy rendeletekkel egyenérték nek tekintend k annyiban, 
amennyiben hatályuk és tárgyuk azonos. 
A jóváhagyó hatóság elfogadja az ezen ENSZ-EGB el írásokkal össz-
hangban megadott jóváhagyásokat, és adott esetben az ezekhez tartozó 
jóváhagyási jeleket a közúti járm vek forgalomba helyezésének és forga-
lomban tartásának m szaki feltételeir l szóló külön jogszabály mellékletei-
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vel implementált közösségi irányelvek vagy rendeletek alapján megadott 
megfelel  jóváhagyások és/vagy jóváhagyási jelek helyett. 

 
 

XIV. FEJEZET 
M SZAKI INFORMÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA 

 
37. cikk 

 
A felhasználóknak szánt információ 

 
(1) A gyártó nem szolgáltathat ki olyan, az ebben a függelékben vagy az 

A/4. számú mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban el írt adatokhoz 
kapcsolódó m szaki információt, amely eltér a jóváhagyó hatóság által jó-
váhagyott adatoktól. 

(2) Külön jogi szabályozás rendelkezése alapján a gyártó a felhasználók ren-
delkezésére bocsát minden olyan vonatkozó információt és szükséges út-
mutatást, amely valamely járm , alkatrész vagy önálló m szaki egység 
használatához kapcsolódó különleges feltételeket vagy korlátozásokat ír le. 
Ezt az információt az EGT tagállamok hivatalos nyelvein kell rendelkezésre 
bocsátani. Ezt – a jóváhagyó hatósággal egyetértésben – megfelel  hasz-
nálatot támogató dokumentumban, mint például a használati útmutatóban 
vagy a karbantartási útmutatóban kell közzétenni. 

38. cikk 
 

Az alkatrészek vagy önálló m szaki egységek gyártóinak szánt információ 
(1) A járm  gyártója az alkatrészek vagy önálló m szaki egységek gyártóinak 

rendelkezésére bocsátja mindazon adatokat – beleértve, adott esetben, a 
jogi szabályozás mellékletében vagy függelékében külön felsorolt rajzokat 
is –, amelyek az alkatrészek vagy önálló m szaki egységek EK-
típusjóváhagyásához vagy a 31. cikk szerinti engedély megszerzéséhez 
szükségesek. 
A járm  gyártója az alkatrészek vagy önálló m szaki egységek gyártóira 
nézve kötelez  érvény  megállapodást köthet, minden nem nyilvános – 
többek között a szellemi tulajdonjogokhoz kapcsolódó – információ bizal-
mas kezelése érdekében. 

(2) Az alkatrészek vagy önálló m szaki egységek gyártója a 10. cikk (4) be-
kezdésével összhangban a használatra vagy a beszerelés egyedi feltételei-
re vagy mindkett re vonatkozóan korlátozásokat magában foglaló EK-
típusbizonyítvány tulajdonosaként az említettekr l minden részletes infor-
mációt a járm  gyártójának rendelkezésére bocsát. 
Amennyiben egy jogi szabályozás rendelkezik róla, az alkatrészek vagy 
önálló m szaki egységek gyártója a legyártott alkatrészekhez vagy önálló 
m szaki egységekhez a használatra vagy a beszerelés egyedi feltételeire 
vagy mindkett re vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban útmutatót mellé-
kel. 
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XV. FEJEZET 
VIZSGÁLÓ INTÉZMÉNYEK KIJELÖLÉSE ÉS BEJELENTÉSE 

 
41. cikk 

 
A vizsgáló intézmények kijelölése 

 
(1) A kijelölt vizsgáló intézmény köteles megfelelni ezen függelék rendelkezé-

seinek. 
(2) A vizsgáló intézmények az ezen függelékben, vagy valamely, az A/4. szá-

mú mellékletben felsorolt jogi szabályozásban meghatározott, jóváhagyás-
hoz vagy ellen rzéshez szükséges vizsgálatokat vagy maguk végzik el, 
vagy felügyelik, kivéve, ahol alternatív eljárások külön engedélyezettek. 
A vizsgáló intézmények nem végezhetnek olyan vizsgálatokat vagy ellen-
rzéseket, melyekre megfelel  módon nem lettek kijelölve. 

(3) A vizsgáló intézmények hatáskörükt l függ en a következ  négy tevékeny-
ségi kategória közül egybe vagy többe tartoznak: 
a) A kategória: azon vizsgáló intézmények, amelyek saját létesítménye-

ikben végzik el az ezen függelékben és az A/4. számú mellékletében 
felsorolt jogi szabályozásokban említett vizsgálatokat; 

b) B kategória: azon vizsgáló intézmények, amelyek felügyelik az ezen 
függelékben és az A/4. számú mellékletében felsorolt jogi szabályo-
zásokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél létesítményeiben 
végzett vizsgálatokat; 

c) C kategória: azon vizsgáló intézmények, amelyek a gyártó gyártás-
megfelel séget biztosító eljárásainak kezdeti vizsgálatát és nyomon 
követését végzik; 

d) D kategória: azon vizsgáló intézmények, amelyek a gyártás-
megfelel ség felügyeletének keretében vizsgálatokat vagy ellen rzé-
seket felügyelnek vagy végeznek. 

(4) A vizsgáló intézmények igazolják, hogy az ezen függelék és az A/4. számú 
mellékletben felsorolt jogi szabályozások alá tartozó konkrét területeken 
megfelel  szakértelemmel, konkrét szakismeretekkel és bizonyított szak-
mai tapasztalattal rendelkeznek. 
Továbbá a vizsgáló intézmények kötelesek megfelelni az A/5. számú mel-
léklet 1. függelékében felsorolt, az általuk végzett tevékenységekre vonat-
kozó el írásoknak. Ez a követelmény azonban nem vonatkozik a 25. cikk 
(1) bekezdése szerinti többlépcs s típus-jóváhagyási eljárás utolsó lépcs -
jének alkalmazására. 

(5) A jóváhagyó hatóság vizsgáló intézményként járhat el a (3) bekezdésben 
említett tevékenységek közül egy vagy több esetén. 

(6) Az A kategóriájú tevékenységekhez a gyártó vagy a nevében eljáró alvál-
lalkozó is kijelölhet  vizsgáló intézményként az A/15. számú mellékletben 
felsorolt jogi szabályozások vonatkozásában. 
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(7) Az (5) és (6) bekezdésben említett jogalanyok kötelesek megfelelni e cikk 
rendelkezéseinek. 

(8) A nem a (6) bekezdés értelmében kijelölt, harmadik országbeli vizsgáló in-
tézményeket csak a Közösség és a kérdéses harmadik ország közötti két-
oldalú egyezmény keretében lehet bejelenteni a 43. cikkel összhangban. 

 
 

42. cikk 
 

A vizsgáló intézmények szakértelmének elbírálása 
 

(1) A 41. cikkben említett szakértelmet egy illetékes hatóság által kiállított érté-
kel  jelentéssel kell igazolni. Ez egy akkreditációs testület által kiállított 
akkreditációs bizonyítványt is magában foglalhat. 

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentés alapját képez  értékelést az 
A/5. számú melléklet 2. függelékének rendelkezései szerint folytatják le. 
Az értékel  jelentést legalább hároméves id szakonként felül kell vizsgálni. 

(3) Az értékel  jelentést kérésre közölni kell a Bizottsággal. 
(4) A vizsgáló intézményként eljáró jóváhagyó hatóság a megfelelést köteles 

dokumentumokkal igazolni. 
Ebbe beletartozik egy olyan értékelés, melyet az értékelt tevékenységt l 
független auditorok végeznek. Az ilyen auditorok tartozhatnak ugyanahhoz 
a szervezethez, feltéve hogy ket az értékelt tevékenységet végz   
személyzett l autonóm módon elválasztva irányítják. 

(5) A vizsgáló intézményként kijelölt gyártónak vagy a nevében eljáró alvállal-
kozónak, be kell tartania e cikk vonatkozó el írásait. 

 
 

43. cikk 
 

Bejelentési eljárások 
 

(1) A tagállamok közlik a Bizottsággal minden egyes kijelölt vizsgáló intézmény 
nevét, címét – beleértve az elektronikus címet – a felel s személyeket és a 
tevékenységi kategóriákat. Értesítik továbbá a Bizottságot ezek minden 
utólagos módosításáról. 
A bejelentésben szerepel, hogy mely el írások szerinti vizsgálatokra jelöl-
ték ki a vizsgáló intézményeket. 

(2) A vizsgáló intézmény a 41. cikkben szerepl  tevékenységeket csak akkor 
folytathatja típus-jóváhagyási célra, ha ezt el zetesen bejelentették a  
Bizottságnak. 

(3) Több tagállam ugyanazt a vizsgáló intézményt is kijelölheti és bejelentheti, 
függetlenül az általa folytatott tevékenységek kategóriájától. 
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(4) Amennyiben egy jogi szabályozás alkalmazásakor egy olyan szervezetet 
vagy hatáskörrel rendelkez  szervet szükséges kijelölni, melynek tevé-
kenysége nem szerepel a 41. cikkben említettek között, a bejelentést e cikk 
rendelkezéseivel összhangban kell megtenni. 

(5) A jóváhagyó hatóságok és a vizsgáló intézmények jegyzéke és adatai az 
Európai Bizottság honlapján kerülnek közzétételre. 

 
XVI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

44. cikk 
 

Átmeneti rendelkezések 
 

(1) Amíg ezen függelék szükséges módosításai az ezen függelék hatálya alá 
még nem tartozó járm vekre történ  kiterjesztés, vagy a nem M1-es, kis  
sorozatban gyártott járm vek típusjóváhagyásával kapcsolatos adminisztra-
tív és m szaki rendelkezések teljessé tétele, és az egyedi jóváhagyási eljá-
rásra vonatkozó összehangolt adminisztratív és m szaki rendelkezések 
meghatározása érdekében nem történnek meg, valamint amíg a 45. cikk-
ben meghatározott átmeneti id szakok le nem járnak, a jóváhagyó hatóság 
ezen járm vekre továbbra is a nemzeti jóváhagyási rendszert alkalmazza, 
feltéve hogy az ilyen jóváhagyások az ezen függelékben meghatározott 
összehangolt m szaki követelményeken alapulnak. 

(2) A jóváhagyó hatóság a gyártó vagy egyedi jóváhagyás esetén a járm  tu-
lajdonosa kérésére és a megkövetelt információk beterjesztése után kitölti 
és kibocsátja a típusbizonyítványt vagy az egyedi jóváhagyást. A bizonyít-
ványt a kérelmez  számára kell kibocsátani. 
Azonos típusú járm vekre vonatkozóan a többi tagállam a hitelesített má-
solatot elismeri annak bizonyításaként, hogy a szükséges vizsgálatokat  
elvégezték. 

(3) Ahol egy egyedi jóváhagyás alá es  járm vet másik tagállamban kell nyil-
vántartásba venni, az a tagállam megkövetelhet az egyedi jóváhagyást ki-
bocsátó jóváhagyó hatóságtól bármilyen kiegészít  tájékoztatást, mely 
részletesen leírja az adott járm  által teljesített m szaki követelményeket. 

(4) Mindaddig, amíg a tagállamokban az ezen függelék által szabályozott jár-
m vekkel kapcsolatos nyilvántartásba vételi és adóztatási rendszerek har-
monizálása nem történik meg, a jóváhagyó hatóság használhat nemzeti 
kódokat a nyilvántartásba vétel és az adóztatás megkönnyítése céljából. 
E célból a jóváhagyó hatóság feloszthatja az A/3. számú melléklet II. ré-
szében szerepl  változatokat, feltéve hogy a felosztáshoz használt jellem-
z k az információs csomagban kifejezetten fel vannak tüntetve vagy abból 
egy egyszer  számítással levezethet k. 
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45. cikk 
 

Az EK-típusjóváhagyás alkalmazási id pontjai 
 

(1) Az EK-típusjóváhagyást illet en a tagállamok az A/19. számú mellékletben 
meghatározott id ponttól kezdve adják meg az új típusú járm vek számára 
az EK-jóváhagyást. 

(2) A jóváhagyó hatóság az új típusú járm vekre a gyártó kérésére adhatja ki 
az EK-jóváhagyást. 

(3) Az A/19. számú melléklet táblázatának negyedik oszlopában meghatáro-
zott id pontokig a 26. cikk (1) bekezdése nem alkalmazandó olyan új jár-
m vekre, melyekre a harmadik oszlopban meghatározott id pontok el tt 
nemzeti jóváhagyást adtak ki, vagy amelyekre nem volt jóváhagyás. 

(4) A gyártó kérelmére az A/19. számú mellékletben szerepl  táblázat 6. és 9. 
sorának 3. oszlopában meghatározott id pontokig a jóváhagyó hatóság 
azzal a feltétellel folytatja a nemzeti típusjóváhagyások kiadását a járm -
vek közösségi típusjóváhagyásának alternatívájaként az M2 vagy M3 kate-
góriájú járm vekre, hogy e járm vek és rendszereik, alkatrészeik és önálló 
m szaki egységeik típusjóváhagyása az ezen függelék A/4. számú mellék-
letének I. részében felsorolt jogi szabályozásoknak megfelel en megtör-
tént. 

(5)  
(6)  
(7) A jóváhagyó hatóság 2010. május 1. napjától kezd d en csak e függelék 

A/9. melléklete szerinti megfelel ségi nyilatkozatot fogad el, míg ezen id -
pont el tt megengedett és elfogadandó a 2007/46/EK irányelv IX. mellékle-
tében meghatározott minta szerinti megfelel ségi nyilatkozat is. 

 
 

46. cikk 
 

Szankciók 
 

A jóváhagyó hatóság megtesz minden szükséges intézkedést az ezen függelék 
rendelkezései és különösen a 31. cikkben szerepl  vagy a 31. cikkb l adódó tilal-
mak, valamint az A/4. számú melléklet I. részében felsorolt jogi szabályozások vég-
rehajtásának biztosítása érdekében, valamint külön jogszabályban meghatározott 
bírságot szab ki ezek megszegése esetén. 
 
 

47. cikk 
 
A jóváhagyó hatóság a típus-jóváhagyási eljárások alkalmazásával kapcsolatos  
tapasztalatairól 2011. április 29-ig tájékozatja az Európai Bizottságot, különös tekin-
tettel a többlépcs s típusjóváhagyási eljárás alkalmazására. 
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A MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 
A/1. melléklet A járm vek EK-típusjóváhagyásához szükséges információk tel-

jes jegyzéke 
A/2. melléklet A járm kategóriákra és járm típusokra vonatkozó fogalom-

meghatározások 
A/3. melléklet Adatközl  lap a járm vek EK-típusjóváhagyásához 
A/4. melléklet A járm vek EK-típusjóváhagyásához szükséges követelmények 

jegyzéke 
Kiegészítés: M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járm -

vek EK-típusjóváhagyására vonatkozó köve-
telmények felsorolása 

A/5. melléklet A járm vek EK-típusjóváhagyása során követend  eljárások 
1. kiegészítés: Szabványok, melyeknek a 41. cikkben emlí-

tett jogalanyoknak meg kell felelniük 
2. kiegészítés: A vizsgáló intézmények értékelésére vonat-

kozó eljárás 
A/6. melléklet EK-típusbizonyítvány 

Kiegészítés: Azon jogi szabályozások felsorolása, ame-
lyeknek a járm típus megfelel 

A/7. melléklet Az EK-típusbizonyítványok számozási rendszere 
Kiegészítés: Alkatrészek és önálló m szaki egységek EK-

típus-jóváhagyási jele 
A/8. melléklet Vizsgálati eredmények 
A/9. melléklet EK-megfelel ségi nyilatkozat 
A/10. melléklet Gyártási eljárások megfelel sége  
A/11. melléklet Különleges rendeltetés  járm vek tulajdonságai és az ilyen jár-

m vekre vonatkozó követelmények 
1. kiegészítés: Lakóautók, ment járm vek és halottszállító 

kocsik 
2. kiegészítés: Páncélozott járm vek 
3. kiegészítés: Kerekes székkel használható járm vek
4. kiegészítés: Egyéb különleges rendeltetés  járm vek (be-

leértve a lakókocsikat) 
5. kiegészítés: Önjáró daruk 

A/12. melléklet A kis sorozatokra és kifutó sorozatokra vonatkozó legnagyobb 
darabszámok 

A/13. melléklet A járm  biztonsága vagy környezetvédelmi tulajdonságai szem-
pontjából alapvet en fontos rendszerek megfelel  m ködését je-
lent s mértékben veszélyeztet  részek és berendezések jegy-
zéke, m ködési követelmények, megfelel  vizsgálati eljárások, 
jelölési és csomagolási el írások 
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A/14. melléklet A jogi szabályozások értelmében kiadott EK-típusjóváhagyások 
jegyzéke 

A/15. melléklet Azon jogi szabályozások jegyzéke, amelyek vonatkozásában 
gyártó jelölhet  ki vizsgáló intézményként 

A/16. melléklet Azon jogi szabályozások jegyzéke, amelyek vonatkozásában 
gyártó vagy vizsgáló intézmény virtuális vizsgálati módszereket 
használhat 
1. kiegészítés: A virtuális vizsgálati módszerek tekintetében 

el írt általános feltételek 
2. kiegészítés: A virtuális vizsgálati módszerekre vonatkozó 

egyedi feltételek 
A/17. melléklet A többlépcs s EK-típus-jóváhagyási eljárások 

Kiegészítés: A gyártó kiegészít  táblájának mintája 
A/18. melléklet A járm  származási bizonyítványa – A gyártó nyilatkozata a nem 

az M1 kategóriába tartozó alapjárm r l/nem teljes járm r l 
A/19. melléklet Ezen függelék végrehajtásának menetrendje a típusjóváhagyás 

tekintetében 
A/20. melléklet A hatályon kívül helyezett irányelv nemzeti jogba való átültetésé-

re vonatkozó határid k 
A/21. melléklet Megfelelési táblázat 
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A/1. melléklet 

A járm vek EK-típusjóváhagyására vonatkozó adatok teljes jegyzéke (a) 
Az ezen mellékletben és a közúti járm vek forgalomba helyezésének és forgalomban tartá-
sának m szaki feltételeir l szóló külön jogszabály mellékleteivel implementált közösségi 
irányelvben vagy rendeletben szerepl  valamennyi adatközl  lap csak az ezen teljes kör  
jegyzékb l vett kivonatokból állhat, és követnie kell a teljes kör  jegyzék számozási rend-
szerét. 

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat 
megfelel  méretben, kell  részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra ösz-
szehajtogatva kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelel en részletes-
nek kell lenniük. 

Ha az e mellékletben említett rendszerek, alkatrészek vagy önálló m szaki egységek elekt-
romos vezérléssel m ködnek, ezek teljesítményére vonatkozóan is kell adatokat szolgáltat-
ni. 

0. Általános 
0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): … 

0.2. Típus: … 

0.2.0.1. Alváz: … 

0.2.0.2. Felépítmény/teljes járm : … 

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): … 

0.3. Típusazonosító ismertet jelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járm vön: 
(b)… 

0.3.0.1. Alváz: … 

0.3.0.2. Felépítmény/teljes járm : … 

0.3.1. A jelölés elhelyezése: … 

0.3.1.1. Alváz: … 

0.3.1.2. Felépítmény/teljes járm : … 

0.4. Járm kategória (c): … 

0.4.1. A járm  osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján: … 

0.5. Gyártó neve és címe: … 

0.6. A hatóságilag el írt táblák rögzítésének helye és módja, a járm  azonosító számá-
nak helye: … 

0.6.1. Az alvázon: … 

0.6.2. A felépítményen: … 

0.7. (Nem meghatározott) 

0.8. Az összeszerel  üzem(ek) címe(i): … 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (ha van ilyen): … 

1. A járm  általános szerkezeti jellemz i 
1.1. Egy reprezentatív járm r l készített fényképek és/vagy rajzok: … 
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1.2. A teljes járm  méretezett rajza: … 

1.3. A tengelyek és kerekek száma: … 

1.3.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: … 

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: … 

1.3.3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): … 

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): … 

1.5. Hossztartó anyaga (d): … 

1.6. Motor helye és elrendezése: … 

1.7. Vezet fülke (motor feletti vezet fülkés vagy hagyományos motorházas) (e): … 

1.8. Vezet  helye: bal/jobb (1). 

1.8.1. A járm  a jobboldali/baloldali (1) közlekedésre van kialakítva. 

1.9. Meg kell adni, hogy a gépjárm  félpótkocsi vagy egyéb pótkocsi vontatására szol-
gál-e, és hogy a pótkocsi félpótkocsi, vonórudas vagy középtengelyes pótkocsi-e; 
meg kell adni, hogy a járm veket speciálisan áruk szabályozott h mérsékleti felté-
telek közötti szállítására tervezték-e: … 

2. Tömegek és méretek (f) (g) 
(kg-ban és mm-ben) (adott esetben utalva a rajzokra) 

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (g1) 
2.1.1. Két tengellyel rendelkez  járm vek 

2.1.1.1. Három vagy több tengellyel rendelkez  járm vek 

2.1.1.1.1. Egymást követ  tengelyek közötti távolság a legels  tengelyt l a leghátsó 
tengely felé haladva: … 

2.1.1.1.2. Teljes tengelytávolság: 

2.2. Nyerges járm vek (nyerges vontató, félpótkocsi) 
2.2.1. Félpótkocsik esetén 

2.2.1.1. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi leghátsó vége közötti távolság: … 

2.2.1.2. A nyeregcsap tengelye és a félpótkocsi elejének tetsz leges pontja közötti legna-
gyobb távolság: … 

2.2.1.3. Félpótkocsi speciális tengelytávja (az MR A. Függelékének A/48. melléklete — 
97/27/EK irányelv I. mellékletének 7.6.1.2. pontjában meghatározottak szerint): … 

2.2.2. Nyerges vontatók esetén 

2.2.2.1. Nyereg távolsága a járm  leghátsó tengelyét l (legnagyobb és legkisebb; nem tel-
jes járm  esetén jelezni kell a megengedett értékeket) (g2) : 

2.2.2.2. A nyereg magassága (g3): … 

2.3. A tengelyek nyomtávja(i) és szélessége(i) 
2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávjai (g4): … 

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (g4): … 
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2.3.3. A legszélesebb hátsó tengely szélessége: … 

2.3.4. A legels  tengely szélessége (a gumiabroncs legküls  pontjától mérve, a talajhoz 
közeli abroncs-kidudorodást figyelmen kívül hagyva): … 

2.4. A járm  mérettartománya (teljes) 
2.4.1. A felépítmény nélküli alváznál: 

2.4.1.1. Hossz (g5): … 

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hossz: … 

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hossz: … 

2.4.1.1.3. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (g6): … 

2.4.1.2. Szélesség (g7): … 

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség: … 

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: … 

2.4.1.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés ese-
tén jelölni kell a rendes menethelyzetet): … 

2.4.1.4. Els  kinyúlás (g9): … 

2.4.1.4.1. Els  terepszög (g10): … fok. 

2.4.1.5. Hátsó kinyúlás (g11): … 

2.4.1.5.1. Hátsó terepszög (g12): … fok. 

2.4.1.5.2. A kapcsolási pontban a túlnyúlás megengedett legkisebb és legnagyobb mér-
téke (g13): … 

2.4.1.6. Szabad magasság (az A/2. melléklet A. szakaszának 4.5. pontjában meghatá-
rozottak szerint) 

2.4.1.6.1. A tengelyek között: … 

2.4.1.6.2. Az els  tengely(ek) alatt: … 

2.4.1.6.3. A hátsó tengely(ek) alatt: … 

2.4.1.7. Átgördülési szög (g14): … fok. 

2.4.1.8. A felépítmény és/vagy a bels  szerelvények és/vagy a tartozékok és/vagy a hasz-
nos teher tömegközéppontjának megengedett széls  helyzetei: … 

2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra 

2.4.2.1. Hossz (g5): … 

2.4.2.1.1. Rakfelület hosszúsága: … 

2.4.2.1.2. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (g6): … 

2.4.2.2. Szélesség (g7): … 

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (áruk szabályozott h mérsékleti feltételek közötti szállí-
tására tervezett járm vek esetén): … 

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén 
jelölni kell a rendes menethelyzetet): … 
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2.4.2.4. Els  kinyúlás (g9): … 

2.4.2.4.1. Els  terepszög (g10): … fok. 

2.4.2.5. Hátsó kinyúlás (g11): … 

2.4.2.5.1. Hátsó terepszög (g12): … fok. 

2.4.2.5.2. A kapcsolási pontban a túlnyúlás megengedett legkisebb és legnagyobb mér-
téke (g13): … 

2.4.2.6. Szabad magasság (az A/2. melléklet A. szakaszának 4.5. pontjában meghatározot-
tak szerint) 

2.4.2.6.1. A tengelyek között: … 

2.4.2.6.2. Az els  tengely(ek) alatt: … 

2.4.2.6.3. A hátsó tengely(ek) alatt: … 

2.4.2.7. Átgördülési szög (g14): … fok. 

2.4.2.8. A hasznos teher tömegközéppontjának megengedett széls  helyzetei (nem egyenle-
tes terheléseloszlás esetén): … 

2.4.2.9. A járm  (M2 és M3) tömegközéppontjának elhelyezkedése annak m szakilag meg-
engedett legnagyobb terhelése mellett, hossz-, kereszt- és függ leges irányban: … 

2.4.3. Az alváz nélkül jóváhagyott felépítményre (M2 és M3) 

2.4.3.1. Hossz (g5): … 

2.4.3.2. Szélesség (g7): … 

2.4.3.3. Névleges magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés 
esetén jelölni kell a rendes menethelyzetet): … 

2.5. A felépítmény nélküli alvázas kivitel tömege (utastér, h t folyadék, ken -
anyag, tüzel anyag, pótkerék, szerszámok és járm vezet  nélkül): … 

2.5.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: … 

2.6. Tömeg menetkész állapotban 
A járm  tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató 
esetén – amennyiben azt a gyártó beszerelte – csatlakozó berendezéssel együtt, 
menetkész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezet fülké-
vel együtt, felépítmény és/vagy csatlakozó berendezés nélkül, amennyiben a fel-
építményt vagy a csatlakozó berendezést a gyártó nem szerelte be (ideértve a fo-
lyadékokat, szerszámokat, pótkereket, ha van, valamint a járm vezet t, autóbuszok 
esetén a kísér  személyt, amennyiben van kísér ülés a járm ben) (h) (minden vál-
tozatra a legnagyobb és legkisebb értékkel): … 

2.6.1. A fenti tömeg tengelyek közötti megoszlása és félpótkocsi vagy középtengelyes 
pótkocsi esetén a terhelés az összekapcsolási ponton (minden változatra a legna-
gyobb és legkisebb értékkel). … 

2.7. Nem teljes járm  esetében a befejezett járm  gyártó által megadott legkisebb tö-
mege: … 

2.7.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes 
pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton: … 
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2.8. A gyártó által megadott, m szakilag megengedett legnagyobb össztömeg (i) (3): … 

2.8.1. Ennek a tömegnek a megoszlása a tengelyek között félpótkocsi, középtengelyes 
pótkocsi esetében terhelés az összekapcsolási ponton (3): … 

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, m szakilag megengedett legnagyobb tömeg: … 

2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó, m szakilag megengedett legnagyobb tömeg: … 

2.11. A gépjárm  által vontatható, m szakilag megengedett legnagyobb tömeg az alábbi-
ak esetében 

2.11.1. Vonórudas pótkocsi: … 

2.11.2. Félpótkocsi: … 

2.11.3. Középtengelyes pótkocsi: … 

2.11.3.1. A vonószerkezet kinyúlásának (j) legnagyobb aránya a tengelytávhoz képest: … 

2.11.3.2. Legnagyobb V-érték: …… kN. 

2.11.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett össztömege (3): … 

2.11.5. A járm  teher vontatására alkalmas/nem alkalmas (1) (az MR A. Függelékének 
A/27. számú melléklete – 77/389/EGK irányelv II. mellékletének 1.2 pontja). 

2.11.6. A fékezetlen pótkocsi legnagyobb tömege: … 

2.12. A járm  kapcsolási pontjára es , m szakilag megengedett legnagyobb stati-
kus, függ leges terhelés/tömeg 

2.12.1. A gépjárm nél: … 

2.12.2. A félpótkocsin vagy középtengelyes pótkocsin: … 

2.12.3. A csatlakozóberendezés megengedett legnagyobb tömege (amennyiben nem a 
gyártó szerelte be): … 

2.13. Hátsó kilengés (az MR A. Függelékének A/48. számú melléklete (97/27/EK irány-
elv I. mellékletének 7.6.2. és 7.6.3.) 3.6.3 és 3.6.4. pontjában meghatározottak sze-
rint): … 

2.14. Motorteljesítmény/legnagyobb tömeg aránya: … kW/kg. 

2.14.1. Motorteljesítmény/járm szerelvény m szakilag megengedett össztömegének ará-
nya (az MR A. Függelékének A/48. számú melléklete 3.10. pontja – 97/27/EK 
irányelv I. mellékletének 7.10. pontja): … kW/kg. 

2.15. Hegymeneti elindulási képesség (szóló járm ) (4): …… %. 

2.16. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb 
tömeg (választható: ahol ezeket az értékeket megadják, azokat az MR A. Füg-
gelékének A/48. számú melléklete 4. pontja (97/27/EK irányelv IV. melléklete) 
követelményeinek megfelel en ellen rizni kell) 

2.16.1. Tervezett nyilvántartásba vételi / forgalomba helyezési m szakilag megengedett 
legnagyobb össztömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartoz-
hat) (5): … 

2.16.2. Tervezett nyilvántartásba vételi / forgalomba helyezési legnagyobb megengedett 
tömeg az egyes tengelyeken, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi ese-
tén az összekapcsolási pontra es  tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, 
amennyiben az kisebb, mint az összekapcsolási pontra es , m szakilag megenge-
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dett legnagyobb tömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartoz-
hat) (5): … 

2.16.3. A tengelycsoportokra es , tervezett nyilvántartásba vételi / forgalomba helyezési 
megengedett legnagyobb tömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés 
is tartozhat) (5): … 

2.16.4. A gépjárm  által vontatható, tervezett nyilvántartásba vételi / forgalomba helyezési 
m szakilag megengedett legnagyobb össztömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz 
több bejegyzés is tartozhat) (5): … 

2.16.5. Tervezett nyilvántartásba vételi / forgalomba helyezési legnagyobb megengedett 
járm szerelvény-tömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tar-
tozhat) (5): … 

3. MOTOR (k) 

3.1. A motor gyártója: … 
3.1.1. A gyártó motorkódja (a motoron feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosítási 

módszerrel): … 

3.1.2. Jóváhagyási szám (adott esetben), ideértve a tüzel anyag azonosító jelölését is: … 

(Csak nehéz haszongépjárm vek) 

3.2. Bels  égés  motor 
3.2.1. Egyedi motoradatok 
3.2.1.1. M ködési elv küls  gyújtású motor/kompressziós gyújtású motor (1) 

Ciklus: négyütem  / kétütem  / forgódugattyús (1) 

3.2.1.2. A hengerek (tárcsák) száma és elrendezése: … 

3.2.1.2.1. Furat (l): …… mm 

3.2.1.2.2. Löket (l): …… mm 

3.2.1.2.3. Gyújtási sorrend: … 

3.2.1.3. Henger rtartalom (kamratérfogat) (m): ……cm3 

3.2.1.4. S rítési arány (2): … 

3.2.1.5. Az égéstér, a dugattyúfenék, és küls  gyújtású motornál a dugattyúgy r  rajza: … 

3.2.1.6. A motor  alapjárati fordulatszáma (2): …… min-1 

3.2.1.6.1. Emelt üresjárati fordulatszám (2): …… min-1 

3.2.1.7. Térfogatra vonatkoztatott szén-monoxid-tartalom a kipufogógázban üresjáratban 
(2): … %, a gyártó adatai szerint (csak küls  gyújtású motoroknál) 

3.2.1.8. Névleges teljesítmény (n): …… kW, … min-1-en (a gyártó által megadott érték) 

3.2.1.9. A motor megengedett legnagyobb fordulatszámának a gyártó által megadott értéke: 
… min-1 

3.2.1.10. Névleges forgatónyomaték (n): … Nm, … min-1-en (a gyártó által megadott érték) 
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3.2.2. Tüzel anyag 
3.2.2.1. Könny  haszongépjárm vek: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz vagy 

biometán/etanol (E 85)/biodízel/hidrogén (1) (6) 

3.2.2.2. Nehéz haszongépjárm vek: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-
L/földgáz-HL/etanol (1) (6) 

3.2.2.3. Tüzel anyag-tartály tölt csonkja: korlátozott keresztmetszet/címke (1) 

3.2.2.4. A járm  tüzel anyagának típusa: Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  
(1) 

3.2.2.5. A tüzel anyagban elfogadható legnagyobb biotüzel anyag-mennyiség (a gyártó 
által megadott érték) a térfogat … %-ában 

3.2.3. Tüzel anyag-tartály(ok) 
3.2.3.1. Üzemi tüzel anyag-tartály(ok) 

3.2.3.1.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: … 

3.2.3.1.1.1. Anyag: … 

3.2.3.1.2. A tüzel anyag-tartály(ok) rajza és m szaki leírása, a leveg ztet  és szell ztet  
rendszerek valamennyi csatlakozásával, vezetékével, zárószerkezetekkel, szele-
pekkel, rögzít készülékekkel együtt: … 

3.2.3.1.3. A tüzel anyag-tartályoknak a járm ben való pontos elhelyezését mutató rajzok: 
… 

3.2.3.2. Tartalék tüzel anyag-tartály(ok) 

3.2.3.2.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: … 

3.2.3.2.1.1. Anyag: … 

3.2.3.2.2. A tüzel anyag-tartály(ok) rajza és m szaki leírása, a leveg ztet  és szell ztet  
rendszerek valamennyi csatlakozásával, vezetékével, zárószerkezetekkel, szele-
pekkel, rögzít készülékekkel együtt: … 

3.2.3.2.3. A tüzel anyag-tartályoknak a járm ben való pontos elhelyezését mutató rajzok: 
… 

3.2.4. Tüzel anyag-ellátás 
3.2.4.1. Porlasztó(k)on keresztül: igen/nem (1) 

3.2.4.2. Tüzel anyag-befecskendezésen keresztül (csak kompressziós gyújtású moto-
roknál): igen/nem (1) 

3.2.4.2.1. Leírás: … 

3.2.4.2.2. M ködési elve: közvetlen befecskendezés /el kamrás/örvénykamrás (1) 

3.2.4.2.3. Tüzel anyag-befecskendez  szivattyú 

3.2.4.2.3.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.4.2.3.2. Típus(ok): … 

3.2.4.2.3.3. Legnagyobb tüzel anyag-ellátás (1) (2): … mm3/ütem vagy löket, … min-1 mo-
torfordulatszámon, illetve választhatóan jelleggörbe: 

(Nyomásfokozó alkalmazása esetén adja meg a jellemz  tüzel anyag-ellátási 
teljesítményt és az egyes fordulatszámokhoz tartozó tölt nyomást) 
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3.2.4.2.3.4. Statikus gyújtási id pont (2): … 

3.2.4.2.3.5. El befecskendezési görbe (2): … 

3.2.4.2.3.6. Kalibrálási eljárás: próbapad/hajtómotor (1) 

3.2.4.2.4. Fordulatszám-szabályozó 

3.2.4.2.4.1. Típus: … 

3.2.4.2.4.2. Leszabályozási pont 

3.2.4.2.4.2.1. Leszabályozási fordulatszám teljes terhelés mellett: …… min-1 

3.2.4.2.4.2.2. Legnagyobb sebesség: …… min-1 

3.2.4.2.4.2.3. Alapjárati fordulatszám: ….. min-1 

3.2.4.2.5. Befecskendezési cs rendszer (Csak nehéz haszongépjárm vek) 

3.2.4.2.5.1. Hosszúság: …… mm 

3.2.4.2.5.2. Bels  átmér je: …… mm 

3.2.4.2.5.3. Közös vezeték (common rail), gyártmány és típus: … 

3.2.4.2.6. Befecskendez (k) 

3.2.4.2.6.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.4.2.6.2. Típus(ok): … 

3.2.4.2.6.3. Nyitási nyomás (2): …… kPa, vagy jelleggörbe (2): … 

3.2.4.2.7. Hidegindító rendszer 

3.2.4.2.7.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.4.2.7.2. Típus(ok): … 

3.2.4.2.7.3. Leírás: … 

3.2.4.2.8. Kiegészít  indító segédberendezés 

3.2.4.2.8.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.4.2.8.2. Típus(ok): … 

3.2.4.2.8.3. Leírás: … 

3.2.4.2.9. Elektronikusan vezérelt befecskendezés: igen/nem (1) 

3.2.4.2.9.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.4.2.9.2. Típus(ok): 

3.2.4.2.9.3 A rendszer leírása (A nem folytonos befecskendezés  rendszerek esetén egyenl  
értékeket kell megadni): … 

3.2.4.2.9.3.1. Vezérl egység (ECU) gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.2.9.3.2. Tüzel anyag-szabályozó gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.2.9.3.3. Leveg áram-érzékel  gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.2.9.3.4. Tüzel anyag-elosztó gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.2.9.3.5. Fojtószelepház gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.2.9.3.6. Vízh mérséklet-érzékel  gyártmánya és típusa: … 
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3.2.4.2.9.3.7. Leveg h mérséklet-érzékel  gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.2.9.3.8. Leveg nyomás-érzékel  gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.2.9.3.9. Szoftverkalibrálási szám(ok): … 

3.2.4.3. Tüzel anyag-befecskendezésen keresztül (csak küls  gyújtású motornál): 
igen/nem (1) 

3.2.4.3.1. M ködési elv szívócs vezeték (egy-/többpontos (1) /közvetlen befecskende-
zés/egyéb (meghatározandó): … 

3.2.4.3.2. Gyártmány(ok): … 

3.2.4.3.3. Típus(ok): … 

3.2.4.3.4. Rendszerleírás (A nem folytonos befecskendezés  rendszerek esetén egyenl  
értékeket kell megadni): … 

3.2.4.3.4.1. Vezérl egység (ECU) gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.2. Tüzel anyag-szabályozó gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.3. Leveg áram-érzékel  gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.4. Tüzel anyag-elosztó gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.5. Nyomásszabályozó gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.6. Mikrokapcsoló gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.7. Alapjárati beállítócsavar gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.8. Fojtószelepház gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.9. Vízh mérséklet-érzékel  gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.10. Leveg h mérséklet-érzékel  gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.11. Leveg nyomás-érzékel  gyártmánya és típusa: … 

3.2.4.3.4.12. Szoftverkalibrálási szám(ok): … 

3.2.4.3.5. Befecskendez  szelepek: nyitási nyomás (2): …… kPa vagy jelleggörbe: … 

3.2.4.3.5.1. Gyártmány: … 

3.2.4.3.5.2. Típus: … 

3.2.4.3.6. Befecskendezési id pont: … 

3.2.4.3.7. Hidegindító rendszer: 

3.2.4.3.7.1. M ködési elv(ek): … 

3.2.4.3.7.2. M ködési tartomány határai/beállítási értékek (1) (2): … 

3.2.4.4. Tüzel anyag-szivattyú 

3.2.4.4.1. Nyomás (2): … kPa, vagy jelleggörbe (2): … 

3.2.5. Elektromos rendszer 
3.2.5.1. Névleges feszültség: …… V, pozitív/negatív földelés (1) 

3.2.5.2. Generátor 

3.2.5.2.1. Típus: … 

3.2.5.2.2. Névleges teljesítmény: …… VA 
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3.2.6. Gyújtási rendszer (csak küls  gyújtású motorok esetében) 
3.2.6.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.6.2. Típus(ok): … 

3.2.6.3. M ködési elv: … 

3.2.6.4. El gyújtási görbe vagy terv (2): … 

3.2.6.5. Statikus gyújtási id pont (2): …… fok a fels  holtpont el tt 

3.2.6.6. Gyújtógyertyák 

3.2.6.6.1. Gyártmány: … 

3.2.6.6.2. Típus: … 

3.2.6.6.3. Gyújtógyertyahézag beállítása: …… mm 

3.2.6.7. Gyújtótekercs(ek) 

3.2.6.7.1. Gyártmány: … 

3.2.6.7.2. Típus: … 

3.2.7. H t rendszer: folyékony/leveg  (1) 

3.2.7.1. A motorh mérséklet-szabályozó névleges beállítási értéke: … 

3.2.7.2. Folyadék 

3.2.7.2.1. A folyadék fajtája: … 

3.2.7.2.2. Keringet  szivattyú: igen/nem (1) 

3.2.7.2.3. Jellemz k: ………. vagy 

3.2.7.2.3.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.7.2.3.2. Típus(ok): … 

3.2.7.2.4. Áttételi arány(ok): … 

3.2.7.2.5. A ventilátor leírása és m ködési mechanizmusa: … 

3.2.7.3. Leveg  

3.2.7.3.1. Ventilátor: igen/nem (1) 

3.2.7.3.2. Jellemz k: … vagy 

3.2.7.3.2.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.7.3.2.2. Típus(ok): … 

3.2.7.3.3. Áttételi arány(ok): … 

3.2.8. Szívórendszer 
3.2.8.1. Feltölt : igen/nem (1) 

3.2.8.1.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.8.1.2. Típus(ok): … 

3.2.8.1.3. A rendszer leírása (pl. legnagyobb töltési nyomás: …… kPa; lefúvatószelep, 
adott esetben): … 
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3.2.8.2. Tölt leveg -h t : igen/nem (1) 

3.2.8.2.1. Típus: leveg -leveg /leveg -víz (1) 

3.2.8.3. Szívási depresszió névleges fordulatszámnál, 100 %-os terhelés mellett (csak 
kompressziós gyújtású motoroknál) 

3.2.8.3.1. legkisebb megengedett: ………… kPa 

3.2.8.3.2. legnagyobb megengedett: ………. kPa 

3.2.8.4. A szívóvezetékek és tartozékaik leírása és rajza (szívókamra, f t berendezés, 
kiegészít  belép leveg -nyílások, stb.): … 

3.2.8.4.1. Szívócs vezeték leírása (rajzokkal és/vagy fényképekkel együtt): … 

3.2.8.4.2. Légsz r -rajzok: … vagy 

3.2.8.4.2.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.8.4.2.2. Típus(ok): … 

3.2.8.4.3. Szívászaj-csökkent , rajzok: … vagy 

3.2.8.4.3.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.8.4.3.2. Típus(ok): … 

3.2.9. Kipufogórendszer 
3.2.9.1. A kipufogó-gy jt cs  leírása és/vagy rajza: … 

3.2.9.2. A kipufogórendszer leírása és/vagy rajza: … 

3.2.9.3. Legnagyobb megengedett kipufogó ellennyomás meghatározott motorfordulat-
számnál és 100 %-os terhelésnél (csak kompressziós gyújtású motoroknál): … 
kPa 

3.2.9.4. Kipufogódob(ok) típusa, jelölése: … 

Ha a küls  zaj miatt szükséges, csökkent  intézkedések a motorházban és a mo-
toron: … 

3.2.9.5. A kipufogónyílás elhelyezése: … 

3.2.9.6. Szálas anyagokat tartalmazó kipufogódob: … 

3.2.9.7. Kipufogórendszer térfogata: … dm3 

3.2.10. A beöml nyílás és a kipufogónyílás legkisebb keresztmetszete: … 

3.2.11. Szelepvezérlési id k vagy ezzel egyenérték  adatok 
3.2.11.1. Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szög, illetve az alternatív elosztó-

rendszerek vezérlési adatai a holtpontokhoz képest. Változtatható vezérlési 
rendszer esetén legkisebb és legnagyobb vezérlés: … 

3.2.11.2. Vonatkoztatási és/vagy beállítási tartományok (1): … 

3.2.12. Légszennyezés elleni intézkedések 
3.2.12.1. Kartergázok visszavezetésére szolgáló berendezés (leírás és rajzok): … 

3.2.12.2. További, légszennyezés elleni berendezések (amennyiben vannak, és más 
pontban nem szerepelnek) 
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3.2.12.2.1. Katalizátor: igen/nem (1) 

3.2.12.2.1.1. Katalizátorok és elemek száma (kérjük, az alábbiakban minden egyes egy-
ségre adja meg az információkat): … 

3.2.12.2.1.2. A katalizátor(ok) mérete, alakja és térfogata: … 

3.2.12.2.1.3. A katalitikus reakció típusa: … 

3.2.12.2.1.4. A nemesfémek összes töltése: … 

3.2.12.2.1.5. Relatív koncentráció: … 

3.2.12.2.1.6. Hordozó (szerkezete és anyaga): … 

3.2.12.2.1.7. Cellas r ség: … 

3.2.12.2.1.8. A katalizátor(ok) házának típusa: … 

3.2.12.2.1.9. A katalizátor(ok) elhelyezése (hely és vonatkozási távolság a 
kipufogóvezetékben): … 

3.2.12.2.1.10. H véd  pajzs: igen/nem (1) 

3.2.12.2.1.11. Regenerálási rendszerek/kipufogógáz-utókezel  rendszerek eljárása, leírá-
sa: … 

3.2.12.2.1.11.1. Az I. típusú üzemi ciklusok (vagy egyenérték  próbapadi ciklusok) száma, 
amelyek két, regeneráló fázist tartalmazó ciklus között játszódnak le az I. 
típusú vizsgálatnak megfelel  feltételek esetén (»D« távolság a 83. ENSZ-
EGB el írás 13. mellékletének 1. ábráján): … 

3.2.12.2.1.11.2. Két, regeneráló fázist tartalmazó ciklus közötti ciklusok számának megálla-
pítására szolgáló módszer leírása: … 

3.2.12.2.1.11.3. Azok a paraméterek, amelyek meghatározzák a szükséges terhelés mérté-
két, miel tt a regenerálás megtörténne (vagyis h mérséklet, nyomás stb.): 
… 

3.2.12.2.1.11.4. A 83. ENSZ-EGB el írás 13. mellékletének 3.1. bekezdésében leírt vizsgá-
lati eljárásban a rendszer terhelésére alkalmazott módszer leírása: … 

3.2.12.2.1.11.5. Normál üzemi h mérsékleti tartomány: ……… K 

3.2.12.2.1.11.6. Elhasználható reagensek: igen/nem (1) 

3.2.12.2.1.11.7. A katalitikus reakcióhoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: … 

3.2.12.2.1.11.8. A reagens normál üzemi h mérsékleti tartománya: ……… K 

3.2.12.2.1.11.9. Nemzetközi szabvány: … 

3.2.12.2.1.11.10. A reagens újratöltési gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor (1) 

3.2.12.2.1.12. A katalizátor gyártmánya: … 

3.2.12.2.1.13. Alkatrész-azonosító szám: … 

3.2.12.2.2. Oxigénérzékel : igen/nem (1) 

3.2.12.2.2.1. Gyártmány: … 

3.2.12.2.2.2. Elhelyezés: … 

3.2.12.2.2.3. Szabályozási tartomány: … 

3.2.12.2.2.4. Típus: … 
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3.2.12.2.2.5. Alkatrész-azonosító szám: … 

3.2.12.2.3. Légbefúvás: igen/nem (1) 

3.2.12.2.3.1. Típus (rezg szelep, légszivattyú stb.): … 

3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés (EGR): igen/nem (1) 

3.2.12.2.4.1. Jellemz i (gyártmány, típus, áramlás stb.): … 

3.2.12.2.4.2. Vízh téses rendszer: igen/nem (1) 

3.2.12.2.5. Párolgási emissziókat csökkent  berendezés: igen/nem (1) 

3.2.12.2.5.1. A berendezések részletes leírása és beállításuk: … 

3.2.12.2.5.2. A párolgási emissziókat csökkent  berendezés rajza: … 

3.2.12.2.5.3. A szénsz r -tartály rajza: … 

3.2.12.2.5.4. Az aktív szén tömege: …… g. 

3.2.12.2.5.5. A tüzel anyag-tartály vázlatos rajza, jelezve annak rtartalmát és anyagát: 
… 

3.2.12.2.5.6. A tüzel anyag-tartály és a kipufogórendszer közötti h pajzs rajza: … 

3.2.12.2.6. Részecskesz r  (PT): igen/nem (1) 

3.2.12.2.6.1. A részecskesz r  méretei, alakja és rtartalma: … 

3.2.12.2.6.2. A részecskesz r  tervezése: … 

3.2.12.2.6.3. Elhelyezése (a kipufogóvezetékben való viszonylagos távolság): … 

3.2.12.2.6.4. A helyreállítás módszere és rendszere, leírás és/vagy rajz: … 

3.2.12.2.6.4.1. Az I. típusú üzemi ciklusok (vagy egyenérték  próbapadi ciklusok) száma, 
amelyek két, regeneráló fázist tartalmazó ciklus között játszódnak le az I. 
típusú vizsgálatnak megfelel  feltételek esetén (»D« távolság a 83. ENSZ-
EGB el írás 13. mellékletének 1. ábráján): … 

3.2.12.2.6.4.2. Két, regeneráló fázist tartalmazó ciklus közötti ciklusok számának megálla-
pítására szolgáló módszer leírása: … 

3.2.12.2.6.4.3. Azok a paraméterek, amelyek meghatározzák a szükséges terhelés mérté-
két, miel tt a regenerálás megtörténne (vagyis h mérséklet, nyomás stb.): 
… 

3.2.12.2.6.4.4. A 83. ENSZ-EGB el írás 13. mellékletének 3.1. bekezdésében leírt vizsgá-
lati eljárásban a rendszer terhelésére alkalmazott módszer leírása: … 

3.2.12.2.6.5. A részecskesz r  gyártmánya: … 

3.2.12.2.6.6. Alkatrész-azonosító szám: … 

3.2.12.2.6.7. Normál üzemi h mérsékleti tartomány: …… (K) és nyomástartomány 
(KPa) 

(Csak nehéz haszongépjárm vek) 

3.2.12.2.6.8. Id szakos regeneráció esetén (csak nehéz haszongépjárm vek) 

3.2.12.2.6.8.1. ETC vizsgálati ciklusok száma 2 regeneráció között (n1): … 

3.2.12.2.6.8.2. ETC-ciklusok száma regeneráció közben (n2): … 
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3.2.12.2.7. Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszer: igen/nem (1): … 

3.2.12.2.7.1. A zavarjelz  (MI) szöveges leírása és/vagy rajza: … 

3.2.12.2.7.2. Az OBD által ellen rzött alkatrészek jegyzéke és célja: … 

3.2.12.2.7.3. Szöveges leírás (általános m ködési elvek) a következ k tekintetében 

3.2.12.2.7.3.1. Küls  gyújtású motorok 

3.2.12.2.7.3.1.1. Katalizátor ellen rzése: … 

3.2.12.2.7.3.1.2. Gyújtáskihagyás észlelése: … 

3.2.12.2.7.3.1.3. Oxigénérzékel  ellen rzése: … 

3.2.12.2.7.3.1.4. Az OBD rendszer által ellen rzött más alkatrészek: … 

3.2.12.2.7.3.2. Kompressziós gyújtású motorok: … 

3.2.12.2.7.3.2.1. Katalizátor ellen rzése: … 

3.2.12.2.7.3.2.2. Részecskesz r  ellen rzése: … 

3.2.12.2.7.3.2.3. Elektronikus tüzel anyag-ellátó rendszer ellen rzése: … 

3.2.12.2.7.3.2.4. deNOx rendszer ellen rzése: … 

3.2.12.2.7.3.2.5. Az OBD rendszer által ellen rzött más alkatrészek: … 

3.2.12.2.7.4. Az MI aktiválásának feltétele (meghatározott ütemszám vagy statisztikai 
módszer): … 

3.2.12.2.7.5. A használt OBD kimeneti kódok és formátumok jegyzéke (valamennyir l 
magyarázattal): … 

3.2.12.2.7.6. A járm  gyártója köteles a következ  kiegészít  információkat szolgáltatni 
annak érdekében, hogy lehet vé tegye az OBD-kompatibilis tartalék- és pót-
alkatrészek, illet leg diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártá-
sát. 

3.2.12.2.7.6.1. A járm  eredeti típusjóváhagyásához használt el kondicionáló ciklusok típu-
sának és számának leírása. 

3.2.12.2.7.6.2. Az OBD rendszer által megfigyelt összetev  tekintetében a járm  eredeti  
típusjóváhagyásához használt OBD demonstrációs ciklus típusának leírása. 

3.2.12.7.6.3. Átfogó dokumentum, amely leírja a hibakeresésre és az MI m ködésbe hozá-
sára irányuló stratégia (rögzített számú vezetési ciklus vagy statisztikai mód-
szer) keretében érzékelt valamennyi összetev t, beleértve a vonatkozó má-
sodlagosan érzékelt paraméterek jegyzékét minden, az OBD rendszerrel 
megfigyelt összetev  tekintetében. Valamennyi felhasznált OBD outputkód 
és formátum jegyzéke (és ezek magyarázata), hozzákapcsolva a kibocsátás-
hoz kapcsolódó egyedi er átviteli összetev ket és a kibocsátástól független 
egyedi er átviteli összetev ket, amennyiben az MI m ködésbe hozásának 
meghatározásához az adott összetev  megfigyelését használják, ideértve kü-
lönösen a $05 üzemeltetési adatok, a $21–FF vizsgálati azonosítók, illetve 
a $06 üzemeltetési adatok átfogó kifejtését. 

Olyan járm típusok esetén, amelyek a »Közúti járm vek, a vezérl rendszer-
hálózat (CAN) diagnosztikája – 4. rész: a szennyez anyag-kibocsátással ösz-
szefügg  rendszerekre vonatkozó el írások« ISO 15765-4 szabvánnyal össz-
hangban álló kommunikációs kapcsolatot alkalmaznak, a $06 üzemeltetési 
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adatok, a $00–FF vizsgálati azonosítók, üzemeltetési adatok átfogó kifejtését 
meg kell adni minden egyes OBD ellen rzési azonosító tekintetében. 

3.2.12.2.7.6.4. Az alábbiakban el írt információk a következ  táblázat kitöltésével meghatá-
rozhatók. 

3.2.12.2.7.6.4.1. Könny  haszongépjárm vek 

Összetev  Hibakód Megfi-
gyelési 

stratégia 

Hibakeresési 
követelmény 

MI m -
ködésbe 
hozási 

követel-
mény 

Másod-
lagos 

paramé-
terek 

El kondi-
cionálás 

De-
monstrá-

ciós 
vizsgálat 

Katalizátor P0420 1. és 2. 
oxigénér-
zékel  
jelei 

Az 1. és a 2. 
érzékel  jele 
közötti kü-
lönbség 

3. ciklus Motor 
fordulat-
száma, 
motor 
terhelé-
se, A/F 
mód, 
katalizá-
tor h -
mérsék-
lete 

Két I. tí-
pusú cik-
lus 

I. típus 

 

3.2.12.2.7.6.4.2.Nehéz haszongépjárm vek 

Összetev  Hibakód Megfi-
gyelési 

stratégia 

Hibakere-
sési köve-
telmény 

MI m -
ködésbe 
hozási 

követel-
mény 

Másodlagos 
paraméterek 

El kondi-
cionálás 

De-
monstrá-

ciós 
vizsgálat 

SCR-
katalizátor 

Pxxx 1. és 2. 
NOx-
érzékel  
jelei 

Az 1. és a 
2. érzékel  
jele közöt-
ti különb-
ség 

3. ciklus Motor for-
dulatszáma, 
motor terhe-
lése, katali-
zátor h -
mérséklete, 
reagens-
tevékenység 

Három 
OBD 
vizsgálati 
ciklus 
(3 rövid 
ESC-
ciklus) 

OBD 
vizsgála-
ti ciklus 
(rövid 
ESC-
ciklus) 

 

3.2.12.2.8. Egyéb rendszer (leírás és m ködés): … 

3.2.12.2.9. Nyomatékszabályozó: igen/nem (1) 

3.2.12.2.9.1. A nyomatékszabályozó m ködésbe hozásának leírása (csak nehéz haszon-
gépjárm vek): … 

3.2.12.2.9.2. A teljes terhelési görbe korlátozásának leírása (csak nehéz haszongépjárm -
vek): … 
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3.2.13. Füstopacitás 
3.2.13.1. Az elnyelési együttható jelzésének elhelyezése (csak kompressziós gyújtású 
motoroknál): … 

3.2.13.2. Teljesítmény hat mérési ponton (lásd: az MR. A. függelék A/11. számú mellék-
lete III. Rész 2.1. pontját. – módosított 72/306/EGK irányelv III. mellékletének 
2.1. pontját) 

3.2.13.3. A fékpadon/a járm vön mért motorteljesítmény (1) 

3.2.13.3.1. Bejelentett fordulatszám- és teljesítményértékek 

Méréspontok A motor fordulatszáma (min-1) Teljesítmény kW/kg. 

1. ……   

2. ……   

3. ……   

4. ……   

5. ……   

6. ……   

 

3.2.14.A tüzel anyag-gazdaságosságot szolgáló berendezések részletezése (amennyiben 
nem szerepel más pontban): … 

3.2.15. PB-gáz tüzel anyag-ellátó rendszer: igen/nem (1) 

3.2.15.1. A 70/221/EGK irányelv szerinti EK-típus-jóváhagyási szám (amikor az irányel-
vet úgy módosítják, hogy az a gáznem  tüzel anyagok tartályaira is kiterjedjen) 
vagy a 67. ENSZ-EGB el írás szerinti jóváhagyási szám (HL L 76., 1970.4.6., 
23. o.): … 

3.2.15.2. PB-gáz tüzel anyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérl  egysége 

3.2.15.2.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.15.2.2. Típus(ok): … 

3.2.15.2.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehet ségek: … 

3.2.15.3. További dokumentáció 

3.2.15.3.1. A katalizátorvédelem leírása a benzinr l PB-gázra vagy vissza történ  átváltás 
során: … 

3.2.15.3.2. Rendszer elrendezése (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozás-
kiegyenlít  töml k stb.): … 

3.2.15.3.3. A jelölés rajza: … 

3.2.16. Földgáztüzel anyag-ellátó rendszer: igen/nem (1) 

3.2.16.1. A 70/221/EGK irányelv szerinti EK-típus-jóváhagyási szám (amikor az irányel-
vet úgy módosítják, hogy az a gáznem  tüzel anyagok tartályaira is kiterjedjen) 
vagy a 110. ENSZ-EGB el írás szerinti jóváhagyási szám (HL L 72., 
2008.3.14., 113. o.): … 
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3.2.16.2. A földgáz tüzel anyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérl  egysége 

3.2.16.2.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.16.2.2. Típus(ok): … 

3.2.16.2.3. A kibocsátással kapcsolatos beállítási lehet ségek: … 

3.2.16.3. További dokumentáció 

3.2.16.3.1. A katalizátorvédelem leírása a benzinr l földgázra vagy vissza történ  átváltás 
során: … 

3.2.16.3.2. Rendszer elrendezése (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozás-
kiegyenlít  töml k stb.): … 

3.2.16.3.3. A jelölés rajza: … 

3.2.17. Nehéz haszonjárm vek gázüzem  motorjaival kapcsolatos külön információk (Más 
kialakítású rendszerek esetén meg kell adni az egyenérték  információt) 

3.2.17.1. Tüzel anyag: PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-HL (1) 

3.2.17.2. Nyomásszabályzó(k) vagy elpárologtató/nyomásszabályzó(k) (1) 

3.2.17.2.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.17.2.2. Típus(ok): … 

3.2.17.2.3. Nyomáscsökkentési szakaszok száma: … 

3.2.17.2.4. Nyomás az utolsó szakaszban: 

legkisebb: .... kPa – maximum: .... kPa 

3.2.17.2.5. A f  beállítási pontok száma: … 

3.2.17.2.6. Alapjárati beállítási pontok száma: … 

3.2.17.2.7. Típus-jóváhagyási szám: … 

3.2.17.3. Tüzel anyag-ellátó rendszer: kever egység/gázbefúvás/folyadék-
befecskendezés/közvetlen befecskendezés (1) 

3.2.17.3.1. A keverékmin ség szabályozása: … 

3.2.17.3.2. A rendszer leírása és/vagy ábra és rajzok: … 

3.2.17.3.3. Típus-jóváhagyási szám: … 

3.2.17.4. Kever egység 

3.2.17.4.1. Száma: … 

3.2.17.4.2. Gyártmány(ok): … 

3.2.17.4.3. Típus(ok): … 

3.2.17.4.4. Elhelyezés: … 

3.2.17.4.5. Beállítási lehet ségek: … 

3.2.17.4.6. Típus-jóváhagyási szám: … 

3.2.17.5. Befecskendezés a szívócs be 

3.2.17.5.1. Befecskendezés: egypontos/többpontos (1) 

3.2.17.5.2. Befecskendezés: folyamatos/egyidej leg vezérelve/egymás után vezérelve (1) 
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3.2.17.5.3. Befecskendez  berendezés 

3.2.17.5.3.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.17.5.3.2. Típus(ok): … 

3.2.17.5.3.3. Beállítási lehet ségek: … 

3.2.17.5.3.4. Típus-jóváhagyási szám: … 

3.2.17.5.4. Tüzel anyag-tápszivattyú (amennyiben van ilyen): 

3.2.17.5.4.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.17.5.4.2. Típus(ok): … 

3.2.17.5.4.3. Típus-jóváhagyási szám: … 

3.2.17.5.5. Befecskendez (k) 

3.2.17.5.5.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.17.5.5.2. Típus(ok): … 

3.2.17.5.5.3. Típus-jóváhagyási szám: … 

3.2.17.6. Közvetlen befecskendezés 

3.2.17.6.1. Tüzel anyag-befecskendez  szivattyú/nyomásszabályzó (1) 

3.2.17.6.1.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.17.6.1.2. Típus(ok): … 

3.2.17.6.1.3. Befecskendezési id pont: … 

3.2.17.6.1.4. Típus-jóváhagyási szám: … 

3.2.17.6.2. Befecskendez (k) 

3.2.17.6.2.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.17.6.2.2. Típus(ok): … 

3.2.17.6.2.3. Nyitási nyomás vagy jelleggörbe (2): … 

3.2.17.6.2.4. Típus-jóváhagyási szám: … 

3.2.17.7. Elektronikus vezérl egység (ECU) 

3.2.17.7.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.17.7.2. Típus(ok): … 

3.2.17.7.3. Beállítási lehet ségek: … 

3.2.17.7.4. Szoftverkalibrálási szám(ok): … 

3.2.17.8. Földgáztüzel anyag-specifikus berendezés 

3.2.17.8.1. 1-es változat (csak olyan motorok jóváhagyása esetén, amelyek több különböz  
tüzel anyag-összetétellel m ködnek) 



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24495

3.2.17.8.1.1. Tüzel anyag-összetétel: 

metán (CH4): alap: …… 
%mol 

min. …… 
%mol 

max. …… 
%mol 

etán (C2H6): alap: …… 
%mol 

min. …… 
%mol 

max. …… 
%mol 

propán (C3H8): alap: …… 
%mol 

min. …… 
%mol 

max. …… 
%mol 

bután (C4H10): alap: …… 
%mol 

min. …… 
%mol 

max. …… 
%mol 

C5/C5+: alap: …… 
%mol 

min. …… 
%mol 

max. …… 
%mol 

oxigén (O2): alap: …… 
%mol 

min. …… 
%mol 

max. …… 
%mol 

inert (H2, He stb.): alap: …… 
%mol 

min. …… 
%mol 

max. …… 
%mol 

 

3.2.17.8.1.2. Befecskendez (k) 

3.2.17.8.1.2.1. Gyártmány(ok): … 

3.2.17.8.1.2.2. Típus(ok): … 

3.2.17.8.1.3. Más (ahol alkalmazható): … 

3.2.17.8.2. 2-es változat (csak olyan motorok jóváhagyása esetén, amelyek több külön-
böz  tüzel anyag-összetétellel m ködnek) 

3.3. Villanymotor 
3.3.1. Típus (tekercselés, gerjesztés): … 

3.3.1.1. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: …… kW 

3.3.1.2. Üzemi feszültség: …… V 

3.3.2. Akkumulátor 

3.3.2.1. Cellák száma: … 

3.3.2.2. Tömeg: …… kg 

3.3.2.3. Kapacitás: …… Ah (amperóra) 

3.3.2.4. Elhelyezés: … 

3.4. Motor vagy motorkombináció 
3.4.1. Hibrid elektromos járm : igen/nem (1) 

3.4.2. Hibrid elektromos járm  kategóriája: járm vön kívüli töltés/nem járm vön kívüli 
töltés: (1) 

3.4.3. Üzemmódkapcsoló: van/nincs (1) 

3.4.3.1. Választható üzemmódok 

3.4.3.1.1. Csak elektromos: igen/nem (1) 
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3.4.3.1.2. Csak tüzel anyag-fogyasztó: igen/nem (1) 

3.4.3.1.3. Hibrid mód: igen/nem (1) (ha igen, rövid leírás): … 

3.4.4. Az energiatároló eszköz leírása: (akkumulátor, kondenzátor, lendkerék/generátor) 
3.4.4.1. Gyártmány(ok): … 

3.4.4.2. Típus(ok): … 

3.4.4.3. Azonosító szám: … 

3.4.4.4. Az elektrokémiai párosítás fajtája: … 

3.4.4.5. Energia: … (akkumulátorra: feszültség és kapacitás Ah 2 órán át, kondenzátorra: 
J,…) 

3.4.4.6. Tölt : fedélzeti/küls /nincs (1) 

3.4.5. Villanymotor (írjon le külön minden egyes villanymotortípust) 
3.4.5.1. Gyártmány: … 

3.4.5.2. Típus: … 

3.4.5.3. Alapfelhasználás: vontató motor/generátor (1) 

3.4.5.3.1. Vontatómotorként: egyes motor/több motor (számuk) (1): … 

3.4.5.4. Legnagyobb teljesítmény: …….. kW 

3.4.5.5. M ködési elv 

3.4.5.5.5.1. Egyenáram/váltóáram/fázisok száma: … 

3.4.5.5.2. Külön gerjesztés/soros/összetett (1) 

3.4.5.5.3. Szinkron/aszinkron (1) 

3.4.6. Vezérl egység 
3.4.6.1. Gyártmány(ok): … 

3.4.6.2. Típus(ok): … 

3.4.6.3. Azonosítószám: … 

3.4.7. Áramszabályozó 
3.4.7.1. Gyártmány: … 

3.4.7.2. Típus: … 

3.4.7.3. Azonosítószám: … 

3.4.8. A járm  elektromos hatósugara a 101. el írás 7. mellékletében leírt eljárás szerint 
…. km: … 

3.4.9. A gyártó ajánlásai az el kondicionálásra: … 

3.5. Szén-dioxid-kibocsátás/tüzel anyag-fogyasztás (o) (a gyártó által megadott ér-
ték) 

3.5.1. Szén-dioxid-kibocsátási érték 
3.5.1.1. Szén-dioxid-kibocsátás (városi körülmények): ……….. g/km 

3.5.1.2. Szén-dioxid-kibocsátás (városon kívüli körülmények): ……….. g/km 

3.5.1.3. Szén-dioxid-kibocsátás (vegyes): ……….. g/km 
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3.5.2. Tüzel anyag-fogyasztás (adja meg a részleteket minden egyes vizsgált tüzel -
anyagra) 

3.5.2.1. Szén-dioxid-kibocsátás (városi körülmények): …… l/100 km/m3/100 km (1) 

3.5.2.2. Szén-dioxid-kibocsátás (városon kívüli körülmények): …… 
l/100 km/m3/100 km (1) 

3.5.2.3. Szén-dioxid-kibocsátás (vegyes): …… l/100 km/m3/100 km (1) 

3.6. A gyártó által megengedett h mérsékletek 
3.6.1. H t rendszer 
3.6.1.1.Folyadékh tés 

Legnagyobb h mérséklet a kilépésnél: …… K 

3.6.1.2. Légh tés 

3.6.1.2.1. Vonatkoztatási pont: … 

3.6.1.2.2. Legnagyobb h mérséklet a vonatkoztatási pontban: …… K 

3.6.2. Legnagyobb h mérséklet tölt leveg -h t b l történ  kilépésnél: …… K 

3.6.3. Legnagyobb kipufogási h mérséklet a kipufogóvezetéknek a kipufogó-gy jt cs  
pereméhez vagy a turbófeltölt höz közeli pontban: …… K 

3.6.4. Tüzel anyag h mérséklete 
legkisebb: …… K – legnagyobb: …… K 

Dízelmotoroknál a befecskendez szivattyú bemeneténél, gázüzem  motorok 
esetén a nyomásszabályzó végfokozatánál 

3.6.5. Ken anyag h mérséklete 
legkisebb: …. K – legnagyobb: ……K 

3.6.6. Tüzel anyag-nyomás 
legkisebb: … kPa – legnagyobb: … kPa 

Csak földgázüzem  gázmotorok esetén a nyomásszabályzó végfokozatánál. 

3.7. A motor által meghajtott berendezések 
A felszerelés által felvett, a motor m ködtetéséhez szükséges teljesítmény az 
MR A. Függelékének A/40. számú melléklete 4.1.1. (80/1269/EGK irányelv 
I. mellékletének 5.1.1.) pontjában meghatározott m ködtetési feltételek szerint: 

Különféle motorfordulatszámon felvett teljesítmény (kW) Berende-
zés Alapjá-

rat: 
Alacsony 
fordulat-

szám 

Magas 
fordulat-

szám 

A fordu-
latszám 

(*) 

B fordu-
latszám 

(*) 

C fordu-
latszám 

(*) 

Referen-
cia-

fordulat-
szám (**)

P(a)        

A motor 
m ködte-
téséhez 
szükséges 
felszere-
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lések 
(a mért 
motor-
teljesít-
ményb l 
kivonva) 
lásd: 
I. kiegé-
szítés, 
6.1. sza-
kasz 
(**) ESC-vizsgálat 
(**) Csak ETC-vizsgálat 

 

3.8. Kenési rendszer 
3.8.1. A rendszer leírása 
3.8.1.1. Ken anyagtartály elhelyezése: … 

3.8.1.2. Adagolórendszer (szivattyúval/a szívócs be való befecskendezés-
sel/tüzel anyaggal összekeverve stb.) (1) 

3.8.2. Ken anyag-szivattyú 
3.8.2.1. Gyártmány(ok): … 

3.8.2.2. Típus(ok): … 

3.8.3. Tüzel anyag-keverék 
3.8.3.1. Arány: … 

3.8.4. Olajh t : igen/nem (1) 

3.8.4.1. Rajz(ok): … vagy 

3.8.4.1.1. Gyártmány(ok): … 

3.8.4.1.2. Típus(ok): … 

4. ER ÁTVITEL (p) 

4.1. Az er átviteli rendszer rajza: … 

4.2. Típusa (mechanikus, hidraulikus, villamos stb.): … 

4.2.1. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): … 

4.3. A motor lendít kerekének tehetetlenségi nyomatéka: … 

4.3.1. Kiegészít  tehetetlenségi nyomaték, sebességbe kapcsolás nélkül: … 

4.4. Tengelykapcsoló 
4.4.1. Típus: … 

4.4.2. Legnagyobb forgatónyomaték-átvitel: … 



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24499

4.5. Sebességváltó 
4.5.1. Típus (kézi/automata/FVE (fokozatmentesen változtatható er átvitel)) (1) 

4.5.2. A motorhoz viszonyított elhelyezése: … 

4.5.3. A kezelés módja: … 

4.6. Áttételi viszonyszámok 

Sebességfokozat Bels  áttételi viszony-
szám (a sebességváltó 
kimen tengely fordu-
latszáma a motorhoz 

viszonyítva) 

Végs  áttételi viszony-
szám(ok) (a sebességváltó 
kimen tengely fordulatszá-
ma a hajtott kerék fordulat-

számához viszonyítva) 

Összáttételi 
viszonyszám 

Legnagyobb érték 
az FVE-nél (*) 

   

1    

2    

3    

…    

Legkisebb érték az 
FVE-nél (*) 

   

Hátramenet    

(*) Folyamatosan változó áttétel 

 

4.7. A járm  legnagyobb sebessége (km/h) (q): … 

4.8. Sebességmér  
4.8.1. M ködési módszer és a meghajtószerkezet leírása: … 

4.8.2. M szerállandó: … 

4.8.3. A mérési mechanizmus t rése (az MR A. Függelékének A/17. számú melléklete 
2.1.3. — 75/443/EGK irányelv II. melléklete 2.1.3. — pontjának megfelel en): … 

4.8.4. Teljes áttételi viszonyszámok (az MR A. Függelékének A/17. számú melléklete 
2.1.2. — 75/443/EGK irányelv II. melléklete 2.1.2. — pontjának megfelel en), 
vagy ezzel egyenérték  adat: … 

4.8.5. A sebességmér  skálájának vagy egyéb kijelzési módoknak az ábrája: … 

4.9. Menetíró: igen/nem (1) 

4.9.1. Jóváhagyási jel: … 

4.10. Differenciálzár: igen/nem/választható (1) 

5. TENGELYEK 
5.1. Az egyes tengelyek leírása: … 

5.2. Gyártmány: … 

5.3. Típus: … 
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5.4. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: … 

5.5. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: … 

6. FELFÜGGESZTÉS 
6.1. A felfüggesztés elrendezési rajza: … 

6.2. Az egyes tengelyek, tengelycsoportok vagy kerekek felfüggesztésének típusa és 
kivitelezése: … 

6.2.1. Szintállítás: igen/nem/választható (1) 

6.2.2. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): … 

6.2.3. Légrugózás a hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1) 

6.2.3.1. A hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenérték : igen/nem (1) 

6.2.3.2. A rugózott tömeg lengésének frekvenciája és csillapítása: … 

6.2.4. Légrugózás a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1) 

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenérték : igen/nem (1) 

6.2.4.2. A rugózott tömeg lengésének frekvenciája és csillapítása: … 

6.3. A felfüggesztés rugózó részeinek jellemz i (kivitelezés, anyagjellemz k és mére-
tek): … 

6.4. Kanyarstabilizátor: igen/nem/választható (1) 

6.5. Lengéscsillapító: igen/nem/választható (1) 

6.6. Gumiabroncsok és kerekek 
6.6.1. Gumiabroncs/keréktárcsa kombinációja (kombinációi) 

a) gumiabroncsok esetén meg kell adni a méret meghatározását, az értéket, a leg-
kisebb sebességkategória jelzését, a gördül  ellenállást az ISO 28580-nal 
összhangban (adott esetben) (r); 

b) a keréktárcsa esetében adja meg az abroncsmérete(ke)t és a besajtolási mély-
ség(eke)t 

6.6.1.1. Tengelyek 

6.6.1.1.1. 1. tengely: … 

6.6.1.1.2. 2. tengely: … 

stb. 

6.6.1.2. Pótkerék (ha van): … 

6.6.2. A gördülési sugarak alsó és fels  határértékei 
6.6.2.1. 1. tengely: … 

6.6.2.2. 2. tengely: … 

6.6.2.3. 3. tengely: … 

6.6.2.4. 4. tengely: … 

stb. 
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6.6.3. Az abroncsnyomásnak a járm gyártó által ajánlott értéke: …… kPa 

6.6.4. Áttétel/abroncs/kerék gépjárm típusnak megfelel  kombinációja az elüls  és/vagy a 
hátsó tengelyen, ahogy azt a gyártó javasolta: … 

6.6.5. Az ideiglenesen használható tartalékkerék rövid leírása (amennyiben van ilyen): … 

7. KORMÁNYM  
7.1. A kormányzott tengely(ek) vázlatos ábrája, amely mutatja a kormánygeometriát: 

… 

7.2. Áttétel és vezérlés 
7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az els  és hátsó tengelyre meghatároz-

va): … 

7.2.2. Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerekt l eltér  módszereket 
is; adott esetben az els  és hátsó tengelyre meghatározva): … 

7.2.2.1. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): … 

7.2.3. Rásegítési mód (ha van): … 

7.2.3.1. M ködési mód és ábra, gyártmány(ok) és típus(ok): … 

7.2.4. A teljes kormányberendezés ábrája, amely jelzi a kormányzási m ködésre hatással 
lev  különböz  berendezések elhelyezését a járm ben: … 

7.2.5. A kormányberendezés(ek) vázlatos ábrája: … 

7.2.6. A kormányberendezés beállítási tartománya és módszere (amennyiben van ilyen): 
… 

7.3. A kerekek legnagyobb kormányzási szöge 
7.3.1. Jobbra: … fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenérték  

adat): … 

7.3.2. Balra: … fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenérték  adat): 
… 

8. FÉKBERENDEZÉS 
(A következ  részleteket, ideértve az azonosítás módszerét, adott esetben, meg kell 
adni) 

8.1. A fékberendezés típusa és jellemz i (az MR A. Függelékének A/9. számú mellék-
lete 1.2.6. — 71/320/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének 1.6. — pontjában 
meghatározottak szerint), a következ k részleteivel és rajzával együtt: dob- és tár-
csafék, töml k, fékpofa/tárcsafék betétek és/vagy -betétek gyártmánya és típusa, 
hatékony fékezési terület, fékdob, fékpofa, féktárcsa átmér je, fékdob tömege, be-
állítási berendezések, tengely(ek) és a felfüggesztés lényeges részei: … 

8.2. M ködési diagram, az MR A. Függelékének A/9. számú melléklete 1.2.2. — 
71/320/EGK irányelv I. mellékletének 1.2. — pontjában leírt fékrendszer leírása 
és/vagy rajza, ideértve az áttételeket és vezérléseket: 

8.2.1. Üzemi fékrendszer: … 

8.2.2. Biztonsági fékrendszer: … 

8.2.3. Rögzít fék-rendszer: … 

8.2.4. Bármilyen kiegészít  fékrendszer: … 
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8.2.5. Fékrendszer leszakadás esetén: … 

8.3. A pótkocsik fékrendszerének vezérlése és áttétele, a pótkocsi vontatására tervezett 
járm veknél: … 

8.4. A járm  pótkocsi vontatásához szükséges elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 
üzemi fékekkel felszerelt: igen/nem (1) 

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: igen/nem/választható (1) 

8.5.1. Blokkolásgátló fékrendszerrel ellátott járm vek esetén a rendszer m ködésének 
leírása (ideértve bármely elektromos alkatrészt), elektromos blokkolási ábra, hidra-
ulikus vagy pneumatikus kapcsolási vázlat: … 

8.6. Az MR A. Függelékének A/9. számú melléklete 4.1.1.4.2. pontjában hivatkozott 
4.3. pont vagy adott esetben a 13.4. pont — 71/320/EGK irányelv II. melléklete 
függelékének 1.1.4.2. pontjához tartozó függelék vagy adott esetben a 
XI. melléklet függeléke — szerinti számítás és görbék: … 

8.7. Az energiaellátás leírása és/vagy rajza (a segédenergiával m köd  fékrendszerek 
esetén is meg kell határozni): … 

8.7.1. S rített leveg vel m köd  fékrendszerek esetén, a p2 üzemi nyomás a nyomástar-
tály(ok)ban: … 

8.7.2. Vákuumfékrendszer esetén a kiindulási energiaszint a nyomástartály(ok)ban: … 

8.8. A fékrendszerre vonatkozó számítások: a kerék kerületénél számított teljes féker  
és a fékezéshez kifejtett er  aránya: … 

8.9. Fékrendszerek rövid leírása (az MR A. Függelékének A/9. számú melléklete — 
71/320/EGK irányelv IX. melléklete 1. függeléke kiegészítésének 1.6. pontja — 
alapján): … 

8.10. Az I. típusú és/vagy a II. típusú vagy a III. típusú vizsgálatok alóli mentesség 
igénylése esetén, az MR A. Függelékének A/9. számú melléklete 9.5. pontjának — 
71/320/EGK irányelv VII. melléklete 2. függelékének — megfelel  jelentés számát 
kell bejelenteni: … 

8.11. A fékberendezés(ek) típusának/típusainak részletes adatai: … 

9. FELÉPÍTMÉNY 
9.1. A felépítmény típusa az A/2. számú melléklet C. részében meghatározott kódok 

szerint: … 

9.2. Felhasznált anyagok és az összeállítás módszere: … 

9.3. Ajtók, zárszerkezetek, csuklópántok 
9.3.1. Ajtók összeállítása és az ajtók száma: … 

9.3.1.1. Méretek, nyitás iránya és legnagyobb szöge: … 

9.3.2. A zárak és csuklópántok rajza és az ajtóban való elhelyezésük: … 

9.3.3. A zárak és csuklópántok m szaki leírása: … 

9.3.4. A bejáratok, lépcs k és szükséges kilincsek részletei (ideértve a méreteket is), 
adott esetben: … 
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9.4. Látótér 
9.4.1. Az els dleges referenciajelek kell  részletesség  megadása annak érdekében, hogy 

könnyen azonosíthatók legyenek, és ellen rizhet  legyen a referenciajelek helyzete 
a többihez képest és az R ponthoz viszonyítva: … 

9.4.2. Azoknak az alkatrészeknek az elhelyezését mutató rajz(ok) vagy fénykép(ek), ame-
lyek a látótér 180o-os szögébe esnek: … 

9.5. Szélvéd  és más ablakok 
9.5.1. Szélvéd  
9.5.1.1. Felhasznált anyagok: … 

9.5.1.2. A felszerelés módja: … 

9.5.1.3. Hajlásszög: … 

9.5.1.4. Típus-jóváhagyási szám(ok): … 

9.5.1.5. Szélvéd tartozékok és ezek összeszerelésének helyzete, az elektromos/elektronikus 
alkatrészek rövid leírásával: … 

9.5.2. Más ablakok 
9.5.2.1. Felhasznált anyagok: … 

9.5.2.2. Típus-jóváhagyási szám(ok): … 

9.5.2.3. Az ablakemel  elektromos/elektronikus berendezéseinek rövid leírása (ha van): … 

9.5.3. Nyitható tet ablak 
9.5.3.1. Felhasznált anyagok: … 

9.5.3.2. Típus-jóváhagyási szám(ok): … 

9.5.4. Más üvegtáblák 
9.5.4.1. Felhasznált anyagok: … 

9.5.4.2. Típus-jóváhagyási szám(ok): … 

9.6. Szélvéd törl (k) 
9.6.1. Részletes m szaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt): … 

9.7. Szélvéd mosó berendezés 
9.7.1. Részletes m szaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt), vagy ha önálló m -

szaki egységként jóváhagyott, akkor a típus-jóváhagyási szám: … 

9.8. Jég- és páramentesít  
9.8.1. Részletes m szaki leírás (fényképekkel és rajzokkal együtt): … 

9.8.2. Legnagyobb elektromos fogyasztás: …… kW 

9.9. Közvetett látást biztosító eszközök 
9.9.1. Visszapillantó tükrök, minden tükörre megadva: 

9.9.1.1. Gyártmány: … 

9.9.1.2. Típus-jóváhagyási jel: … 

9.9.1.3. Változat: … 
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9.9.1.4. Rajz(ok) a tükör azonosításához, bemutatva a tükör elhelyezését a járm  fel-
építményéhez viszonyítva: … 

9.9.1.5. A felszerelés módjának részletei, a járm  azon részével együtt, amelyre azt fel 
kell szerelni: … 

9.9.1.6. A hátrafelé irányuló látómez t befolyásoló választható berendezések: … 

9.9.1.7. A beállító rendszer elektronikus szerkezeti elemeinek (ha van ilyen) rövid leírá-
sa: … 

9.9.2. Közvetett látást biztosító, tükrökön kívüli eszközök: … 

9.9.2.1. Típus és jellemz k (például az eszköz teljes leírása): … 

9.9.2.1.1. Kamera-monitor rendszer esetén az észlelési távolság (mm), a kontraszt, fénys -
r ség-tartomány, zavaró fények kiküszöbölése, kijelz  teljesítménye (fekete-
fehér/színes), képfrissítési frekvencia, a monitor fénys r ség-tartománya: … 

9.9.2.1.2. Megfelel en részletezett rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve a szere-
lési utasításokat is; az EK-típus-jóváhagyási jel helyét a rajzokon jelölni kell. 

9.10. Bels  elrendezés 
9.10.1. Az utasok bels  védelme 
9.10.1.1. A rögzített részek elhelyezését mutató tervrajzok vagy fényképek: … 

9.10.1.2. A referenciazóna fényképe vagy rajza, ideértve az MR. A. Függelék A/12. szá-
mú melléklete – 74/60/EGK tanácsi irányelv (HL L 38., 1974.2.11., 2. o.) 
I. mellékletének 2.3.1. – pontjában említett mentesített területet is: … 

9.10.1.3. A bels  berendezések fényképei, rajzai és/vagy perspektivikus részábrázolásuk, 
amely megmutatja az utastér bels  részeit és a felhasznált anyagokat (kivéve a 
bels  visszapillantó tükröket), a kezel berendezéseket, a tet t vagy tolótet t, az 
ülések háttámláját, az üléseket és az ülések hátsó részét: … 

9.10.2. A kezel berendezések, ellen rz  lámpák és kijelz k elrendezése és jelölése: 
9.10.2.1. A jelzések, kezel berendezések, ellen rz  lámpák és kijelz k elrendezésér l 

készült fényképek és/vagy rajzok: … 

9.10.2.2. A kezel berendezések, ellen rz  lámpák és kijelz k jelölésér l, valamint az 
MR. A. Függelék A/33. számú melléklet 4. és 5. pontjában – 78/316/EGK 
irányelv II. és III. mellékletében – említett járm részekr l készült fényképek 
és/vagy rajzok, ahol szükséges: … 

9.10.2.3. Összefoglaló táblázat 

A járm  az MR. A. Függelék A/33. számú melléklet 4. és 5. pontja – 
78/316/EGK irányelv II. és III. melléklete – alapján a következ  
kezel berendezésekkel, ellen rz  lámpákkal és kijelz kkel van felszerelve: 
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Kezel berendezések, ellen rz  lámpák és kijelz k, amelyek azonosítása kötelez , ha be  
vannak szerelve, és az e célból alkalmazott jelzések 

Jelzés 
száma 

Berende-
zések 

Rendelke-
zésre álló 

kezel beren
dezés/ 

kijelz k (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) Rendelke-
zésre álló 
ellen rz  
lámpák (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) 

1 Világí-
tás-
f kap-
csoló 

      

2 Tom-
pított 
fény-
szóró 

      

3 Távolsá-
gi fény-
szórók 

      

4 Helyzet-
jelz  
(oldal) 
lámpák 

      

5 Els  
ködfény-
szóró 

      

6 Hátsó 
ködlám-
pa 

      

7 Fényszó-
róállító 
berende-
zés 

      

8 Várako-
zást jel-
z  lámpa 

      

9 Irányjel-
z  lámpa 

      

10 Vészjel-
z  lámpa 

      

11 Szélvé-
d törl  

      

12 Szélvé-
d mosó 
berende-
zés 

      



24506 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám

Kezel berendezések, ellen rz  lámpák és kijelz k, amelyek azonosítása kötelez , ha be  
vannak szerelve, és az e célból alkalmazott jelzések 

Jelzés 
száma 

Berende-
zések 

Rendelke-
zésre álló 

kezel beren
dezés/ 

kijelz k (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) Rendelke-
zésre álló 
ellen rz  
lámpák (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) 

13 Szélvé-
d törl  
és -mosó 

      

14 Fényszó-
rótisztító 
berende-
zés 

      

15 Szél-
véd -
párátla-
nító és  
-jégmen-
tesít  

      

16 Hátsó-
szélvé-
d -párát-
lanító és 
-jég-
mente-
*sít  

      

17 Szell z-
tet  ven-
tilátor 

      

18 Dízel-
el mele-
gít  

      

19 Hidegin-
dító 

      

20 Fékmeg-
hibáso-
dás 

      

21 Tüzel -
anyag-
szint-
jelz  

      

22 Akku-
mulá-
tortöltés-
ellen rz  
lámpa 
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Kezel berendezések, ellen rz  lámpák és kijelz k, amelyek azonosítása kötelez , ha be  
vannak szerelve, és az e célból alkalmazott jelzések 

Jelzés 
száma 

Berende-
zések 

Rendelke-
zésre álló 

kezel beren
dezés/ 

kijelz k (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) Rendelke-
zésre álló 
ellen rz  
lámpák (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) 

23 Motor-
h tés-
h mér-
séklet 
jelz  

      

(*) x =igen 
— =nem vagy nem önállóan választható 
o =választható 

(**) d =közvetlenül a kezel berendezésen, kijelz n, ellen rz  lámpán 
c =közelében 

 
Kezel berendezések, ellen rz  lámpák és kijelz k, amelyek azonosítása választható, ha be vannak szerelve, 

és az alkalmazott jelzések, ha az azonosításukra szükség van 

Jelzés szá-
ma 

Berende-
zések 

Rendelke-
zésre álló 
kezel -

berendezés/ 
kijelz k (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) Rendelke-
zésre álló 
ellen rz  
lámpák (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) 

1 Rögzít -
fék 

      

2 Hátsó 
törl  

      

3 Hátsó-
szélvé-
d -mosó 

      

4 Hátsó-
szélvé-
d -törl  
és -mosó 

      

5 Szaka-
szos 
szélvé-
d törl  

      

6 Hangjel-
z  be-
rendezés 
(kürt) 

      

7 Motor-
háztet  
(elüls  
fedél) 
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Kezel berendezések, ellen rz  lámpák és kijelz k, amelyek azonosítása választható, ha be vannak szerelve, 
és az alkalmazott jelzések, ha az azonosításukra szükség van 

Jelzés szá-
ma 

Berende-
zések 

Rendelke-
zésre álló 
kezel -

berendezés/ 
kijelz k (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) Rendelke-
zésre álló 
ellen rz  
lámpák (*) 

Azonosító 
jelzés (*) 

Helye (**) 

8 Csomag-
térfedél 
(hátsó 
fedél) 

      

9 Bizton-
sági öv 

      

10 Motor-
olaj-
nyomás 

      

11 Ólom-
mentes 
benzin 

      

…        

…        

…        

(*) x =igen 
— =nem vagy nem önállóan választható 
o =választható 

(**) d =közvetlenül a kezel berendezésen, kijelz n, ellen rz  lámpán 
c =közelében 

 

9.10.3. Ülések 
9.10.3.1. Ül helyek száma (s): … 

9.10.3.1.1. Elhelyezése és elrendezése: … 

9.10.3.2. Kizárólag a járm  álló helyzetében használható ülések: … 

9.10.3.3. Tömeg: … 

9.10.3.4. Jellemz k: alkatrész-típusjóváhagyással nem rendelkez  ülések vonatkozásá-
ban, leírás és rajz a következ kr l 

9.10.3.4.1. Az ülések és rögzítésük: … 

9.10.3.4.2. A beállítási rendszer: … 

9.10.3.4.3. Az elmozdító- és rögzítési rendszer: … 

9.10.3.4.4. A biztonsági öv rögzítése (ha az ülésszerkezetbe van beépítve): … 

9.10.3.4.5. A járm  rögzítésre használt részei: … 
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9.10.3.5. Az R pont koordinátái vagy rajza (t) 

9.10.3.5.1. Vezet ülés: … 

9.10.3.5.2. A többi ül hely: … 

9.10.3.6. Tervezési torzószög 

9.10.3.6.1. Vezet ülés: … 

9.10.3.6.2. A többi ül hely: … 

9.10.3.7. Az ülés beállításainak tartománya 

9.10.3.7.1. Vezet ülés: … 

9.10.3.7.2. A többi ül hely: … 

9.10.4. Fejtámlák 
9.10.4.1. Fejtámlák típusai: egybeépített/leszerelhet /különálló (1) 

9.10.4.2. EK-típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): … 

9.10.4.3. Még nem jóváhagyott fejtámlák esetén 

9.10.4.3.1. A fejtámla részletes leírása, különös tekintettel a párnázat anyagára vagy 
anyagaira, és adott esetben a merevítések és rögzít elemek helyzete és meg-
határozása azon ülések tekintetében, amelyekre jóváhagyást kérnek: … 

9.10.4.3.2. »Különálló« fejtámla esetén 

9.10.4.3.2.1. Annak a szerkezeti résznek a részletes leírása, ahová a fejtámlát rögzíteni 
kell: … 

9.10.4.3.2.2. A szerkezet és a fejtámla jellemz  részeinek méretezett rajzai: … 

9.10.5. Az utastér f t rendszere 
9.10.5.1. A járm  rövid leírása, tekintettel annak f tési rendszerére, ha a motor h t fo-

lyadékának h jét használja fel: … 

9.10.5.2. A járm típus részletes leírása, tekintettel a f tésre, ha a h t leveg  vagy a mo-
tor kipufogógázai f tési forrásként szolgálnak, ideértve a következ ket: 

9.10.5.2.1. A f tési rendszer vázlatos rajza, jelölve annak elhelyezését a járm ben: … 

9.10.5.2.2. A kipufogógázokat a f téshez felhasználó f tési rendszerek h cserél jének, 
vagy annak az alkatrésznek, ahol a h csere végbemegy, a vázlatos rajza (a mo-
tor h t leveg jét felhasználó f tési rendszereknél): … 

9.10.5.2.3. A h cserél nek vagy részeinek – különösen azoknak, ahol a h csere végbemegy 
– a metszeti rajza, amely jelöli a fal vastagságát, a felhasznált anyagokat és a fe-
lületének jellemz it: … 

9.10.5.2.4. Meg kell határozni a f t rendszer további fontos alkatrészeit, mint például a f -
t ventilátort, tekintettel annak összeszerelési módjára és m szaki adataira: … 

9.10.5.3. A járm típus rövid leírása, tekintettel az égésh  felhasználásával m köd  f t -
rendszerre és az automata vezérlésre: … 

9.10.5.3.1. Az égésh  felhasználásával m köd  f t berendezés, a légszívórendszer, a kipu-
fogórendszer, az üzemanyagtartály, az üzemanyag-ellátó rendszer (beleértve a 
szelepeket) és az elektromos csatlakozások elrendezési rajza, amely mutatja 
ezek helyét a járm ben. 
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9.10.5.4. Legnagyobb elektromos fogyasztás: …… kW 

9.10.6. A kormányberendezés m ködését befolyásoló alkatrészek ütközés esetén 
9.10.6.1. A járm típus részletes leírása, fényképekkel és/vagy rajzokkal együtt, tekintettel 

a járm  azon részének szerkezetére, méreteire, irányára és alkotóanyagaira, 
amely a kormányberendezés el tt helyezkedik el, beleértve azokat az alkatré-
szeket, amelyeket arra terveztek, hogy a kormányberendezésnek történ  ütközés 
esetén az energia egy részét elnyeljék: … 

9.10.6.2. Azoknak a 9.10.6.1. pontban leírtaktól különböz  alkatrészeknek a fényképe(i) 
vagy rajza(i), amelyeket a gyártó a m szaki szolgálattal egyetértésben a kor-
mányberendezés ütközéskori m ködését befolyásolónak tekint: … 

9.10.7. Egyes gépjárm -kategóriák bels  kialakításában használt anyagok égési tulajdon-
ságai 

9.10.7.1. A tet  bels  burkolására használt anyag(ok) 

9.10.7.1.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): … 

9.10.7.1.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében 

9.10.7.1.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ……/…… 

9.10.7.1.2.2. Többréteg /egyréteg  (1) anyag, rétegek száma (1): … 

9.10.7.1.2.3. A burkolás típusa (1): … 

9.10.7.1.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ……/…… mm 

9.10.7.2. A hátsó és az oldalsó falakra használt anyag(ok) 

9.10.7.2.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): … 

9.10.7.2.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében 

9.10.7.2.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ……/…… 

9.10.7.2.2.2. Többréteg /egyréteg  (1) anyag, rétegek száma (1): … 

9.10.7.2.2.3. A burkolás típusa (1): … 

9.10.7.2.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ……/…… mm 

9.10.7.3. A padlózatra használt anyag(ok) 

9.10.7.3.1. Az alkatrészek EK-típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): … 

9.10.7.3.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében 

9.10.7.3.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ……/…… 

9.10.7.3.2.2. Többréteg /egyréteg  (1) anyag, rétegek száma (1): … 

9.10.7.3.2.3. A burkolás típusa (1): … 

9.10.7.3.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ……/…… mm 

9.10.7.4. Az üléskárpithoz használta anyag(ok) 

9.10.7.4.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): … 

9.10.7.4.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében 

9.10.7.4.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ……/…… 

9.10.7.4.2.2. Többréteg /egyréteg  (1) anyag, rétegek száma (1): … 
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9.10.7.4.2.3. A burkolás típusa (1): … 

9.10.7.4.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ……/…… mm 

9.10.7.5. F t - és szell ztet csövekhez használt anyag(ok) 

9.10.7.5.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): … 

9.10.7.5.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében 

9.10.7.5.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ……/.….. 

9.10.7.5.2.2. Többréteg /egyréteg  (1) anyag, rétegek száma (1): … 

9.10.7.5.2.3. A burkolás típusa (1): … 

9.10.7.5.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ……/…….mm 

9.10.7.6. A csomagtartóhoz használt anyag(ok) 

9.10.7.6.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): … 

9.10.7.6.2. Nem jóváhagyott anyagok esetében 

9.10.7.6.2.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ……/…… 

9.10.7.6.2.2. Többréteg /egyréteg  (1) anyag, rétegek száma (1): … 

9.10.7.6.2.3. A burkolás típusa (1): … 

9.10.7.6.2.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ……/…… mm 

9.10.7.7. Más célokra használt anyag(ok) 

9.10.7.7.1. Rendeltetés: … 

9.10.7.7.2. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i), ha van(nak): … 

9.10.7.7.3. Nem jóváhagyott anyagok esetében 

9.10.7.7.3.1. Alapanyag(ok)/megnevezés: ……/…… 

9.10.7.7.3.2. Többréteg /egyréteg  (1) anyag, rétegek száma (1): … 

9.10.7.7.3.3. A burkolás típusa (1): … 

9.10.7.7.3.4. Legnagyobb/legkisebb vastagság: ……/…… mm 

9.10.7.8. Teljes berendezésként jóváhagyott alkatrészek (ülések, válaszfalak, csomag-
tartók stb.) 

9.10.7.8.1. Az alkatrészek típus-jóváhagyási száma(i): … 

9.10.7.8.2. A teljes berendezés esetében: ülés, válaszfal, csomagtartók stb. (1) 

9.10.8. A légkondicionáló rendszerben h t közegként használt gáz: … 
9.10.8.1. A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb 

globális felmelegedési potenciállal rendelkez , üvegházhatást okozó fluoro-
zott gázokat tartalmazzon: igen/nem (1) 

9.10.8.2. Ha a válasz igen, töltse ki az alábbi szakaszokat 

9.10.8.2.1. A légkondicionáló rendszer rajza és rövid ismertetése, beleértve a hivatkozá-
si számot vagy az alkatrészszámot és a szivárgásveszélyes alkatrészek anya-
gát; 
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9.10.8.2.2. A légkondicionáló rendszer szivárgása 

9.10.8.2.4. A hivatkozási szám vagy alkatrészszám és a rendszer elemeinek anyaga, és 
a vizsgálat adatai (pl. a vizsgálati jegyz könyv száma, a jóváhagyás száma 
stb.): … 

9.10.8.3. A teljes rendszer összesített szivárgása, g/év: … 

9.11. Kiálló részek 
9.11.1. Általános elrendezés (rajzok vagy fényképek), a mellékelt metszetek és ábrák 

elhelyezkedésének megadásával: 

9.11.2. Rajzok és/vagy fényképek például, amennyiben fontos, a következ kr l: ajtó- és 
ablakoszlop, légbevezet  rácsok, h t rácsok, szélvéd törl k, es elvezet  csa-
tornák, kilincsek, állítható sínek, légterel k, csuklópántok és ajtózárak, vonóho-
rog, szemek, díszít  szegély, jelvények, emblémák és rovátkák, és a küls  felü-
let bármely olyan kiálló része, illetve bármely olyan része, amely kritikusnak 
tekinthet  (pl. világítóberendezés). Ha az el z  mondatban felsorolt részek nem 
kritikusak, pusztán dokumentációs célokra fényképpel is helyettesíthet k, ha 
szükséges, mellékelve a méretekre vonatkozó részleteket és/vagy leírást: 

9.11.3. A küls  felület részeinek rajzai az MR. A. Függelék A/16. számú melléklet 
4.6.6.1. — 74/483/EGK irányelv I. mellékletének 6.9.1. — pontjában meghatá-
rozottakkal összhangban: … 

9.11.4. A lökhárítók rajza: … 

9.11.5. A padlóvonal rajza: … 

9.12. Biztonsági övek és/vagy más utasbiztonsági rendszerek 
9.12.1. A biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerek száma és helyzete, és azok az ülé-

sek, amelyeken azok használhatók 

(B = bal oldal, J = jobb oldal, K = közép)

 Teljes EK-típus-
jóváhagyási jel 

Változata, ha 
van 

Övet a magassághoz állító beren-
dezés (meg kell jelölni: 
igen/nem/választható) 

B    

K    

Els  üléssor 

J    

B    

K    

Második 
üléssor (*) 

J    
(*) A táblázat szükség szerint kiegészíthet  azon járm vek esetén, amelyekben több mint két sor ülés van, 
vagy több mint három ülés van elhelyezve a járm  teljes szélességében 

 

9.12.2. A kiegészít  utasbiztonsági rendszerek jellege és elhelyezkedése (meg kell jelölni: 
igen/nem/választható) 
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(B = bal oldal, J = jobb oldal, K = közép)

 Elüls  légzsák Oldalsó légzsák Övel feszít  berendezés 

B    

K    

Els  üléssor 

J    

B    

K    

Második üléssor 
(*) 

J    
(*) A táblázat szükség szerint kiegészíthet  azon járm vek esetén, amelyekben több mint két sor ülés 
van, vagy több mint három ülés van elhelyezve a járm  teljes szélességében 

 

9.12.3. A biztonsági övek rögzítésének száma és elhelyezése, és az MR. A. Függelék A/. 
számú mellékletének — 76/115/EGK irányelvnek — való megfelelés bizonyítéka 
(típus-jóváhagyási szám vagy vizsgálati jegyz könyv): … 

9.12.4. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): … 

9.13. Biztonsági öv rögzítései 
9.13.1. A felépítés fényképei és/vagy rajzai, a tényleges és hatékony rögzítések elhelyezé-

sével és méreteivel, ideértve az R pontokat is: … 

9.13.2. Az öv rögzítéseinek és a járm  szerkezete azon részeinek rajzai, amelyekhez a rög-
zítéseket feler sítették (az anyag megjelölésével): … 

9.13.3. A rögzítéshez való illesztésre engedélyezett biztonságiöv-típusok (u) leírása, 
amellyel a járm  fel van szerelve 

 Rögzítés helye 

   Járm szerkezet Ülésszerkezet 

Els  üléssor   

Jobb oldali ülés Alsó rögzítés 

Fels  rögzítés 

kívül 

belül 

  

Középs  ülés Alsó rögzítés 

Fels  rögzítés 

jobb 

bal 

  

Bal oldali ülés Alsó rögzítés 

Fels  rögzítés 

kívül 

belül 

  

Második üléssor (*)   

Jobb oldali ülés Alsó rögzítés 

Fels  rögzítés 

kívül 

belül 
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Középs  ülés Alsó rögzítés 

Fels  rögzítés 

jobb 

bal 

  

Bal oldali ülés Alsó rögzítés 

Fels  rögzítés 

kívül 

belül 

  

(*) A táblázat szükség szerint kiegészíthet  azon járm vek esetén, amelyekben több mint két sor ülés van, 
vagy több mint három ülés van elhelyezve a járm  teljes szélességében 

 

9.13.4. Meghatározott típusú biztonsági öv leírása, ahol a rögzítés az ülés háttámláján van 
elhelyezve, vagy magában foglal egy energiaelosztó berendezést: … 

9.14. Hátsó rendszámtábla felszerelési helye (ha lehetséges, a terjedelem megadásá-
val, adott esetben rajzok is használhatók) 

9.14.1. Az útfelületi magasság, fels  él: … 

9.14.2. Az útfelületi magasság, alsó él: … 

9.14.3. A középvonalnak a járm  hosszanti felez síkjától való távolsága: … 

9.14.4. A járm  bal szélét l való távolság: … 

9.14.5. Méretek (hossz × szélesség): … 

9.14.6. A hosszanti felez sík hajlása: … 

9.14.7. Láthatósági szög a vízszintes síkon: … 

9.15. Hátsó aláfutás elleni védelem 
9.15.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (1) 

9.15.1. A hátsó aláfutás elleni védelemhez szükséges járm részek rajza, azaz a járm  
és/vagy az alváz rajza a legszélesebb hátsó tengely helyével és elhelyezésével 
együtt, a hátsó aláfutás elleni védelem felszerelésének és elhelyezésének a rajza. 
Ha a hátsó aláfutás elleni védelem nem egy különálló berendezés, a rajznak világo-
san mutatnia kell, hogy az el írt méreteknek megfelel: … 

9.15.2. Külön berendezés esetén a hátsó aláfutás elleni védelem teljes leírása és/vagy rajza 
(felszerelésével és elhelyezésével együtt), vagy ha azt önálló m szaki egységként 
már jóváhagyták, annak típus-jóváhagyási száma: … 

9.16. Kerékdobok 
9.16.1. A járm  rövid leírása a kerékdobjai tekintetében: … 

9.16.2. A kerékdobok részletes rajza és járm vön való elhelyezésük, mutatva az MR. A. 
Függelék A/37. számú mellékletének 1. ábrája — 78/549/EGK irányelv 
I. mellékletének 1. ábrája — által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a 
kerékabroncs/kerék széls séges kombinációit: … 

9.17. Hatóságilag el írt táblák 
9.17.1. A hatóságilag el írt táblák és feliratok, valamint a járm  azonosítási száma he-

lyér l készített fényképek és/vagy rajzok: … 

9.17.2. A hatóságilag el írt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (teljes minta mé-
retekkel együtt): … 

9.17.3. A járm  azonosító számának fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel 
együtt): … 
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9.17.4. A gyártó nyilatkozata az MR. A. Függelék A/18. számú mellékletében — 
76/114/EGK irányelv II. mellékletének 1.1.1. pontjában — el írt követelmé-
nyeknek való megfelel ségr l 

9.17.4.1. Az ISO 3779:1983 szabvány 5.3. pontjában el írt követelményeknek való meg-
felelés érdekében használt második csoportban, és adott esetben a harmadik 
csoportban szerepl  jelek magyarázata: … 

9.17.4.2. Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:1983 
szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket fel kell 
tüntetni: … 

9.18. Rádiózavar/elektromágneses kompatibilitás 
9.18.1. A felépítmény motorházat formáló része, valamint az utastér ezzel határos része 

alakjának és alkatrésze anyagának leírása és rajza/fényképe: … 

9.18.2. A motorházban elhelyezett fémalkatrészek elhelyezésének rajza vagy fényképe 
(pl. f t berendezések, pótkerék, légsz r , kormányberendezés stb.): … 

9.18.3. A rádiózavar-sz r  berendezés táblázata és rajza: … 

9.18.4. Az egyenáramú ellenállás névértékének részletei, és amennyiben a gyújtáskábe-
lek ellenállásosak, a méterenkénti névleges ellenállásuk részletei: … 

9.19. Oldalsó ütközésvédelem 
9.19.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (1) 

9.19.1. A járm  oldalsó ütközésvédelemmel kapcsolatos részei, azaz a járm  és/vagy az 
alváz rajza a tengely(ek) helyével és elhelyezésével együtt, az oldalsó ütközés-
védelmi berendezés(ek) felszerelésének és elhelyezésének a rajza. Ha az oldalsó 
ütközésvédelmet oldalsó ütközésvédelmi berendezés(ek) nélkül érik el, a rajz-
nak világosan kell mutatnia, hogy az el írt méreteknek megfelel: … 

9.19.2. Oldalsó ütközésvédelmi berendezés(ek) esetén a berendezés(ek) teljes leírása 
és/vagy rajza (felszerelésével és elhelyezésével együtt) vagy annak(azoknak) al-
katrész-típusjóváhagyási száma(i): … 

9.20. A felcsapódó víz elleni védelem 
9.20.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (1) 

9.20.1. A járm  rövid leírása, tekintettel a felcsapódó víz elleni védelemre és annak al-
kotóelemeire: … 

9.20.2. A felcsapódó víz elleni védelem részletes rajza és járm vön való elhelyezése, 
mutatva az MR. A. Függelék A/43. számú — 91/226/EGK irányelv III. — mel-
lékletében szerepl  ábra által meghatározott méreteket, és figyelembe véve a ke-
rékabroncs/kerék széls séges kombinációit: … 

9.20.3. A felcsapódó víz elleni védelem típus-jóváhagyási száma, ha van: … 

9.21. Oldalsó ütközés elleni védelem 
9.21.1. A járm  részletes leírása, fényképekkel és/vagy rajzokkal együtt, tekintettel az 

utastér oldalsó falának szerkezetére, méreteire, a burkolatára és az összetev  
anyagokra (küls  és bels ), ideértve a védelmi rendszer különleges részleteit, 
adott esetben: … 
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9.22. Els  aláfutás elleni védelem 
9.22.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (1) 

9.22.1. A járm  mells  aláfutás elleni védelemhez szükséges részei, azaz a járm  
és/vagy az alváz rajza az els  aláfutás elleni védelem helyével és elhelyezésével 
és/vagy felszerelésével együtt. Amennyiben az aláfutás elleni védelemre nem 
külön berendezés szolgál, a rajznak világosan mutatnia kell, hogy az el írt mé-
reteknek megfelel: … 

9.22.2. Külön berendezés esetén az els  aláfutás elleni védelem teljes leírása és/vagy 
rajza (felszerelésével és elhelyezésével együtt) vagy ha azt már önálló m szaki 
egységként jóváhagyták, annak típus-jóváhagyási száma: … 

9.23. Gyalogosvédelem 
9.23.1. A járm  elüls  részének (küls  és bels ) fényképeket és/vagy rajzokat is tartal-

mazó részletes leírása, annak szerkezete, méretei, referenciavonalai és a fel-
használt anyagok, ideértve bármilyen beszerelt aktív védelmi rendszer részleteit. 

9.24. Elüls  védelmi rendszerek 
9.24.1. A járm  fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó részletes leírása, a járm  

elüls  védelmi rendszere és elüls  része szerkezete, méretei, referenciavonalai 
és felhasznált anyagai tekintetében. 

9.24.2. Az elüls  védelmi rendszer járm be történ  beszerelésének fényképeket és/vagy 
rajzokat is tartalmazó részletes leírása (adja meg valamennyi csavar méretét és a 
szükséges forgatónyomatékokat). 

9.24.3. Típus-jóváhagyási jel (ha van): … 

10. VILÁGÍTÓ- ÉS FÉNYJELZ  BERENDEZÉSEK 
10.1. A valamennyi berendezést tartalmazó táblázat: szám, gyártmány, modell, EK-

típus-jóváhagyási jel, távolsági fényszóró legnagyobb fényer ssége, szín, ellen rz  
lámpa: … 

10.2. A világító- és fényjelz  berendezések elhelyezését mutató rajz: … 

10.3. A következ  adatokat kell megadni (szövegesen és/vagy ábrával), az MR. A. Füg-
gelék A/20. számú mellékletében — 76/756/EGK tanácsi irányelvben meghatáro-
zott valamennyi lámpa és fényszóró tekintetében 

10.3.1. A világítófelület kiterjedését mutató rajz: … 

10.3.2. A látható felület meghatározására használt módszer a 48. ENSZ-EGB el írás 
(HL L 137., 2007.5.30., 1. o.) 2.10. pontjával összhangban: … 

10.3.3. Vonatkoztatási koordináta-tengely és vonatkoztatási középpont: … 

10.3.4. Elrejthet  lámpák m ködtetési módja: … 

10.3.5. Különleges beszerelési és kábelezési utasítások: … 

10.4. Tompított fényszórók: rendes elhelyezés a 48. ENSZ-EGB el írás 6.2.6.1. pontjá-
val összhangban: 

10.4.1. Alapbeállítási érték: … 
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10.4.2. Ennek feltüntetési helye: … 

10.4.3. Fényszóróállító berendezés leírása/rajza (1) és típusa 
(pl. automata, kézzel fokozatosan állítható, kézzel fo-
kozatmentesen állítható): 

10.4.4. Kezel berendezés: 

10.4.5. Referenciajelek: 

10.4.6. A terhelési állapotokhoz tartozó jelölések: 

Csak fényszóróállító be-
rendezéssel rendelkez  
járm vek esetén 

 

10.5. Lámpákon kívüli különböz  elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha 
vannak): … 

11. VONTATÓK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI 
CSATLAKOZTATÁS 

11.1. Felszerelt vagy felszerelend  csatlakozóberendezés(ek) fajtája és típusa: … 

11.2. Felszerelt csatlakozóberendezés(ek) D, U, S és V jellemz i vagy a felszerelend  
csatlakozóberendezés(ek) minimális D, U, S és V jellemz i: …… daN 

11.3. Felszerelési útmutató a kapcsolószerkezet járm höz való csatlakoztatásához, és a 
járm vön lév  rögzítési pontok fényképei vagy rajzai, ahogyan azt a gyártó megad-
ja; kiegészít  információk, ha a csatlakozótípus csak meghatározott járm típus-
változatra vagy -kivitelezésre korlátozott: … 

11.4. Speciális kapcsolószerkezet vagy emel hátfal beszerelésére vonatkozó informáci-
ók: … 

11.5. Típus-jóváhagyási szám(ok): … 

12. VEGYES 
12.1. Hangjelz  berendezés(ek) 

12.1.1. A berendezés(ek) elhelyezése, rögzítés módszere, helyzete, iránya, méretek-
kel együtt: … 

12.1.2. Berendezés(ek) száma: … 

12.1.3. Típus-jóváhagyási szám(ok): … 

12.1.4. Elektromos/pneumatikus (1) kapcsolási vázlat: … 

12.1.5. Névleges feszültség vagy nyomás: … 

12.1.6. A rögzít berendezés rajza: … 

12.2. A járm  jogosulatlan használata ellen védelmet biztosító berendezések 

12.2.1. Biztonsági berendezés 

12.2.1.1. A járm típus részletes leírása a vezérlés elrendezése és tervezése tekinteté-
ben, vagy az egység leírása, amelyen a biztonsági berendezés m ködik: … 

12.2.1.2. A biztonsági berendezés rajza és a járm re való felszerelése: … 

12.2.1.3. A berendezés m szaki leírása: … 

12.2.1.4. A használt zárkombinációk részletei: … 

12.2.1.5. Járm indítás-gátló 
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12.2.1.5.1. Típus-jóváhagyási szám, ha van: … 

12.2.1.5.2. Még nem jóváhagyott indításgátlók esetén 

12.2.1.5.2.1. Az indításgátló, illetve a véletlen aktiválás elkerülésére kidolgozott módsze-
rek részletes m szaki leírása: … 

12.2.1.5.2.2. A rendszer(ek), amely(ek) alapján az indításgátló m ködik: … 

12.2.1.5.2.3. A ténylegesen cserélhet  kódok száma, szükség esetén: … 

12.2.2. Riasztórendszer (ha van) 

12.2.2.1. Típus-jóváhagyási szám, ha van: … 

12.2.2.2. Még nem jóváhagyott riasztórendszerek esetén 

12.2.2.2.1. A riasztórendszer és a járm  ehhez kapcsolódó részeinek részletes leírása: … 

12.2.2.2.2. A riasztórendszert alkotó f  alkatrészek: … 

12.2.3. Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (amennyiben van ilyen): … 

12.3. Kapcsolószerkezet(ek) 

12.3.1. Elüls : vonóhorog/szem/más (1) 

12.3.2. Hátul: vonóhorog/szem/más/nincs (1) 

12.3.3. A kapcsolószerkezet(ek) elhelyezését, szerkezetét és felszerelését mutató rajz 
vagy fénykép az alvázról/járm testr l: … 

12.4. Adatok a tüzel anyag-fogyasztást befolyásoló, a motorhoz nem kapcsolódó 
bármely berendezésr l (ha más pontban nem szerepel): … 

12.5. Adatok a zajcsökkentést szolgáló, a motorhoz nem kapcsolódó bármely be-
rendezésr l (ha más pontban nem szerepel): … 

12.6. Sebességkorlátozó készülékek 

12.6.1. Gyártó(k): … 

12.6.2. Típus(ok): … 

12.6.3. EK-típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): … 

12.6.4. Sebesség vagy sebességtartomány, amelynél a sebességkorlátozást be kell 
állítani: …… km/h 

12.7. Táblázat a járm (vek)ben elhelyezett rádiófrekvenciás adókészülékek besze-
reléséhez és használatához, ha alkalmazható: 

Frekvenciasávok 
(Hz) 

Max. kimeneti telje-
sítmény (W) 

Az antenna helyzete a járm vön, a beszerelés 
és/vagy a használat egyedi feltételei 

   

 

A típusjóváhagyás kérelmez jének – adott esetben – rendelkezésre kell bocsátania a követ-
kez ket is: 

1. kiegészítés 

Az MR. A. Függelék A/10. számú mellékletének — 72/245/EGK bizottsági irányelv — ha-
tálya alá tartozó összes elektromos és/vagy elektronikus alkatrész jegyzéke, gyártmány és 
típus feltüntetésével. 
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2. kiegészítés 

Az MR. A. Függelék A/10. számú mellékletének — 72/245/EGK irányelv — hatálya alá 
tartozó elektromos és/vagy elektronikus alkatrészek általános elrendezésének, valamint a 
vezetékköteg általános elrendezésének a vázlata vagy rajza. 

3. kiegészítés 

A típus bemutatásához kiválasztott járm  leírása 

Felépítmény jellege: 

Bal- vagy jobbkormányos (1) 

Tengelytáv: 

4. kiegészítés 

A gyártó vagy jóváhagyott/elismert laboratóriumok által szolgáltatott vizsgálati jegyz -
könyv(ek) a típusbizonyítvány kiállítása céljából 

12.7.1. 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt járm : Igen/Nem (1) 

13. Helyi és távolsági autóbuszokra vonatkozó különleges rendelkezések 
13.1. A járm  osztálya: I. osztály / II. osztály / III. osztály / A. osztály /B. osztály (1) 

13.1.1. Az önálló m szaki egységként jóváhagyott felépítmény típus-jóváhagyási száma: 
… 

13.1.2. Azok az alváztípusok, amelyekre a típusjóváhagyással rendelkez  felépítmény fel-
szerelhet  (gyártó(k), és a nem teljes járm  típusai): … 

13.2. Utastér (m2) 
13.2.1. Összesen (S0): … 

13.2.2. Fels  szint (S0a) (1): … 

13.2.3. Alsó szint (S0b) (1): … 

13.2.4. Álló utasok számára (S1): … 

13.3. Az (ül  és álló) utasok száma 
13.3.1. Összesen (N): … 

13.3.2. Fels  szint (Na) (1): … 

13.3.3. Alsó szint (Nb) (1): … 

13.4. Ül  utasok száma 
13.4.1. Összesen (A): … 

13.4.2. Fels  szint (Aa) (1): … 

13.4.3. Alsó szint (Ab) (1): … 

13.4.4. Kerekes székeknek fenntartott helyek száma az M2 és M3 kategóriájú járm vek 
esetében: … 

13.5. Utasajtók száma: … 

13.6. Vészkijáratok száma (ajtók, ablakok, menekül nyílások, összeköt  lépcs k, 
féllépcs k): … 

13.6.1. Összesen: … 
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13.6.2. Fels  szint (1): … 

13.6.3. Alsó szint (1): … 

13.7. Csomagtér térfogata (m3): … 

13.8. Csomagszállításra szolgáló terület a tet n (m2): … 

13.9. A járm  megközelítését el segít  m szaki berendezések (pl. rámpák, emel padok, 
lépcs leereszt  rendszer), amennyiben beszerelt: … 

13.10. A felépítmény szilárdsága 
13.10.1. Típus-jóváhagyási szám, ha van: … 

13.10.2. Még nem jóváhagyott felépítmények esetén 

13.10.2.1. A járm  felépítményének részletes leírása, beleértve annak méreteit, formáját és 
alkotóanyagait, illetve az alvázkerethez való rögzítését: … 

13.10.2.2. A járm  és bels  elrendezése azon részeinek rajzai, amelyek a felépítmény szi-
lárdságára vagy a fennmaradó helyre hatással vannak: … 

13.10.2.3. Az üzemben lev  járm  tömegközéppontjának helyzete menetkész állapotban 
hosszirányban, keresztirányban és függ leges irányban: … 

13.10.2.4. A küls  utasülések középvonalainak egymástól való legnagyobb távolsága: … 

13.11. Az MR. A. Függelék A52/52. számú melléklete — 2001/85/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv — ennek a m szaki egységnek a vonatkozásában telje-
sítend  és igazolandó pontjai: … 

14. Veszélyes áruk szállítására szánt járm vekre vonatkozó különleges el írások 

14.1. Villamos berendezések a 61/2007. (VI. 29.) GKM rendeletnek (94/55/EK taná-
csi irányelvnek [HL L 319., 1994.12.12., 1. o.]) megfelel en 

14.1.1. A vezet k túlmelegedése elleni védelem: … 

14.1.2. A megszakító típusa: … 

14.1.3. Az akkumulátor f kapcsolójának típusa és m ködése: … 

14.1.4. A menetíró biztonsági reteszének leírása és elhelyezése: … 

14.1.5. A tartósan feszültség alatt álló berendezések leírása. Meg kell adni az alkalmazott 
európai (EN) szabványt: … 

14.1.6. A vezet fülke hátoldalában elhelyezked  elektromos berendezések szerkezete és 
védelme: … 

14.2. T zveszély megel zése 
14.2.1. A vezet fülkében lév  nehezen éghet  anyag típusa: … 

14.2.2. A vezet fülke mögött lév  h véd  pajzs típusa (ha van): … 

14.2.3. A motor elhelyezése és h hatás elleni védelme: … 

14.2.4. A kipufogórendszer elhelyezése és h hatás elleni védelme: … 

14.2.5. Tartós fékrendszerek h hatás elleni védelmének típusa és kivitelezése: … 

14.2.6. A kiegészít  f t berendezések típusa, kialakítása és elhelyezése: … 
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14.3. A felépítményre vonatkozó különleges el írások, ha vannak, a 61/2007. (VI. 
29.) GKM rendeletnek (94/55/EK irányelvnek) megfelel en 

14.3.1. Az EX/II típusú és az EX/III típusú járm vekkel kapcsolatos el írásoknak való 
megfelel séget célzó intézkedések leírása: … 

14.3.2. EX/III típusú járm vek esetében a küls  h vel szembeni ellenállás: … 

15. Újrafelhasználhatóság, újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság 
15.1. A reprezentatív járm  változata: … 

15.2. A reprezentatív járm  tömege karosszériával vagy a vezet fülkés alváz tömege a 
karosszéria és/vagy a kapcsolószerkezet nélkül, amennyiben a gyártó nem látja el 
karosszériával és/vagy kapcsolószerkezettel (adott esetben folyadékkal, eszközök-
kel, pótkerékkel) a vezet  nélkül: … 

15.3. A reprezentatív járm  anyagainak tömege: … 

15.3.1. Az el kezelés során figyelembe vett anyagok tömege (v): … 

15.3.2. A szétszerelés során figyelembe vett anyagok tömege (v): … 

15.3.3. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, újrafeldolgozásra alkal-
masnak ítélt anyagok tömege (v): … 

15.3.4. A nemfém hulladék feldolgozása során figyelembe vett, energetikai hasznosításra 
alkalmasnak ítélt anyagok tömege (v): … 

15.3.5. Anyagok szerinti bontás (v): … 

15.3.6. Az újrafelhasználható és/vagy újrafeldolgozható anyagok össztömege: … 

15.3.7. Az újrafelhasználható és/vagy hasznosítható anyagok össztömege: … 

15.4. Arányok 
15.4.1. Újrafeldolgozhatósági arány »Rcyc ( %)«: … 

15.4.2. Hasznosíthatósági arány »Rcov ( %)«: … 

16. Járm javítási és –karbantartási információkhoz való hozzáférés 
16.1. A járm javítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést biztosító f  we-

boldal címe: … 

16.1.1. A rendelkezésre állás kezd  napja (legkés bb 6 hónappal a típusjóváhagyás napját 
követ en): … 

16.2. A weboldalhoz való hozzáférés feltételei: … 

16.3. A weboldalon elérhet  járm javítási és -karbantartási információk formátuma: … 

Magyarázó megjegyzések 

(1) A nem kívánt rész törlend  (bizonyos esetekben a lehet ségek egyikét sem kell 
törölni, ha egynél több lehet ség is alkalmazható). 

(2) Meg kell adni a t réshatárokat. 

(3) Valamennyi változat fels  és alsó értékét meg kell adni. 

(4) Kizárólag a terepjárók meghatározásának céljára. 

(5) Úgy kell meghatározni, hogy a járm típus valamennyi m szaki kialakítása tekinte-
tében világos legyen a tényleges érték. 
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(6) A járm vek akár benzinnel, akár gáz-halmazállapotú tüzel anyaggal m ködhetnek, 
de ha kizárólag vészhelyzetek esetére vagy az indításhoz benzinüzem  rendszer 
van beszerelve, és a benzintartály nem tartalmazhat 15 liternél több benzint, akkor 
a vizsgálat szempontjából a járm vet úgy kell tekinteni, mintha gázüzem  lenne. 

(a) Amennyiben egy alkatrészre a típusjóváhagyást megadták, az alkatrész leírása he-
lyettesíthet  a jóváhagyásra történ  hivatkozással. Ugyancsak nincs szükség az al-
katrész leírására, ha annak szerkezete a csatolt ábrákból és rajzokból világosan lát-
ható. Azoknál a pontoknál, amelyek rajzok vagy fényképek csatolását írják el , 
meg kell adni a csatolt dokumentumok számát. 

(b) Ha a típusazonosító ismertet jel olyan karaktereket is tartalmaz, amelyek az ezen 
adatközl  lapon megjelölt járm , alkatrész vagy önálló m szaki egység leírása 
szempontjából nem lényegesek, ezeket a karaktereket a tájékoztatóban „?” jellel 
kell helyettesíteni. (pl. ABC??123??). 

(c) Az A/2. melléklet A. szakaszában felsorolt meghatározásoknak megfelel en osztá-
lyozva. 

(d) Megjelölés az EN 10027-1:2005 szerint. Ha ez nem lehetséges, a következ  infor-
mációkat kell megadni: 

– az anyag megnevezése, 

– folyáshatár, 

– szakítószilárdság, 

– szakadási nyúlás (%-ban), 

– Brinell-keménység. 

(e) ”Motor feletti vezet fülke „ a 74/297/EGK tanácsi irányelv (HL L 165., 
1974.6.20., 16. o.) I. mellékletének 2.7. pontjában szerepl  meghatározás szerint. 

(f) A rendes vezet fülkével és a hálóhelyes vezet fülkével készül  változatnál mind-
két esetben meg kell adni a tömeget és a méreteket. 

(g) ISO 612:1978 szabvány 1 – Közúti járm vek – Gépjárm vek és vontatott járm vek 
méretei – fogalmak és meghatározások . 

(g1) Gépjárm  és vonórudas pótkocsi: 6.4.1. fogalom  
Félpótkocsi és középtengelyes pótkocsi: 6.4.2. fogalom 
Megjegyzés: 
A középtengelyes pótkocsi esetében a tengely összekapcsolási pontját kell a legel-
s  tengelynek tekinteni. 

(g2) 6.19.2. fogalom 

(g3) 6.20. fogalom 

(g4) 6.5. fogalom 

(g5) 6.1. fogalom és a nem az M1 kategóriába tartozó járm vek esetében: az A. Függe-
lék A/48. számú mellékletének (97/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
I. mellékletének) 2.4.1. pontja. 

                                                 

1 Az ISO 612 – 1987 magyar megfelel je: MSZ 2760:1983 idt gépjárm vek és vontatott 
járm vek fogalommeghatározásai. 
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Pótkocsik esetében a hossz meghatározása az ISO 612:1978 szabvány 6.1.2. fo-
galmában említettek szerint történik. 

(g6) 6.17. fogalom 

(g7) 6.2. fogalom és a nem az M1 kategóriába tartozó járm vek esetében: az A. Függe-
lék A/48. számú mellékletének (97/27/EK irányelv I. mellékletének) 2.4.2. pontja. 

(g8) 6.3. fogalom és a nem az M1 kategóriába tartozó járm vek esetében: az A. Függe-
lék A/48. számú mellékletének (97/27/EK irányelv I. mellékletének) 2.4.3. pontja. 

(g9) 6.6. fogalom 

(g10) 6.10. fogalom 

(g11) 6.7. fogalom 

(g12) 6.11. fogalom 

(g13) 6.18.1. fogalom 

(g14) 6.9. fogalom 

(h) A vezet  és – szükség esetén – a kezel személyzet tagjának tömegét 75 kg-nak 
kell tekinteni (amelyb l az ISO 2416:1992 szabvány alapján 68 kg a testsúly és 
7 kg a poggyászsúly), a tüzel anyag-tartály 90 %-ig van töltve, más folyadékot tar-
talmazó rendszerek (kivéve a vízzel töltötteket) pedig a gyártó által meghatározott 

rtartalom 100 %-ig vannak töltve. 

(i) Pótkocsik vagy félpótkocsik, illetve olyan járm vek, amelyekhez a 
csatlakozóberendezés vagy a nyeregszerkezet irányába jelent s függ leges irányú 
er t kifejt  pótkocsit vagy félpótkocsit kapcsoltak, esetében ezt a terhelést, osztva 
a gravitáció állandó gyorsulásával, a m szakilag megengedett legnagyobb tömeg 
tartalmazza. 

(j) ” vonószerkezet kinyúlása”: a középtengelyes pótkocsi kapcsolója és a hátsó ten-
gely(ek) középvonala közötti vízszintes távolság. 

(k) A benzinnel, gázolajjal, stb. vagy bármely más tüzel anyag keverékével egyaránt 
m köd  járm veknél az adatokat meg kell ismételni. Nem hagyományos motorok 
és rendszerek esetében a gyártónak az itt említettekkel egyenérték  m szaki jel-
lemz ket kell szolgáltatnia. 

(l) Ezt az adatot a legközelebbi tizedmilliméterre kell kerekíteni . 

(m) Ezt az értéket ki kell számolni (  = 3,1416) és a legközelebbi cm3-re kell kerekíte-
ni. 

(n) Az MR A. Függelékének A/40. számú melléklete (80/1269/EGK irányelv) köve-
telményeinek megfelel en meghatározva. 

(o) Az MR A. Függelékének A/40. számú melléklete (80/1268/EGK irányelv) köve-
telményeinek megfelel en meghatározva. 

(p) A meghatározott m szaki jellemz ket minden el terjesztett változatra meg kell  
adni. 

(q) Pótkocsik esetében a gyártó által megengedett legnagyobb sebesség. 

(r) Olyan gépjárm veknél, amelyek legnagyobb sebessége meghaladja a 300 km/órát, 
a felszerelésre szánt Z kategóriájú gumiabroncsokhoz egyenérték  információt kell 
szolgáltatni. 
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(s) A feltüntetend  ül helyszám mozgó járm re vonatkozik. Moduláris elrendezés 
esetében tartomány is megadható. 

(t) ”R-pont” vagy „ülés vonatkoztatási pont”: az a tervezési pont, amit a járm  gyártó-
ja minden üléshelyzet tekintetében meghatároz, és amelyet az A. Függelék A/32. 
számú mellékletében (77/649/EGK tanácsi irányelv III. mellékletében) meghatáro-
zott háromdimenziós vonatkozási rendszerre tekintettel állapítanak meg. 

(u) A használandó jelzések és jelek tekintetében lásd az MR. A. Függelék A/31. számú 
mellékletét — 77/541/EGK irányelv III. mellékletének 1.1.3. és 1.1.4. pontját. Az 
„S” típusú biztonsági övek esetén meg kell határozni a típus(ok) jellemz jét. 

(v) E fogalmak meghatározása az ISO 22628:2002 szabványban – Közúti járm vek – 
újrafeldolgozhatóság és hasznosíthatóság – számítási módszer – található meg. 
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A/2. melléklet 
A JÁRM KATEGÓRIÁKRA ÉS JÁRM TÍPUSOKRA VONATKOZÓ 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

A. A JÁRM TÍPUS MEGHATÁROZÁSA 

A járm kategóriák meghatározása a következ  osztályozás szerint történik: (Ahol a következ  
meghatározások a „megengedett össztömeg”-re utalnak, ott ez az A/1. számú melléklet 2.8. pontjá-
ban meghatározott „m szakilag megengedett legnagyobb össztömeg”-et jelenti.) 

1. M kategória: legalább négy kerékkel rendelkez , személyszállításra tervezett és 
épített gépjárm vek. 

 M1 kategória: személyszállításra tervezett és épített, a vezet ülésen kívül legfel-
jebb nyolc üléssel rendelkez  járm vek. 

 M2 kategória: személyszállításra tervezett és épített, a vezet ülésen kívül több 
mint nyolc üléssel rendelkez  járm vek, amelyek megengedett 
össztömege nem haladja meg az 5 tonnát. 

 M3 kategória: személyszállításra tervezett és épített, a vezet ülésen kívül több 
mint nyolc üléssel rendelkez  járm vek, amelyek megengedett 
össztömege meghaladja az 5 tonnát. 

Az M kategóriába sorolt járm vek felépítménytípusait és azok meghatározását e melléklet 
C. részének 1. bekezdése (az M1 kategóriába tartozó járm vekre) és 2. bekezdése (az M2 és 
M3 kategóriába tartozó járm vekre) állapítja meg az abban a részben megjelölt alkalmazás 
céljára. 



24526 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám

2. N kategória: legalább négy kerékkel rendelkez , árufuvarozásra tervezett és épí-
tett járm vek. 

 N1 kategória: árufuvarozásra tervezett és épített járm vek, amelyek megengedett 
össztömege nem haladja meg a 3,5 tonnát. 

 N2 kategória: árufuvarozásra tervezett és épített járm vek, amelyek megengedett 
össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, de nem haladja meg a 12 ton-
nát. 

 N3 kategória: árufuvarozásra tervezett és épített járm vek, amelyek megengedett 
össztömege meghaladja a 12 tonnát. 

Azoknak a vontatójárm veknek az esetében, amelyeket félpótkocsival vagy középtenge-
lyes pótkocsival való használatra terveztek, a járm  osztályba sorolásához mértékadó meg-
engedett össztömeg a vontatójárm  tömege menetkész állapotban megnövelve a félpótko-
csi vagy a középtengelyes pótkocsi által a vontatójárm re gyakorolt legnagyobb statikus 
függ leges terhelésnek megfelel  tömeggel, és – adott esetben – a vontatójárm  saját ter-
helésének megengedett legnagyobb tömegével. 

Az N kategóriába sorolt járm vek felépítménytípusait és azok meghatározását e melléklet 
C. részének (3) bekezdése állapítja meg az abban a részben megjelölt alkalmazás céljára. 

3. O kategória: pótkocsik (félpótkocsik is). 

 O1 kategória: pótkocsik, amelyek megengedett össztömege nem haladja meg a 
0,75 tonnát. 

 O2 kategória: pótkocsik, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 0,75 
tonnát, de nem haladja meg a 3,5 tonnát. 

 O3 kategória: pótkocsik, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 3,5 ton-
nát, de nem haladja meg a 10 tonnát. 

 O4 kategória: pótkocsik, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 10 ton-
nát. 

A félpótkocsik vagy középtengelyes pótkocsik esetében a pótkocsi osztályba sorolásához 
mértékadó megengedett össztömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes pótkocsi által a ta-
lajra gyakorolt legnagyobb statikus függ leges terhelésb l származó tömeg, amikor a pót-
kocsi a vontatójárm vel összekapcsolt állapotban és a m szakilag megengedett legna-
gyobb értékig terhelve van. 

Az O kategóriába sorolt járm vek felépítménytípusait és azok meghatározását e melléklet 
C. részének (4) bekezdése állapítja meg az abban a részben megjelölt alkalmazás céljára. 

4. Terepjáró járm vek (G jelzés) 

4.1. A két tonnát meg nem haladó megengedett össztömeg , az N1 kategóriába sorolt járm vek 
és az M1 kategóriába sorolt járm vek terepjáró járm nek min sülnek, ha rendelkeznek 

– legalább egy els  tengellyel és legalább egy hátsó tengellyel, amelyeket együttes 
meghajtásra terveztek, ideértve azokat a járm veket is, amelyeknél az egyik tengely 
meghajtása kikapcsolható, 

– legalább egy differenciálm -zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmus-
sal, és ha önálló járm ként fel tudnak menni egy 30 %-os emelked n, amit számítás-
sal kell igazolni. 

Emellett a következ  hat követelményb l legalább ötnek meg kell felelniük: 

– az els  terepszög legalább 25°, 
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– a hátsó terepszög legalább 20°, 

– az átgördülési szög legalább 20°, 

– a szabad magasság az els  tengely alatt legalább 180 mm, 

– a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 180 mm, 

– a szabad magasság a tengelyek között legalább 200 mm. 

4.2. Az N1 kategóriába sorolt, két tonnát meghaladó megengedett össztömeg , illetve az N2, M2 
vagy M3 kategóriába sorolt, 12 tonnát meg nem haladó megengedett össztömeg  járm ve-
ket akkor kell terepjáró járm nek tekinteni, ha minden kereküket egyidej  meghajtásra ter-
vezték, ideértve azokat a járm veket is, amelyeknél az egyik tengely meghajtása kikap-
csolható, vagy megfelelnek a következ  három követelménynek: 

– legalább egy els  és legalább egy hátsó tengelyüket egyidej  meghajtásra tervezték, 
ideértve azokat a járm veket is, amelyeknél az egyik tengely meghajtása kikapcsol-
ható, 

– legalább egy differenciálm -zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmus-
sal rendelkeznek, 

– fel tudnak menni önálló járm ként egy 25 %-os emelked n, amit számítással kell 
igazolni. 

4.3. Az M3 kategóriába sorolt, 12 tonnát meghaladó megengedett össztömeg , illetve az N3 ka-
tegóriába sorolt járm veket akkor kell terepjáró járm nek tekinteni, ha kerekeiket egyidej  
meghajtásra tervezték, ideértve azokat a járm veket is, amelyeknél az egyik tengely meg-
hajtása kikapcsolható, vagy amelyek megfelelnek a következ  követelményeknek: 

– legalább kerekeik fele hajtott, 

– legalább egy differenciálm -zárral vagy legalább egy hasonló hatású mechanizmus-
sal rendelkeznek, 

– fel tudnak menni önálló járm ként egy 25 %-os emelked n, amit számítással kell 
igazolni, 

– továbbá a következ  hat követelményb l legalább négy teljesül: 

– a megközelítési szög legalább 25°, 

– az elhagyási szög legalább 25°, 

– a terepszög legalább 25°, 

– a szabad magasság az els  tengely alatt legalább 250 mm, 

– a szabad magasság a tengelyek között legalább 300 mm, 

– a szabad magasság a hátsó tengely alatt legalább 250 mm. 

4.4. Terhelési és vizsgálati feltételek 

4.4.1. Az N1 kategóriába sorolt, két tonnát meg nem haladó megengedett össztömeg  és az M1 
kategóriába sorolt járm veknek menetkész állapotban kell lenniük, azaz rendelkezniük kell 
h t folyadékkal, ken anyaggal, tüzel anyaggal, szerszámokkal, pótkerékkel és gépkocsi-
vezet vel (lásd az A/1. számú melléklet (o) lábjegyzetét). 

4.4.2. A 4.4.1. pontban említettekt l eltér  gépjárm veket a gyártó által megadott m szakilag 
megengedett legnagyobb össztömegig meg kell terhelni. 



24528 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám

4.4.3. Az el írt meredekség  emelked k (25 % és 30 %) leküzdésének képességét egyszer  szá-
mítás útján kell ellen rizni. Különleges esetekben a vizsgáló intézmények a típusba tartozó 
egyik járm  tényleges vizsgálatát kérhetik. 

4.4.4. Az els  és hátsó terepszögek és az átgördülési szög mérésekor a véd eszközök alkalmazá-
sa nem vehet  figyelembe. 

4.5. A szabad magasság meghatározásai és vázlatai. (A megközelítési szögek, elhagyási szögek 
és terepszögek meghatározásaihoz lásd az A/1. számú melléklet (na), (nb) és (nc) lábjegyzet-
ét.) 

4.5.1. A „szabad magasság a tengelyek között”: a talaj síkja és a járm  legalacsonyabb rögzített 
pontja közötti legrövidebb távolság. A soktengelyes forgóvázakat egy tengelynek kell te-
kinteni. 

 
4.5.2. A „szabad magasság egy tengely alatt”: egy tengelyen a kerekek (ikerabroncsok esetén a 

bels  kerekek) abroncsnyoma középpontján áthaladó, a járm nek a kerekek közötti legala-
csonyabb rögzített pontját érint  körív legmagasabb pontja alatti távolságot jelenti. 

A járm nek egy merev része sem nyúlhat be az ábrán árnyékolással jelölt területre. Adott 
esetben több tengely szabad magasságát elrendezésüknek megfelel en kell megjelölni, 
mint például 280/250/250. 

 
4.6. Kombinált megjelölés 

A „G” jelzés az „M” és az „N” jelzéssel is társítható. Például a terepjáró használatra alkal-
mas N1 kategóriába sorolt járm  jelzése N1G. 

5. „Különleges rendeltetés  járm ”: olyan járm , amelyet különleges felépítmény-elrendezést 
és/vagy felszerelést igényl  feladat ellátására szánnak. E kategóriába tartoznak a kerekes 
székkel használható járm vek is. 

5.1. „Lakóautó”: különleges rendeltetés , M kategóriába sorolt, szálláshelyet magában foglaló-
ként épített járm , amely legalább a következ  felszerelésekkel rendelkezik: 

– ülések és asztal, 

– alvóhely, amely az ülésekb l átalakítható is lehet, 
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– f zési lehet ség, és 

– tárolóhely csomagok és más tárgyak részére. 

Ezeket a felszereléseket a lakótérben szilárdan rögzíteni kell; az asztal azonban könnyen 
leszerelhet re is tervezhet . 

5.2. „Páncélozott járm vek”: a szállított utasok és/vagy áruk védelmére szolgáló, golyóálló 
páncéllemezzel ellátott járm vek. 

5.3. „Ment járm vek”: beteg vagy sérült személyek szállítására szolgáló, M kategóriába sorolt 
járm vek, amelyek erre a célra különleges felszereléssel rendelkeznek. 

5.4. „Halottszállító kocsik”: elhunyt személyek szállítására szolgáló, M kategóriába sorolt jár-
m vek, amelyek erre a célra különleges felszereléssel rendelkeznek. 

5.5. „Kerekes székkel használható járm vek”: olyan M1 kategóriájú járm vek, amelyeket kife-
jezetten úgy terveztek vagy alakítottak át, hogy a közúti közlekedés során egy vagy több 
kerekes székben ül  személyt befogadhassanak. 

5.6. A „lakókocsi” meghatározásához lásd az ISO 3833:1977 számú szabvány 3.2.1.3. fogal-
mát. 

5.7. „Önjáró daruk”: N3 kategóriába sorolt különleges rendeltetés  járm vek, amelyek árufuva-
rozásra nem alkalmasak, és 400 kNm-rel egyenérték , vagy annál nagyobb emel nyoma-
tékú daruval rendelkeznek. 

5.8. „Egyéb különleges rendeltetés  járm vek”: az 5. pontban meghatározott járm vek az 5.1–
5.6. pontban említettek kivételével. 

 A „különleges rendeltetés  járm vekre” vonatkozó el írásokat e melléklet C. részének (5) 
bekezdése határozza meg az abban a részben megjelölt alkalmazás céljára. 

B. A JÁRM TÍPUS MEGHATÁROZÁSA 

1. Az M1 kategória esetében: 

„Típus”: olyan járm vek összessége, amelyek legalább a következ  lényeges jellemz k te-
kintetében nem különböznek egymástól: 

– a gyártó, 

– a gyártó típusjelölése, 

– a szerkezet és a kivitel lényeges jellemz i: 

– alváz/padlólemez (nyilvánvaló és alapvet  különbségek), 

– motor (bels  égés /elektromos/vegyes hajtás). 

„Típusváltozat”: olyan, egy típusba tartozó járm vek, amelyek legalább a következ  lé-
nyeges jellemz k tekintetében nem különböznek egymástól: 

– a felépítmény fajtája (pl. limuzin, ferdehátú limuzin, kupé, kabrió, kombi, többcélú 
járm ), 

– a motor: 

– m ködési elve (az A/3. számú melléklet 3.2.1.1. pontja szerint), 

– a hengerek száma és elrendezése, 

– több mint 30 %-os teljesítménykülönbség (a legmagasabb a legalacsonyabbnak 
több mint 1,3-szerese), 
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– több mint 20 %-os henger rtartalom-különbség (a legmagasabb a legalacso-
nyabbnak több mint 1,2-szerese), 

– hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz), 

– kormányzott tengelyek (száma és helyzete). 

„Kivitel”: olyan járm vek egy típusváltozaton belül, amelyek az A/8. számú mellékletben 
meghatározott tartalmú adatközl  csomagban szerepl  jellemz k egy kombinációját tar-
talmazzák. 

A következ  paraméterek egy kivitelen belül többszörösen nem adhatók meg: 

– m szakilag megengedett legnagyobb össztömeg (terhelt állapotban), 

– motor henger rtartalma, 

– névleges teljesítmény, 

– a sebességváltó típusa és a fokozatok száma, 

– az ül helyek maximális száma az A/2. számú melléklet C. része szerint. 

2. Az M2 és M3 kategória esetében: 

„Típus”: olyan járm vek összessége, amelyek legalább a következ  lényeges jellemz k te-
kintetében nem különböznek egymástól: 

– a gyártó; 

– a gyártó típusjelölése; 

– a kategória, 

– a szerkezet és a kivitel lényeges jellemz i: 

– alváz/önhordó felépítmény, egy/két szint, merev/csuklós (nyilvánvaló és alap-
vet  különbségek), 

– a tengelyek száma, 

– motor (bels  égés /elektromos/vegyes hajtás). 

„Típusváltozat”: olyan, egy típusba tartozó járm vek, amelyek legalább a következ  lé-
nyeges jellemz k tekintetében nem különböznek egymástól: 

– a személyszállításra használt, a vezet ülésen kívül több mint nyolc ül helyet tartal-
mazó járm vekre vonatkozó különleges rendelkezésekr l szóló, MR A. Függeléké-
nek A/52. számú mellékletében (2001. november 20-i 2001/85/EK európai parlamen-
ti és tanácsi irányelvben) meghatározott „buszok és távolsági buszok” osztály (csak 
teljes járm vek esetében), 

– az elkészültség foka (pl. teljes/nem teljes), 

– a motor: 

– m ködési elve (az A/3. számú melléklet 3.2.1.1. pontja szerint), 

– a hengerek száma és elrendezése, 

– több mint 50 %-os teljesítménykülönbség (a legmagasabb a legalacsonyabbnak 
több mint 1,5-szerese), 

– több mint 50 %-os henger rtartalom-különbség (a legmagasabb a legalacso-
nyabbnak több mint 1,5-szerese), 

– elhelyezés (orr, közép, far), 
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– több mint 20 %-os különbség a m szakilag megengedett legnagyobb össztömeg te-
kintetében (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,2-szerese), 

– hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz), 

– kormányzott tengelyek (száma és helyzete). 

„Kivitel”: olyan járm vek egy típusváltozaton belül, amelyek az A/8. számú mellékletben 
meghatározott tartalmú információs csomagban szerepl  jellemz k egy kombinációját tar-
talmazzák. 

3. Az N1, N2 és N3 kategória esetén: 

„Típus”: olyan járm vek összessége, amelyek legalább a következ  lényeges jellemz k te-
kintetében nem különböznek egymástól: 

– a gyártó, 

– a gyártó típusjelölése, 

– a kategória, 

– a szerkezet és a kivitel lényeges jellemz i: 

– alváz/padlólemez (nyilvánvaló és alapvet  különbségek), 

– a tengelyek száma, motor (bels  égés /elektromos/vegyes hajtás). 

„Típusváltozat”: olyan, egy típusba tartozó járm vek, amelyek legalább a következ  lé-
nyeges jellemz k tekintetében nem különböznek egymástól: 

– a felépítmény kialakítása (pl. platós-/billen platós tehergépkocsi/tartálykocsi/nyerges 
vontató) (csak teljes járm vek esetében), 

– az elkészültség foka (pl. teljes/nem teljes), 

– a motor: 

– m ködési elve (az A/3. számú melléklet 3.2.1.1. pontja szerint), 

– a hengerek száma és elrendezése, 

– több mint 50 %-os teljesítménykülönbség (a legmagasabb a legalacsonyabbnak 
több mint 1,5-szerese), 

– több mint 50 %-os henger rtartalom-különbség (a legmagasabb a legalacso-
nyabbnak több mint 1,5-szerese), 

– több mint 20 %-os különbség a m szakilag megengedett legnagyobb össztömeg te-
kintetében (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,2-szerese), 

– hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz), 

– kormányzott tengelyek (száma és elhelyezése). 

„Kivitel”: olyan járm vek egy típusváltozaton belül, amelyek az A/8. számú mellékletben 
meghatározott tartalmú információs csomagban szerepl  jellemz k egy kombinációját tar-
talmazzák. 

4. Az O1, O2, O3 és O4 kategória esetén: 

„Típus”: olyan járm vek összessége, amelyek legalább a következ  lényeges jellemz k te-
kintetében nem különböznek egymástól: 

– a gyártó, 

– a gyártó típusjelölése, 
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– a kategória, 

– a szerkezet és a kivitel lényeges jellemz i: 

– alváz/önhordó felépítmény (nyilvánvaló és alapvet  különbségek), 

– a tengelyek száma, 

– vonórudas pótkocsi/félpótkocsi/középtengelyes pótkocsi, 

– a fékrendszer típusa (pl. fékezetlen/ráfutófék/küls  energiaforrású). 

„Típusváltozat”: olyan, egy típusba tartozó járm vek, amelyek legalább a következ  lé-
nyeges jellemz k tekintetében nem különböznek egymástól: 

– az elkészültség foka (pl. teljes/nem teljes), 

– a felépítmény kialakítása (pl. lakóautó/platós/tartálykocsi) (csak teljes/befejezett jár-
m vek esetén), 

– több mint 20 %-os különbség a m szakilag megengedett legnagyobb össztömeg te-
kintetében (a legmagasabb a legalacsonyabbnak több mint 1,2-szerese), 

– kormányzott tengelyek (száma és helyzete). 

„Kivitel”: olyan járm vek egy típusváltozaton belül, amelyek az A/8. számú mellékletben 
meghatározott tartalmú információs csomagban szerepl  jellemz k egy kombinációját tar-
talmazzák. 

5. Minden kategória esetén: 

A járm  kizárólag a típusmegjelölés, a változat és a kivitel alapján történ  teljes azonosítá-
sának összhangban kell állnia a járm  üzembe helyezéséhez szükséges összes m szaki jel-
lemz t leíró egységes és szabatos meghatározással. 

C. A FELÉPÍTMÉNYTÍPUS MEGHATÁROZÁSA (csak teljes/befejezett járm vek eseté-
ben) 

Az A/1. mellékletben, a A/3. melléklet 1. részének 9.1. pontjában és a A/9. melléklet 37. pontjában 
a felépítménytípust az alábbiakban meghatározottak szerint kell megjelölni: 

1. Személygépkocsik (M1) 

AA limuzin az ISO 3833:1977 számú szabvány1 3.1.1.1. fogalom-
meghatározása, de beleértve a több mint négy oldalab-
lakkal rendelkez  járm veket is. 

AB ferdehátú limuzin limuzin (AA), amelynek a hátsó része ferde (felnyitható 
hátsó ajtó a járm  végén), 

AC kombi az ISO 3833:1977 számú szabvány1 3.1.1.4. fog-
alommeghatározása (kombi) 

AD kupé az ISO 3833:1977 számú szabvány1 3.1.1.5. fog-
alommeghatározása 

AE kabrió az ISO 3833:1977 számú szabvány1 3.1.1.6. fog-
alommeghatározása 

                                                 

1 MSZ 2701:1983 idt magyar megfelel je 
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AF többcélú járm  az AA-tól az AE-ig meghatározottaktól különböz  gép-
járm , amely egységes utastérben személyek és pogy-
gyászuk vagy áruk szállítására szolgál. Ugyanakkor 
csak amennyiben a járm  mindkét következ  feltétel-
nek megfelel: 

i. az ül helyek száma – a vezet ülést nem számít-
va – nem haladja meg a hatot; 

egy „ül hely” akkor tekinthet  létez nek, ha a járm  
„hozzáférhet ” ülésrögzítésekkel van felszerelve; 

„hozzáférhet ”-nek a használható rögzítések tekinthe-
t k. A rögzítések „hozzáférhet ”-vé válásának elkerü-
lése érdekében a gyártónak fizikailag meg kell akadá-
lyoznia használatukat, például zárófedél felhegesztésé-
vel vagy hasonló állandó berendezési tárgyak elhelye-
zésével, amelyeket a rendes körülmények között ren-
delkezésre álló eszközökkel nem lehet eltávolítani; és 

 ii. P – (M + N x 68) > N x 68 

ahol: 

P = a m szakilag megengedett legnagyobb össztö-
meg kg-ban 

M = menetkész tömeg kg-ban 

N = az ül helyek száma a vezet ülés kivételével. 

Ez a járm  nem min síthet  M1 kategóriájú járm nek. 

2. Az M2 vagy M3 kategóriájú gépjárm vek 

Az I. osztályba sorolt járm vek (lásd az MR A. Függelékének A/52. számú mellékletét – 
2001/85/EK irányelvet) 

CA Egyszintes 

CB Kétszintes 

CC Csuklós egyszintes 

CD Csuklós kétszintes 

CE Alacsonypadlós egyszintes 

CF Alacsonypadlós kétszintes 

CG Csuklós alacsonypadlós egyszintes 

CH Csuklós alacsonypadlós kétszintes 

A II. osztályba sorolt járm vek (lásd az MR A. Függelékének A/52. számú mellékletét – 
2001/85/EK irányelvet) 

CI Egyszintes 

CJ Kétszintes 

CK Csuklós egyszintes 

CL Csuklós kétszintes 

CM Alacsonypadlós egyszintes 
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CN Alacsonypadlós kétszintes 

CO Csuklós alacsonypadlós egyszintes 

CP Csuklós alacsonypadlós kétszintes 

A III. osztályba sorolt járm vek (lásd az MR A. Függelékének A/52. számú mellékletét – 
2001/85/EK irányelvet) 

CQ Egyszintes 

CR Kétszintes 

CS Csuklós egyszintes 

CT Csuklós kétszintes 

Az A osztályba sorolt járm vek (lásd az MR A. Függelékének A/52. számú mellékletét – 
2001/85/EK irányelvet) 

CU Egyszintes 

CV Alacsonypadlós egyszintes 

A B osztályba sorolt járm vek (lásd az MR A. Függelékének A/52. számú mellékletét – 
2001/85/EK irányelvet) 

CW Egyszintes 

3. Az N kategóriájú gépjárm vek 

 BA Tehergépjárm  Lásd a gépjárm vek és pótkocsijaik egyes kate-
góriáinak tömegér l és méreteir l szóló MR A. 
Függelékének A/48. számú mellékletét (1997. 
július 22-i 97/27/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelv I. mellékletének 2.1.1. pontját) 

 BB Furgon Tehergépjárm  a felépítménnyel egybeépített ve-
zet fülkével 

 BC Nyerges vontató Lásd az MR A. Függelékének A/48. számú mel-
lékletét (97/27/EK irányelv I. mellékletének 
2.1.1. pontját) 

 BD Közúti vontató Lásd az MR A. Függelékének A/48. számú mel-
lékletét ( 97/27/EK irányelv I. mellékletének 
2.1.1. pontját) 

– Ha azonban a BB típusba sorolt járm , amelynek m szakilag megengedett legna-
gyobb össztömege nem haladja meg a 3 500 kg-ot: 

– több mint hat ül hellyel rendelkezik a vezet ülés kivételével, 

vagy 

– mindkét következ  feltételt teljesíti: 

i. ül helyeinek száma a vezet  kivételével nem több mint hat, és 

ii. P – (M + N × 68)  N × 68 

akkor e járm  nem min síthet  N kategóriájú járm nek. 
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– Ha azonban a BA vagy BB típusba sorolt járm , amelynek m szakilag megengedett 
legnagyobb terhelt tömege meghaladja a 3 500 kg-ot, illet leg a BC vagy BD típusba 
sorolt járm : 

i. ül helyeinek száma a vezet ülés kivételével több mint nyolc, vagy 

ii. P – (M + N x 68)  N x 68 

akkor e járm  nem min síthet  N kategóriájú járm nek. 

Az „ül helyek”, a P, az M és az N meghatározásával kapcsolatban lásd e melléklet 
C. részét. 

4. Az O kategóriájú járm vek 

 DA Félpótkocsi Lásd az MR A. Függelékének A/48. számú mel-
lékletét ( 97/27/EK irányelv I. mellékletének 
2.2.2. pontját) 

 DB Vonórudas pótkocsi Lásd az MR A. Függelékének A/48. számú mel-
lékletét ( 97/27/EK irányelv I. mellékletének 
2.2.3. pontját) 

 DC Középtengelyes pótkocsi Lásd az MR A. Függelékének A/48. számú mel-
lékletét ( 97/27/EK irányelv I. mellékletének 
2.2.4. pontját) 

5. Különleges rendeltetés  járm vek 

SA Lakóautók (lásd a A/2. melléklet A. szakasz, 5.1. pontját) 

SB Páncélozott járm vek (lásd a A/2. melléklet A. szakasz, 5.2. pontját) 

SC Betegszállító járm vek (lásd a A/2. melléklet A. szakasz, 5.3. pontját) 

SD Halottszállító kocsik (lásd a A/2. melléklet A. szakasz, 5.4. pontját) 

SE Lakókocsik (lásd a A/2. melléklet A. szakasz, 5.6. pontját) 

SF Önjáró daruk (lásd a A/2. melléklet A. szakasz, 5.7. pontját) 

SG Egyéb különleges rendeltetés  járm vek (lásd a A/2. melléklet A. szakasz, 5.8. pont-
ját) 

SH Kerekes székkel használható járm vek (lásd A/2. melléklet A. szakasz, 5.5.pontját) 
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A/3. melléklet 
ADATKÖZL  LAP 

A JÁRM VEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ 

(Az értelmez  megjegyzések az A/1. melléklet utolsó oldalán találhatók) 

I. RÉSZ 

Az alábbi adatokat három példányban, tartalomjegyzékkel együtt kell benyújtani. A rajzokat megfe-
lel  méretben, kell  részletességgel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra összehajtogatva 
kell beadni. Amennyiben vannak fényképek, azoknak megfelel en részletesnek kell lenniük. 

A. M és N kategóriájú járm vek 
0. ÁLTALÁNOS 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): 

0.2. Típus 

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van ilyen): 

0.3. Típusazonosító ismertet jelek, 
amennyiben azok fel vannak tüntetve a járm vön (b) 

0.3.1. Az ismertet jelek feltüntetési helye 

0.4. A járm  kategóriája (c) 

0.4.1. A járm  osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján:. 

0.5. A gyártó neve és címe: 

0.8. Az összeszerel  üzem(ek) címe(i): 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (amennyiben van ilyen): 

1. A JÁRM  ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZ I 

1.1. Egy reprezentatív járm r l készített fényképek és/vagy rajzok: 

1.3. Tengelyek és kerekek száma: 

1.3.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: 

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: 

1.3.3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): 

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): 

1.6. Motor helye és elrendezése: 

1.8. Vezet  helye: bal/jobb (1) 

1.8.1. A járm  baloldali/jobboldali közlekedésre van kialakítva (1) 

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g)(kg-ban és mm-ben) 

(adott esetben utalva a rajzokra) 

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (g1): 

2.1.1. Két tengellyel rendelkez  járm vek: … 

2.1.2. Három vagy több tengellyel rendelkez  járm vek 

2.1.2.1. Egymást követ  tengelyek közötti távolság a legels  tengelyt l a leghátsó tengely 
felé haladva: … 
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2.1.2.2. Teljes tengelytávolság: 

2.3.1. A kormányzott tengelyek nyomtávja (g4): 

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (g4): 

2.4. A járm  mérettartománya (teljes) 

2.4.1. A felépítmény nélküli alváznál: 

2.4.1.1. Hossz (g5):  

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hossz:  

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hossz:  

2.4.1.2. Szélesség (g7):  

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség:  

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség:  

2.4.1.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén je-
lölni kell a rendes menethelyzetet): 

2.4.2. A felépítménnyel ellátott alvázra 

2.4.2.1. Hosszúság (g5): 

2.4.2.1.1. A raktér hosszúsága: 

2.4.2.2. Szélesség (g7): 

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (áruk szabályozott h mérsékleti feltételek közötti szállítására ter-
vezett járm vek esetén): 

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén je-
lölni kell a rendes menethelyzetet): 

2.6. Tömeg menetkész állapotban 

A járm  tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató ese-
tén – amennyiben azt a gyártó beszerelte – csatlakozóberendezéssel együtt, menet-
kész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezet fülkével együtt, 
felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a 
csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte be (ideértve a folyadékokat, szerszámo-
kat, pótkereket, ha van, és a járm vezet t, autóbuszok esetén a kísér  személyt, 
amennyiben van kísér ülés a járm ben) (h) (minden változatra legnagyobb és legki-
sebb értékkel): 

2.6.1. A fenti tömeg tengelyek közötti megoszlása, és félpótkocsi vagy középtengelyes pót-
kocsi esetén a terhelés az összekapcsolási ponton (minden változatra legnagyobb és 
legkisebb értékkel): 

2.7. Nem teljes járm  esetén a befejezett járm  gyártó által megadott legkisebb tömege: 

2.8. A gyártó által megadott, m szakilag megengedett legnagyobb össztömeg (i) (3): 

2.8.1. A fenti tömeg tengelyekre es  eloszlása és félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi 
esetén a terhelés az összekapcsolási ponton (3): 

2.9. A tengelyekre jutó, m szakilag megengedett legnagyobb tömeg: 

2.10. A tengelycsoportokra jutó, m szakilag megengedett legnagyobb tömeg: 
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2.11. A gépjárm  által vontatható, m szakilag megengedett legnagyobb tömeg a követke-
z k esetében 

2.11.1. Vonórudas pótkocsi: 

2.11.2. Félpótkocsi: 

2.11.3. Középtengelyes pótkocsi: 

2.11.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb össztömege (3): 

2.11.6. A fékezetlen pótkocsi legnagyobb tömege: 

2.12. A járm  kapcsolási pontjára es , m szakilag megengedett legnagyobb statikus, füg-
g leges terhelés/tömeg: 

2.12.1. A gépjárm nél: 

2.16. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg 
(választható: ahol ezeket az értékeket megadják, azokat az MR A. Függelékének 
A/48. számú melléklete (97/27/EK irányelv IV. melléklete) követelményeinek meg-
felel en ellen rizni kell): 

2.16.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési m szakilag megengedett legna-
gyobb össztömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): 

2.16.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg 
az egyes tengelyeken, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetén az ösz-
szekapcsolási pontra tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben az ki-
sebb, mint az összekapcsolási pontra es , m szakilag megengedett legnagyobb tö-
meg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): 

2.16.3. A tengelycsoportokra es , tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési meg-
engedett legnagyobb tömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tar-
tozhat (5)): 

2.16.4. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb von-
tatható tömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): 

2.16.5. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb 
megengedett tömege (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat 
(5)): 

3. MOTOR (k)  

3.1. A motor gyártója: 

3.1.1. A gyártó motorkódja (a motoron feltüntetett jelölés szerint vagy más azonosítási 
módszerrel): 

3.1.2. Jóváhagyási szám (adott esetben), ideértve a tüzel anyag azonosító jelölését is:  

(Csak nehéz haszongépjárm vek) 

3.2. Bels  égés  motor 

3.2.1.1. M ködés elve: küls  gyújtás/kompressziós gyújtás, négyütem /kétütem  (1) 

Ciklus: négyütem /kétütem /forgódugattyús (1) 

3.2.1.2. A hengerek száma és elrendezése: 

3.2.1.3. Henger rtartalom (m): ...... cm³ 

3.2.1.6. A motor rendes alapjárati fordulatszáma (2): ...... min-1 
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3.2.1.8. Névleges teljesítmény (n): ...... ...kW/... min-1 (a gyártó által megadott érték) 

3.2.2. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz/etanol:..................... (1) 

3.2.2.1. Könny  haszongépjárm vek: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz vagy biometán/etanol 
(E 85)/biodízel/hidrogén (1) (6): 

3.2.2.2. Nehéz haszongépjárm vek: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz-H/földgáz-L/földgáz-
HL/etanol (1) (6): 

3.2.2.4. A járm  tüzel anyagának típusa: Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

3.2.2.5. A tüzel anyagban elfogadható legnagyobb biotüzel anyag-mennyiség (a gyártó által 
megadott érték) a térfogat ……..%-ában 

3.2.3. Tüzel anyag-tartály(ok) 

3.2.3.1. Üzemi tüzel anyag-tartály(ok) 

3.2.3.1.1. Az egyes tartályok száma és térfogata:  

3.2.3.2. Tartalék tüzel anyag-tartály(ok) 

3.2.3.2.1. Az egyes tartályok száma és térfogata: 

3.2.4. Tüzel anyag-ellátás 

3.2.4.1. Porlasztó(k)on keresztül: igen/nem (1) 

3.2.4.2. Tüzel anyag-befecskendezésen keresztül (csak kompressziós gyújtású motoroknál): 
igen/nem (1) 

3.2.4.2.2. M ködés elve: közvetlen befecskendezés /el kamrás/örvénykamrás (1) 

3.2.4.3. Tüzel anyag-befecskendezésen keresztül (csak küls  gyújtású motornál): 
igen/nem (1) 

3.2.7. H t rendszer: folyadék/leveg  (1) 

3.2.8. Szívórendszer 

3.2.8.1. Feltölt : igen/nem (1) 

3.2.8.2. Tölt leveg -h t : igen/nem (1) 

3.2.9. Kipufogórendszer 

3.2.9.4. Kipufogódob(ok) típusa, jelölése:  

Ha a küls  zaj miatt szükséges, csökkent  intézkedések a motorházban és a motoron: 
… 

3.2.9.5. A kipufogónyílás elhelyezése: 

3.2.12. Légszennyezés elleni intézkedések 

3.2.12.2. További, légszennyezés elleni berendezések (amennyiben vannak, és más pontban 
nem szerepelnek) 

3.2.12.2.1. Katalizátor: igen/nem (1) 

3.2.12.2.1.11. Regenerálási rendszerek/kipufogógáz-utókezel  rendszerek eljárása, leírása:  

3.2.12.2.1.11.6. Elhasználható reagensek: igen/nem (1) 

3.2.12.2.1.11.7. A katalitikus reakcióhoz szükséges reagens típusa és koncentrációja:  

3.2.12.2.2. Oxigénérzékel : igen/nem (1) 

3.2.12.2.3. Légbefúvás: igen/nem (1) 



24540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám

3.2.12.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: igen/nem (1) 

3.2.12.2.5. Párolgási emissziókat csökkent  berendezés: igen/nem (1) 

3.2.12.2.6. Részecskesz r : igen/nem (1) 

3.2.12.2.7. Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszer: igen/nem (1) 

3.2.12.2.8. Egyéb rendszerek (leírás és m ködés): 

3.2.12.2.9. Nyomaték korlátozó: igen/nem (1) 

3.2.13.1. Az elnyelési együttható jelzésének elhelyezése (csak kompressziós gyújtású moto-
roknál): 

3.2.15. PB-gáz tüzel anyag-ellátó rendszer: igen/nem (1) 

3.2.16. Földgáztüzel anyag-ellátó rendszer: igen/nem (1) 

3.3. Villanymotor 

3.3.1. Típus (tekercselés, gerjesztés): ............ 

3.3.1.1. Legnagyobb óránkénti teljesítmény: ...... kW 

3.3.1.2. Üzemi feszültség: ...... V 

3.3.2. Akkumulátor 

3.3.2.4. Elhelyezés: 

3.4. Motor vagy motorkombináció 

3.4.1. Hibrid elektromos járm : igen/nem (1) 

3.4.2. Hibrid elektromos járm  kategóriája: járm vön kívüli töltés/nem járm vön kívüli 
töltés: (1) 

3.6.5. Ken anyag h mérséklete 

legkisebb: .... K 

legnagyobb: ...... K 

4. ER ÁTVITEL (p) 

4.2. Típusa (mechanikus, hidraulikus, villamos stb.): 

4.5. Sebességváltó 

4.5.1. Típus (kézi/automata/FVE (fokozatmentesen változtatható er átvitel)) (1) 
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4.6. Áttételi viszonyszámok 

Sebességfokozat 

Bels  áttételi viszony-
szám (a sebességváltó-
kimen tengely fordulat-
száma a motorhoz viszo-
nyítva) 

Végs  áttételi viszony-
szám(ok) (a sebességvál-
tó-kimen tengely fordu-
latszáma a hajtott kerék 
fordulatszámához viszo-
nyítva) 

Összáttételi viszony-
szám 

Legnagyobb érték az 
FVE-nél 
1 
2 
3 
 
Legkisebb érték az 
FVE-nél 

   

Hátramenet    

 

4.7. A járm  legnagyobb sebessége (km/h) (q): 

4.9. Menetíró: igen/nem (1) 

4.9.1. Jóváhagyási jel: 

5. TENGELYEK 

5.1. Az egyes tengelyek leírása: 

5.2. Gyártmány: 

5.3. Típus: 

5.4. Emelehet  tengely(ek) elhelyezése: 

5.5. Terhelhet  tengely(ek) pozíciója: 

6. FELFÜGGESZTÉS 

6.2. Az egyes tengelyek vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kialakítása: 

6.2.1. Szintbeállítás: igen/nem/választható (1) 

6.2.3. Légrugózás a hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1) 

6.2.3.1. A hajtott tengely felfüggesztése a légrugózással egyenérték : igen/nem (1) 

6.2.4. Légrugózás a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1) 

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenérték : igen/nem (1) 

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombinációja (kombinációi) 

a) gumiabroncsok esetén meg kell adni a méret meghatározását, az értéket, a legki-
sebb sebességkategória jelzését, a gördül  ellenállást az ISO 28580-nal összhangban 
(adott esetben) (r); 

b) a kerekek esetében adja meg az abroncsmérete(ke)t és a kiegyenlítés(eke)t 

6.6.1.1. Tengelyek 

6.6.1.1.1. 1. tengely: 

6.6.1.1.2. 2. tengely: 

stb. 
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6.6.1.2. Pótkerék (ha van): 

6.6.2. A gördülési sugarak alsó és fels  határértékei 

6.6.2.1. 1. tengely: 

6.6.2.2. 2. tengely: 

stb. 

7. KORMÁNYM  

7.2. Áttétel és vezérlés 

7.2.1. A kormányzási áttétel típusa (adott esetben az els  és hátsó tengelyre meghatározva): 

7.2.2. Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerekt l eltér  módszereket is; 
adott esetben az els  és hátsó tengelyre meghatározva): 

7.2.3. A kormányrásegítés módja, ha van ilyen: 

8. FÉKEK 

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: igen/nem/választható (1) 

8.9. Fékrendszerek rövid leírása (MR A. Függelékének A/9. számú melléklete — 71/320/EGK 
irányelv IX. melléklete 1. függeléke kiegészítésének 1.6. pontja alapján): 

8.11. A fékberendezés(ek) típusának/típusainak részletes adatai: 

9. KAROSSZÉRIA 

9.1. A felépítmény típusa az A/2. melléklet C. részében meghatározott kódok szerint: 

9.3. Ajtók, zárszerkezetek, csuklópántok 

9.3.1. Ajtók összeállítása és az ajtók száma: 

9.9. Közvetett látást biztosító eszközök 

9.9.1. Tükrök (minden tükörre megadva): 

9.9.1.1. Gyártmány: 

9.9.1.2. EK-típus-jóváhagyási jel: 

9.9.1.3. Változat: 

9.9.1.6. A hátrafelé irányuló látómez t befolyásoló választható berendezések: 

9.9.2. Közvetett látást biztosító, tükrökön kívüli eszközök: 

9.9.2.1. A berendezés típusa és leírása: 

9.9.2.1.2. Megfelel en részletezett rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve a szerelési 
utasításokat is; az EK-típus-jóváhagyási jel helyét a rajzokon jelölni kell. 

9.10. Bels  szerelvények 

9.10.3. Ülések 

9.10.3.1. Száma: 

99.10.3.1. Ül helyek száma (s):  

9.10.3.1.1. Elhelyezése és elrendezése:  

9.10.3.2. Kizárólag a járm  álló helyzetében használható ülések: 

9.10.4.1. Fejtámaszok típusai: egybeépített/leszerelhet /különálló (1) 

9.10.4.2. EK-típus-jóváhagyási szám(ok), ha van(nak): 
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9.10.8. A légkondicionáló rendszerben h t közegként használt gáz: … 

9.10.8.1. A légkondicionáló rendszert úgy tervezték-e meg, hogy 150-nél nagyobb globális 
felmelegedési potenciállal rendelkez , üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tar-
talmazzon: igen/nem (1) 

9.12.2. A kiegészít  utasbiztonsági rendszerek jellege és elhelyezkedése (meg kell jelölni: 
igen/nem/választható): 

(B = bal oldal, J = jobb oldal, K = közép) 

 Elüls  légzsák Oldalsó légzsák Övfeszít  berendezés 

L    

C.    Els  ülések 

 
R    

L    

C.    Második 
üléssor (1) 

 
R    

(1) A táblázat szükség szerint kiegészíthet  azon járm vek esetén, amelyekben több mint két 
sor ülés van, vagy több mint három ülés van elhelyezve a járm  teljes szélességében. 

9.17. Hatóságilag el írt táblák  

9.17.1. A hatóságilag el írt táblák és feliratok, valamint a járm  azonosító számának fény-
képe és/vagy rajza: 

9.17.2. A hatóságilag el írt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretek-
kel együtt):  

9.17.3. A járm  azonosító számának fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel 
együtt): 

9.17.4.1. Az ISO 3779:1983 szabvány 5.3. pontjában el írt követelményeknek való megfelelés 
érdekében használt második csoport, és adott esetben a harmadik csoportban szerepl  
jelek magyarázata: 

9.17.4.2. Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:1983 
szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket meg kell adni: 

9.22. Els  aláfutás elleni védelem 

9.22.0. Felszerelve: igen/nem/nem teljes (1) 

9.23. Gyalogosvédelem 

9.23.1. A járm  elüls  részének (küls  és bels ) fényképeket és/vagy rajzokat is tartalmazó 
részletes leírása, annak szerkezete, méretei, referenciavonalai és a felhasznált anya-
gok. E leírás tartalmazza az esetleg felszerelt aktív védelmi rendszer adatait. 

9.24. Elüls  védelmi rendszerek 

9.24.1. Elüls  védelmi rendszer: igen/nem/választható (1) 

9.24.3. Típus-jóváhagyási jel, ha van: 
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11. VONTATÓK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI 
CSATLAKOZTATÁS 

11.1. Felszerelt vagy felszerelend  csatlakozóberendezés(ek) fajtája és típusa: 

11.3. Használati útmutató a csatlakozótípus járm höz való csatlakoztatásához, és a járm -
vön lév  rögzítési pontok fényképei vagy rajzai, ahogyan azt a gyártó megadja; ki-
egészít  információk, ha a csatlakozótípus csak meghatározott járm típus-változatra 
vagy -kivitelezésre korlátozott: 

11.4. Speciális kapcsolószerkezet vagy emel hátfal beszerelésére vonatkozó információk: 

11.5. EK-típus-jóváhagyási szám(ok): 

12. VEGYES 

12.7.1. 24 GHz-es rövid hatótávolságú radarkészülékkel felszerelt járm : Igen/Nem (a nem 
kívánt rész törlend ). 

13. A VEZET ÜLÉSEN KÍVÜL NYOLCNÁL TÖBB ÜLÉSSEL RENDELKEZ , 
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA HASZNÁLT JÁRM VEKRE VONATKOZÓ KÜ-
LÖNLEGES RENDELKEZÉSEK 

13.1. A járm  osztálya (I. osztály, II. osztály, III. osztály, A. osztály, B. osztály) (1): 

13.1.2. Azok az alváztípusok, amelyekre az EK-típusjóváhagyással rendelkez  felépítmény 
felszerelhet  [gyártó(k) és járm típus(ok)]: 

13.3. Az (ül  és álló) utasok száma 

13.3.1. Összesen (N): 

13.3.2. Fels  szint (Na) (1): 

13.3.3. Alsó szint (Nb) (1): 

13.4. Az (ül ) utasok száma 

13.4.1. Összesen (A): 

13.4.2. Fels  szint (Aa) (1): 

13.4.3. Alsó szint (Ab) (1): 

13.4.4. Kerekes székeknek fenntartott helyek száma az M2 és M3 kategóriájú járm vek ese-
tében: … 

16. JÁRM JAVÍTÁSI ÉS -KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ HOZZÁFÉ-
RÉS 

16.1. A járm javítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférést biztosító f  we-
boldal címe: 
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B. Az O kategória esetében 
0. ÁLTALÁNOS ADATOK 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): 

0.2. Típus: 

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben rendelkezésre áll/állnak): 

0.3. Típusazonosító ismertet jelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járm vön (b): 

0.3.1. Az ismertet jelek feltüntetési helye: 

0.4. Járm kategória (c): 

0.4.1. A járm  osztályozása a rendeltetése szerint szállítandó veszélyes áruk alapján: 

0.5. Gyártó neve és címe: 

0.8. Összeszerel  üzem(ek) címe: 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (amennyiben van ilyen): 

1. A JÁRM  ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZ I 

1.1. Egy reprezentatív járm r l készített fényképek és/vagy rajzok: 

1.3. A tengelyek és kerekek száma: 

1.3.1. Ikerkerekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: 

1.3.2. Kormányzott tengelyek száma és helyzete: 

1.4. Alváz (amennyiben van) (átfogó rajz): 

2. TÖMEGEK ÉS MÉRETEK (f) (g) (kg-ban és mm-ben) 

(Adott esetben hivatkozás a rajzra) 

2.1. Tengelytáv(ok) (teljes terhelésnél) (g1): 

2.1.2. Három vagy több tengellyel rendelkez  járm vek 

2.1.2.1. Egymást követ  tengelyek közötti távolság a legels  tengelyt l a leghátsó tengely 
felé haladva: … 

2.1.2.2. Teljes tengelytávolság: 

2.3.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávjai (g4): 

2.3.2. Az összes többi tengely nyomtávja (g4): 

2.4. A járm  mérettartománya (teljes) 

2.4.1. A felépítmény nélküli alváznál 

2.4.1.1. Hossz (g5):  

2.4.1.1.1. Legnagyobb megengedett hossz:  

2.4.1.1.2. Legkisebb megengedett hossz:  

2.4.1.1.3. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (g6): 

2.4.1.2. Szélesség (g7):  

2.4.1.2.1. Legnagyobb megengedett szélesség:  

2.4.1.2.2. Legkisebb megengedett szélesség: 
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2.4.2. Felépítménnyel ellátott alvázra 

2.4.2.1. Hossz (g5): 

2.4.2.1.1. A raktér hosszúsága: 

2.4.2.1.2. Félpótkocsik esetén a legnagyobb megengedett vonórúdhossz (g6): 

2.4.2.2. Szélesség (g7): 

2.4.2.2.1. A falak vastagsága (áruk szabályozott h mérsékleti feltételek közötti szállítására ter-
vezett járm vek esetén): 

2.4.2.3. Magasság (menetkész állapotban) (g8) (állítható magasságú felfüggesztés esetén je-
lölni kell a rendes menethelyzetet): 

2.6. Tömeg menetkész állapotban 

A járm  tömege felépítménnyel együtt, a nem az M1 kategóriába tartozó vontató ese-
tén – amennyiben azt a gyártó beszerelte – csatlakozóberendezéssel együtt, menet-
kész állapotban, vagy az alváz tömege, illetve az alváz tömege vezet fülkével együtt, 
felépítmény és/vagy csatlakozóberendezés nélkül, amennyiben a felépítményt vagy a 
csatlakozóberendezést a gyártó nem szerelte be (ideértve a folyadékokat, szerszámo-
kat, pótkereket, ha van, valamint a járm vezet t, autóbuszok esetén a kísér  sze-
mélyt, amennyiben van kísér ülés a járm ben) (h) (minden változatra a legnagyobb 
és legkisebb értékkel): 

2.6.1. A fenti tömeg tengelyek közötti megoszlása és félpótkocsi vagy középtengelyes pót-
kocsi esetén a terhelés az összekapcsolási ponton (minden változatra a legnagyobb és 
legkisebb értékkel). 

2.7. Nem teljes járm  esetében a befejezett járm  gyártó által megadott legkisebb töme-
ge: 

2.8. A gyártó által megadott, m szakilag megengedett legnagyobb össztömeg (i) (3): 

2.8.1. A fenti tömeg tengelyek közötti megoszlása és félpótkocsi vagy középtengelyes pót-
kocsi esetén a terhelés az összekapcsolási ponton (3): 

2.9. Az egyes tengelyekre jutó, m szakilag megengedett legnagyobb tömeg: 

2.10. Az egyes tengelycsoportokra jutó, m szakilag megengedett legnagyobb tömeg: 

2.12. A járm  összekapcsolási pontjára es , m szakilag megengedett legnagyobb statikus, 
függ leges terhelés/tömeg 

2.12.2. A félpótkocsin vagy középtengelyes pótkocsin: 

2.16. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg 
(választható: ahol ezeket az értékeket megadják, azokat az MR A. Függelékének 
A/48. számú melléklete (97/27/EK irányelv IV. melléklete) követelményeinek meg-
felel en ellen rizni kell): 

2.16.1. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb 
össztömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): 

2.16.2. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb megengedett tömeg 
az egyes tengelyeken, illetve félpótkocsi vagy középtengelyes pótkocsi esetén az ösz-
szekapcsolási pontra es  tervezett, gyártó által meghatározott terhelés, amennyiben 
az kisebb, mint az összekapcsolási pontra es , m szakilag megengedett legnagyobb 
tömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): 
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2.16.3. Az egyes tengelycsoportokra es , tervezett 
nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb tömeg (az egyes 
m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): 

2.16.4. Tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési megengedett legnagyobb von-
tatható tömeg (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat (5)): 

2.16.5. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásbavételi/forgalombahelyezési legnagyobb 
megengedett tömege (az egyes m szaki kialakításokhoz több bejegyzés is tartozhat 
(5)): 

4. ER ÁTVITEL 

4.7. A járm  legnagyobb sebessége (km/óra) (q) 

5. TENGELYEK 

5.1. Az egyes tengelyek leírása: 

5.2. Gyártmány: 

5.3. Típus: 

5.4. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: 

5.5. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: 

6. FELFÜGGESZTÉS 

6.2. Az egyes tengelyek vagy kerekek felfüggesztésének típusa és kialakítása: 

6.2.1. Szintbeállítás: igen/nem/választható (1) 

6.2.4. Légrugózás a nem hajtott tengely(ek)en: igen/nem (1) 

6.2.4.1. A nem hajtott tengely(ek) felfüggesztése a légrugózással egyenérték : igen/nem (1) 

6.6.1. Gumiabroncs/kerék kombinációja (kombinációi) 

a) gumiabroncsok esetén meg kell adni a méret meghatározását, a terhelési indexet, a 
sebességkategória jelzését, a gördül  ellenállást az ISO 28580-nal összhangban (ahol 
alkalmazható) (r); 

b) a kerekek esetében adja meg a keréktárcsa mérete(ke)t és a középsík eltolás(oka)t 

6.6.1.1. Tengelyek 

6.6.1.1.1. 1. tengely: 

6.6.1.1.2. 2. tengely: 

stb. 

6.6.1.2. Pótkerék (ha van): 

6.6.2. A gördülési sugarak fels  és alsó határértékei 

6.6.2.1. 1. tengely: 

6.6.2.2. 2. tengely: 

stb. 

7. KORMÁNYM  

7.2. Er átvitel és vezérlés 

7.2.1. A kormányzási er átvitel típusa (adott esetben az els  és hátsó tengelyre meghatá-
rozva): 
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7.2.2. A kerekekkel való összeköttetetés (beleértve a mechanikai módszerekt l eltér  mód-
szereket is; (adott esetben az els  és a hátsó tengelyre meghatározva): 

7.2.3. A kormányrásegítés módja, ha van ilyen: 

8. FÉKBERENDEZÉS 

8.5. Blokkolásgátló fékrendszer: igen/nem/választható (1) 

8.9. A fékberendezések rövid leírása (az MR A. Függelékének A/9. számú melléklete — 
71/320/EGK irányelv IX. melléklete 1. függeléke kiegészítésének 1.6. pontja alap-
ján): 

9. FELÉPÍTMÉNY 

9.1. A felépítmény típusa az A/2. melléklet C. részében meghatározott kódok szerint: 

9.17. Hatóságilag el írt táblák  

9.17.1. A hatóságilag el írt táblák és feliratok, valamint a járm  azonosítási száma helyér l 
készített fényképek és/vagy rajzok: 

9.17.2. A hatóságilag el írt táblák és feliratok fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretek-
kel együtt): 

9.17.3. A járm  azonosító számának fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel 
együtt): 

9.17.4.1. Az ISO 3779:1983 szabvány 5.3. pontjában el írt követelményeknek való megfelelés 
érdekében használt második csoportban, és adott esetben a harmadik csoportban sze-
repl  jelek magyarázata: 

9.17.4.2. Amennyiben a második csoportba tartozó jeleket használnak az ISO 3779:1983 
szabvány 5.4. pontja követelményeinek teljesítéséhez, ezeket a jeleket fel kell tüntet-
ni: 

11. VONTATÓK ÉS PÓTKOCSIK, VALAMINT FÉLPÓTKOCSIK KÖZÖTTI 
CSATLAKOZTATÁS 

11.1. Felszerelt vagy felszerelend  csatlakozóberendezés(ek) fajtája és típusa: 

11.5. EK-típus-jóváhagyási szám(ok): 
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II. RÉSZ 

Az alábbi táblázat az I. részben felsorolt adatok kombinációit tartalmazza a járm típus kivitelein és 
változatain belül. 

A jellemz  
száma Összes 1. kivitel 2. kivitel stb. Kivitel száma 

      

Megjegyzések: 

a) Egy típuson belül minden egyes változathoz külön táblázatot kell készíteni. 

b) Azokat az adatokat, amelyek kombinációja egy változaton belül nincs korlátozva, az 
„összes” rovatban kell felsorolni. 

c) Az adatokat a célnak megfelel  eltér  formátumban is meg lehet adni, illetve ezek az 
I. részben megadott adatokkal együtt is megadhatók.. 

d) Minden egyes változatot és minden egyes kivitelt egy számkóddal vagy bet kb l és 
számokból álló kóddal kell beazonosítani, amelyet az érintett járm  megfelel ségi nyi-
latkozatán (A/9. melléklet) is fel kell tüntetni. 

e) Az A/11. melléklet vagy a 20. cikk szerinti változat(ok)hoz a gyártónak egy speciális 
kódot kell rendelnie. 

III. RÉSZ 

Típus-jóváhagyási számok 

Az alábbi táblázatban a szükséges adatokat az erre a járm típusra az A/4. vagy az A/11. melléklet 
szerint alkalmazandó tárgyak tekintetében kell megadni. (Az egyes tárgyak tekintetében valamennyi 
vonatkozó jóváhagyást közölni kell. Azonban az alkatrészekre vonatkozó információt ennél a pont-
nál olyan mértékig kell megadni, amennyire az ilyen információ a beszerelési el írással kapcsolatos 
jóváhagyási bizonyítványban szerepel.) 

Tárgy 

Típus-jóváhagyási 
szám vagy vizsgá-
lati jegyz könyv 

száma (***) 

A típusjóváha-
gyást (**) vagy 

vizsgálati jegyz -
könyvet (***) kibo-

csátó tagállam 
vagy szerz d  fél 

(*) 

Kiterjesztés dá-
tuma 

Válto-
zat(ok)/kivitel(ek

) 

     

(*) A felülvizsgált 1958-as megállapodásban részes felek.  

(**) Akkor kell megadni, ha az EK-típus-jóváhagyási számból nem derül ki. 

(***) Akkor kell feltüntetni, ha a gyártó a 9. cikk (6) bekezdésének rendelkezéseit alkalmazza. Az alkalmazott 
jogszabályt ilyen esetben a második oszlopban kell feltüntetni. 

Aláírás: 

Beosztás: 

Dátum: 
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A/4. melléklet 
A JÁRM VEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 

I. RÉSZ 

A korlátlan sorozatban gyártott járm vek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolá-
sa 

 
Alkalmazhatóság 

Tárgy 

Jogszabály 
száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 

Hivatkozás a Hiva-
talos Lapra M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

1. Zajkibocsátás 70/157/EGK 

A/1 

L 42., 1970.2.23., 
16. o. 

X X X X X X     

2. Légszennyezés 70/220/EGK 

A/2 

L 76., 1970.4.6., 
1. o. 

X X X X X X     

2a Légszennyezés 
(Euro 5 és 6) köny-
ny  haszongépjár-
m vek / információ-
hoz való hozzáférés 

715/2007/EK, 
692/2008/EK 

rendeletek 

L 171., 2007.6.29., 
1. o. 

L. 199., 2008.7.28., 
1. o. 

X
(9) 

X
(9) 

 X
(9) 

X
(9) 

     

3. 
Tüzel anyagtartályo
k/hátsó 
aláfutásgátlók 

70/221/EGK 

A/3 

L 76., 1970.4.6., 
23. o. 

X
(5) 

X
(5) 

X
(5) 

X
(5) 

X
(5) 

X
(5) 

X X X X 

4. Hátsó rendszám-
tábla helye 

70/222/EGK 

A/4 

L 76., 1970.4.6., 
25. o. 

X X X X X X X X X X 

5. Kormány-
berendezés 

70/311/EGK 

A/5 

L 133., 1970.6.18., 
10. o. 

X X X X X X X X X X 

6. Ajtózárak és 
csuklópántok 

70/387/EGK 

A/6 

L 176., 1970.8.10., 
5. o. 

X   X X X     

7. Hangjelz  készü-
lék 

70/388/EGK 

A/7 

L 176., 1970.8.10., 
12. o. 

X X X X X X     

8. Közvetett látást 
biztosító eszközök 

2003/97/EK (8) 

A/8 

L 25., 2004.1.29., 
1. o. 

X X X X X X     

9. Járm vek fékezé-
se 

71/320/EGK 

A/9 

L 202., 1971.9.6., 
37. o. 

X X X X X X X X X X 

10. Rádió-
zavarsz rés 

72/245/EGK 

A/10 

L 152., 1972.7.6., 
15. o. 

X X X X X X X X X X 

11. Dízelfüst 72/306/EGK 

A/11 

L 190., 1972.8.20., 
1. o. 

X X X X X X     

12. Bels  berende-
zések 

74/60/EGK 

A/12 

L 38., 1974.2.11., 
2. o. 

X          
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Alkalmazhatóság 

Tárgy 

Jogszabály 
száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 

Hivatkozás a Hiva-
talos Lapra M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

13. Illetéktelen 
használat elleni vé-
delem 

74/61/EGK 

A/13 

L 38., 1974.2.11., 
22. o. 

X X X X X X     

14. Kormány visel-
kedése ütközésnél 

74/297/EGK 

A/14 

L 165., 1974.6.20., 
16. o. 

X   X       

15. Ülésszilárdság 74/408/EGK 

A/15 

L 221., 1974.8.12., 
1. o. 

X X X X X X     

16. Kiálló részek 74/483/EGK 

A/16 

L 256., 1974.10.2., 
4. o. 

X          

17. Sebességmér  és 
hátrameneti fokozat 

75/443/EGK 

A/17 

L 196., 1975.7.26., 
1. o. 

X X X X X X     

18. El írt táblák 76/114/EGK 

A/18 

L 24., 1976.1.30., 
1. o. 

X X X X X X X X X X 

19. Biztonsági övek 
bekötési pontjai 

76/115/EGK 

A/19 

L 24., 1976.1.30., 
6. o. 

X X X X X X     

20. Világító- és fény-
jelz  berendezések 
beépítése 

76/756/EGK 

A/20 

L 262., 1976.9.27., 
1. o. 

X X X X X X X X X X 

21. Fényvisszaver k 76/757/EGK 

A/21 

L 262., 1976.9.27., 
32. o. 

X X X X X X X X X X 

22. Helyzetjelz , fék- 
és méretjelz , nappali 
menet lámpák 

76/758/EGK 

A/22 

L 262., 1976.9.27., 
54. o. 

X X X X X X X X X X 

23. Irányjelz  lámpák 76/759/EGK 

A/23 

L 262., 1976.9.27., 
71. o. 

X X X X X X X X X X 

24. Hátsó rendszám-
tábla világítás 

76/760/EGK 

A/24 

L 262., 1976.9.27., 
85. o. 

X X X X X X X X X X 

25. Fényszórók (izzó-
val) 

76/761/EGK 

A/25 

L 262., 1976.9.27., 
96. o. 

X X X X X X     

26. Ködfényszórók 76/762/EGK 

A/26 

L 262., 1976.9.27., 
122. o. 

X X X X X X     

27. Elvontató berende-
zés 

77/389/EGK 

A/27 

L 145., 1977.6.13., 
41. o. 

X X X X X X     

28. Hátsó ködlámpák 77/538/EGK 

A/28 

L 220., 1977.8.29., 
60. o. 

X X X X X X X X X X 

29. Hátrameneti fény-
szórók 

77/539/EGK 

A/29 

L 220., 1977.8.29., 
72. o. 

X X X X X X X X X X 

30. Várakozást jelz  
lámpák 

77/540/EGK 

A/30 

L 220., 1977.8.29., 
83. o. 

X X X X X X     
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Alkalmazhatóság 

Tárgy 

Jogszabály 
száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 

Hivatkozás a Hiva-
talos Lapra M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

31. Visszatartó beren-
dezések 

77/541/EGK 

A/31 

L 220., 1977.8.29., 
95. o. 

X X X X X X     

32. Látómez  el re 77/649/EGK 

A/32 

L 267., 1977.10.19., 
1. o. 

X          

33. Kezel szervek 
jelölése 

78/316/EGK 

A/33 

L 81., 1978.3.28., 
3. o. 

X X X X X X     

34. Jég- és páramente-
sítés 

78/317/EGK 

A/34 

L 81., 1978.3.28., 
27. o. 

X (1) (1) (1) (1) (1)     

35. Szélvéd mosó/-
törl  berendezés 

78/318/EGK 

A/35 

L 81., 1978.3.28., 
49. o. 

X (2) (2) (2) (2) (2)     

36. F t rendszerek 2001/56/EK 

A/36 

L 292., 2001.11.9., 
21. o. 

X X X X X X X X X X 

37. Kerékburkolat 78/549/EGK 

A/37 

L 168., 1978.6.26., 
45. o. 

X          

38. Fejtámaszok 78/932/EGK 

A/38 

L 325., 1978.11.20., 
1. o. 

X          

39. CO2-
kibocsátások / tüze-
l anyag-fogyasztás 

80/1268/EGK 

A/39 

L 375., 1980.12.31., 
36. o. 

X   X       

40. Motorteljesít-
mény-mérés 

80/1269/EGK 

A/40 

L 375., 1980.12.31., 
46. o. 

X X X X X X     

41. Légszennyezés 
(Euro 4 és 5) nehéz 
haszonjárm vek 

2005/55/EK 

A/41 

L 275., 2005.10.20., 
1. o. 

X
(10)

X
(10)

X X
(10)

X
(10)

X     

42. Oldalról aláesés 
elleni védelem 

89/297/EGK 

A/42 

L 124., 1989.5.5., 
1. o. 

    X X   X X 

43. Felcsapódó víz 
elleni védelem 

91/226/EGK 

A/43 

L 103., 1991.4.23., 
5. o. 

    X X   X X 

44. Tömegek és mé-
retek (személygép-
kocsi) 

92/21/EGK 

A/44 

L 129., 1992.5.14., 
1. o. 

X          

45. Biztonsági üveg 92/22/EGK 

A/45 

L 129., 1992.5.14., 
11. o. 

X X X X X X X X X X 

46. Gumiabroncsok 92/23/EGK 

A/45 

L 129., 1992.5.14., 
95. o. 

X X X X X X X X X X 

47. Sebességkorlá-
tozó 

92/24/EGK 

A/47 

L 129., 1992.5.14., 
154. o. 

 X X  X X     



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24553

Alkalmazhatóság 

Tárgy 

Jogszabály 
száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 

Hivatkozás a Hiva-
talos Lapra M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

48. Tömegek és mé-
retek (a 44. pont alá 
nem tartozó járm -
vek) 

97/27/EK 

A/48 

L 233., 1997.8.28., 
1. o. 

 X X X X X X X X X 

49. Vezet fülke 
kiálló részei 

92/114/EGK 

A/49 

L 409., 1992.12.31., 
17. o. 

   X X X     

50. Csatlakoztató 
berendezések 

94/20/EK 

A/50 

L 195., 1994.7.29., 
1. o. 

X
(3) 

X
(3) 

X
(3) 

X
(3) 

X
(3) 

X
(3) 

X X X X 

51. Éghet ség 95/28/EK 

A/51 

L 281., 1995.11.23., 
1. o. 

  X        

52. Autóbuszok   2001/85/EK 

A/52 
L 42., 2002.2.13., 
1. o. 

 X X        

53. Frontális ütközés 96/79/EK 

A/53 

L 18., 1997.1.21., 
7. o. 

X
(6) 

         

54. Oldalsó ütközés 96/27/EK 

A/54 

L 169., 1996.7.8., 
1. o. 

X
(11)

  X
(11)

      

55.              

56. Veszélyes áruk 
szállítására szánt 
járm vek 

98/91/EK 

A/56 

L 11., 1999.1.16., 
25. o. 

   X
(4) 

X
(4) 

X
(4) 

X 
(4) 

X 
(4) 

X 
(4) 

X
(4) 

57. Mells  aláfutás 
elleni védelem 

2000/40/EK 

A/57 

L 203., 2000.8.10., 
9. o. 

    X X     

58. Gyalogosvéde-
lem 

2003/102/EK 

A/58 

L 321., 2003.12.6., 
15. o. 

X
(6) 

 

  X
(6) 
(7) 

      

59. 
Újrafeldolgozhatósá
g 

2005/64/EK 

A/59 

L 310., 2005.11.25., 
10. o. 

X   X  —     

60. Elüls  védelmi 
rendszer 

2005/66/EK 

A/60 

L 309., 2005.11.25., 
54. o. 

X   X       

61. Légkondicionáló 
rendszerek 

2006/40/EK L 161., 2006.6.14., 
12. o. 

X   X
(8) 

      

X Alkalmazandó jogszabály. 

(1) Az ebbe a kategóriába tartozó járm veknek rendelkezniük kell megfelel  szélvéd -
jégmentesít  és -párátlanító berendezéssel. 

(2) Az ebbe a kategóriába tartozó járm veknek rendelkezniük kell megfelel  szélvéd mosó és 
-törl  berendezéssel. 

(3) A 94/20/EK irányelv követelményei csak a csatlakozóberendezéssel ellátott járm vek ese-
tén alkalmazandók. 

(4) A 98/91/EK irányelv követelményei csak akkor alkalmazandók, ha a gyártó veszélyes áruk 
közúti szállítására szánt járm  EK-típusjóváhagyását kérelmezi. 
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(5) Cseppfolyós propángázzal (LPG) vagy s rített földgázzal (CNG) hajtott járm nek – a 
70/221/EGK irányelv megfelel , az LPG- és CNG-tartályok belefoglalása érdekében törté-
n  módosításainak elfogadásáig – a 67-01. számú vagy 110. számú ENSZ-EGB el írásnak 
megfelel  járm jóváhagyással kell rendelkeznie. 

(6) 2,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömeg. 

(7) M1 kategóriába tartozó járm vekb l levezetve. 

(8) Csak az N1 kategória I. osztályába tartozó járm veknél, az A. Függelék A/2. számú mel-
lékletének (70/220/EGK irányelv I. mellékletének) 5.3.1.4. pontjában szerepl  els  táblá-
zatban leírtak szerint. 

(9) 2610 kg referenciatömeget meg nem haladó járm veknél. A gyártó kérésére ez alkalmaz-
ható 2840 kg referenciatömeget meg nem haladó járm veknél is. 

(10) 2 610 kg referenciatömeget meghaladó és a (9) lábjegyzetben leírt lehet ségben nem része-
sül  járm veknél. 

(11) Csak olyan járm veknél alkalmazandó, ahol a legalacsonyabb ülés ülésvonatkozási pontja 
(„R” pont) legfeljebb 700 mm-rel haladja meg a talajszintet. Az „R” pontot az A. Függelék 
A/2. számú mellékletében (77/649/EGK irányelvben) határozzák meg. 
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Kiegészítés 

M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járm vek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények 
felsorolása 

(Megfelel  esetben az alábbiakban felsorolt jogszabályok legutóbbi módosításának figyelembevéte-
lével) 

 Tárgy Hivatkozás a 
jogszabályra 

/ MR. A. 
függelék 

melléklete 

Hivatkozás a Hivatalos 
Lapra 

M1 

1 Zajkibocsátás 70/157/EGK 

A/1 

L 42., 1970.2.23., 16. o. A 

2 Emissziók (a fedélzeti diagnosztikára 
(OBDs) vonatkozó teljes követelménysor 
kivételével) 

70/220/EGK
A/2 

L 76., 1970.4.6., 1. o. A 

2a Emissziók (Euro 5 és 6) a fedélzeti diag-
nosztikára (OBD-k) és az információhoz 
való hozzáférésre vonatkozó teljes köve-
telménysor kivételével 

715/2007/EK, 
692/2008/EK 

rendeletek 

L 171., 2007.6.29., 1. o. A 

3 Üzemanyagtartályok/hátsó aláfutásgátlók 70/221/EGK
A/3 

L 76., 1970.4.6., 23. o. B 

4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK
A/4 

L 76., 1970.4.6., 25. o. B 

5 Kormányberendezés 70/311/EGK
A/5 

L 133., 1970.6.18., 10. o. C 

6 Ajtózár és csuklópánt 70/387/EGK
A/6 

L 176., 1970.8.10., 5. o. C 

7 Hangjelz  készülék 70/388/EGK
A/7 

L 176., 1970.8.10., 12. o. B 

8 Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EK 
A/8 

L 25., 2004.1.29., 1. o. X (2) 

B (4) 

9 Járm vek fékezése 71/320/EGK
A/9 

L 202., 1971.9.6., 37. o. A 

10 Rádió-zavarsz rés 72/245/EGK
A/10 

L 152., 1972.7.6., 15. o. A (1) 

C (3) 

11 Dízel füst 72/306/EGK
A/11 

L 190., 1972.8.20., 1. o. A 

12 Bels  szerelvények 74/60/EGK 
A/12 

L 38., 1974.2.11., 2. o. C 

13 Illetéktelen használat elleni védelem 74/61/EGK 
A/13 

L 38., 1974.2.11., 22. o. A 

14 A kormányberendezés viselkedése ütközés 
esetén 

74/297/EGK
A/14 

L 165., 1974.6.20., 16. o. C 

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK
A/15 

L 221., 1974.8.12., 1. o. C 

16 Kinyúló részek 74/483/EGK
A/16 

L 266., 1974.10.2., 4. o. C 

17 Sebességmér  és hátrameneti fokozat 75/443/EGK
A/17 

L 196., 1975.7.26., 1. o. B 
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 Tárgy Hivatkozás a 
jogszabályra 

/ MR. A. 
függelék 

melléklete 

Hivatkozás a Hivatalos 
Lapra 

M1 

18 El írt táblák 76/114/EGK
A/18 

L 24., 1976.1.30., 1. o. B 

19 Biztonságiöv-rögzítési pontok 76/115/EGK
A/19 

L 24., 1976.1.30., 6. o. B 

20 Világító- és fényjelz  berendezések beépí-
tése 

76/756/EGK
A/20 

L 262., 1976.9.27., 1. o. B 

21 Fényvisszaver k 76/757/EGK
A/21 

L 262., 1976.9.27., 32. o. X 

22 Helyzetjelz , fék- és méretjelz , nappali 
menet lámpák 

76/758/EGK
A/22 

L 262., 1976.9.27., 54. o. X 

23 Irányjelz  lámpa 76/759/EGK
A/23 

L 262., 1976.9.27., 71. o. X 

24 Hátsó rendszám-tábla világítás 76/760/EGK
A/24 

L 262., 1976.9.27., 85. o. X 

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK
A/25 

L 262., 1976.9.27., 96. o. X 

26 Ködfényszórók 76/762/EGK
A/26 

L 262., 1976.9.27., 122. o. X 

27 Elvontató berendezés 77/389/EGK
A/27 

L 145., 1977.6.13., 41. o. B 

28 Hátsó ködlámpák 77/538/EGK
A/28 

L 220., 1977.8.29., 60. o. X 

29 Hátrameneti fényszórók 77/539/EGK
A/29 

L 220., 1977.8.29., 72. o. X 

30 Várakozást jelz  lámpák 77/540/EGK
A/31 

L 220., 1977.8.29., 83. o. X 

31 Visszatartó berendezések 77/541/EGK
A/31 

L 220., 1977.8.29., 95. o. A (2) 

B (4) 

32 Látómez  77/649/EGK
A/32 

L 267., 1977.10.19., 1. o. A 

33 Kezel szervek jelölése 78/316/EGK
A/33 

L 81., 1978.3.28., 3. o. A 

34 Jég- és páramentesítés 78/317/EGK
A/34 

L 81., 1978.3.28., 27. o. C 

35 Ablaktörl  és ablakmosó berendezés 78/318/EGK
A/35 

L 81., 1978.3.28., 49. o. C 

36 F t rendszerek 2001/56/EK 
A/36 

L 292., 2001.11.9., 21. o. C 

37 Kerékburkolat 78/549/EGK
A/37 

L 168., 1978.6.26., 45. o. B 

39 CO2 kibocsátás/ tüzel anyag-fogyasztás 80/1268/EGK
A/39 

L 375., 1980.12.31., 36. o. A 

40 Motorteljesítmény-mérés 80/1269/EGK
A/40 

L 375., 1980.12.31., 46. o. C 
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 Tárgy Hivatkozás a 
jogszabályra 

/ MR. A. 
függelék 

melléklete 

Hivatkozás a Hivatalos 
Lapra 

M1 

41 Emissziók (Euro 4 és 5) nehéz haszongép-
járm vek (a fedélzeti diagnosztikára 
(OBD-k) vonatkozó teljes követelménysor 
kivételével 

2005/55/EK 
A/41 

L 275., 2005.10.20., 1. o. A 

44 Tömegek és méretek (személygépkocsi) 92/21/EGK 
A/44 

L 129., 1992.5.14., 1. o. C 

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK 
A/45 

L 129., 1992.5.14., 11. o. X (2)  

B (4) 

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK 
A/46 

L 129., 1992.5.14., 95. o. X (2) 

B (4) 

50 Csatlakoztató berendezések 94/20/EK 
A/50 

L 195., 1994.7.29., 1. o. X(2) 

A (4) 
53 Frontális ütközés 96/79/EK 

A/53 
L 18., 1997.1.21., 7. o. Nem alkalmazható

54 Oldalsó ütközés 96/27/EK 
A/54 

L 169., 1996.7.8., 1. o. Nem alkalmazható

58 Gyalogosvédelem 2003/102/EK
A/58 

L 321., 2003.12.6., 15. o. Nem alkalmazható

59 Újrafeldolgozhatóság 2005/64/EK 
A/59 

L 310., 2005.11.25., 10. o. Nem alkalmazható
(5) 

60 Elüls  védelmi rendszer 2005/66/EK 
A/60 

L 309., 2005.11.25., 37. o. X(2) 

A (4) 

61 Légkondicionáló rendszerek 2006/40/EK 
A/61 

L 161., 2006.6.14., 12. o. X(2) 

B (3) 

(1) Elektronikus szerelési egységek 

(2) Alkatrész 

(3) Járm  

(4) Beépítési el írások 

(5) Azonban a 2005/64/EK irányelv 7. cikke alkalma-
zandó. 

 

Jelmagyarázat 

X: EK-típusbizonyítványt kell kiadni; a gyártásmegfelel séget biztosítani kell. 

A: Mentességek nem megengedettek, kivéve a jogszabályban meghatározottakat. 
Nincs szükség típusbizonyítványra és típus-jóváhagyási jelre. A vizsgálati 
jegyz könyveket kijelölt vizsgáló intézménynek kell elkészítenie. 

B.: A jogszabály m szaki el írásait kell teljesíteni. A jogszabályban el írt vizs-
gálatokat teljességükben el kell végezni; a jóváhagyó hatóság egyetértése ese-
tén ezeket a gyártó saját maga is elvégezheti; a m szaki jelentést kiállíthatja; 
típusbizonyítványt nem kell kibocsátani, és típusjóváhagyás nem kötelez . 

C: A gyártónak a jóváhagyó hatóság számára meggy z  módon igazolnia kell, 
hogy a jogszabály alapvet  fontosságú követelményei teljesülnek. 

Nem alkalmazható: Ez a jogszabály nem alkalmazható (nincsenek követelmények). 
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II. RÉSZ 

Az I. részben említett irányelvek vagy rendeletek alternatívájaként elismert ENSZ-EGB el írások 
felsorolása 

Amennyiben az I. részben szerepl  táblázatban említett külön irányelvre vagy rendeletre történik 
hivatkozás, a következ  olyan ENSZ-EGB el írások értelmében kiadott jóváhagyást, amelyekhez a 
Közösség az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának „felülvizsgált 1958. évi megállapodása” szer-
z d  feleként a 97/836/EK tanácsi határozattal (1), illetve az említett határozat 3. cikkének (3) be-
kezdésében említett ezt követ  tanácsi határozatokkal csatlakozott, az adott külön melléklet vagy 
rendelet értelmében megadott EK-típusjóváhagyással egyenérték nek tekintik. 

Az alábbiakban felsorolt ENSZ-EGB el írások bármely további módosítása egyenérték nek tekin-
tend , a 97/836/EK (2) határozat 4. cikke (2) bekezdésében említett közösségi határozatra is figye-
lemmel. 

Tárgy Alap ENSZ-EGB el írás 
száma Módosítási sorozat 

1. (*) Zajkibocsátás 51 02 

1. Csere hangtompító rendszerek 59 00 

2. Légszennyezés 83 05 

2. Cserekatalizátorok 103 00 

3. Hátsó aláfutásgátlók 58 02 

3. Tüzel anyag-tartályok 34 02 

3. Tüzel anyag-tartályok, LPG 67 01 

3. Tüzel anyag-tartályok, CNG 110 00 

5. Kormányzási er kifejtés 79 01 

6. Ajtózárak és csuklópántok 11 02 

7. Hangjelz  készülék 28 00 

8. Közvetett látást biztosító eszközök 46 02 

9. Fékezés 13 11 

9. Fékezés 13H 00 

9. Fékezés (fékbetét) 90 01 

10. Rádió-zavarsz rés (elektromágneses kompatibi-
litás) 

10 02 

11. Dízelfüst 24 03 

12. Bels  berendezések 21 01 

13. Lopásgátló berendezés 18 03 

13. Indításgátló 116 00 

13. Riasztórendszerek 97 01 

13. Jogosulatlan használat 116 00 

14. A kormánym  viselkedése ütközéskor 12 03 

                                                 

1 HL L 346., 1997.12.17., 78. o 
2 A kés bbi módosításokat lásd a legutóbb felülvizsgált ENSZ-EGB TRANS/WP.29/343 doku-

mentumban 
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Tárgy Alap ENSZ-EGB el írás 
száma Módosítási sorozat 

15. Ülésszilárdság 17 07 

15. Ülésszilárdság (Autóbuszok) 80 01 

16. Kiálló részek 26 03 

17. Sebességmér  39 00 

19. Biztonsági övek bekötési pontjai 14 06 

20. Világító- és fényjelz  berendezések beépítése 48 03 

21. Fényvisszaver k 3 02 

22. Méretjelz k, els  (oldalsó) helyzetjelz k, hátsó 
(oldalsó) helyzetjelz k, féklámpák 

7 02 

22. Nappali menetlámpák 87 00 

22. Oldalsó helyzetjelz k 91 00 

23. Irányjelz  lámpák 6 01 

24. Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpa 4 00 

25. Fényszórók (R2 és HS1) 1 01 

25. Fényszórók (zárt betétes) 5 02 

25. Fényszórók (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, és/vagy 
H8) 

8 05 

25. Fényszórók (H4) 20 03 

25. Fényszórók (zárt betétes halogén) 31 02 

25. A jóváhagyott lámpaegységekben használatos 
izzólámpák 

37 03 

25. Fényszórók gázkisülés  fényforrással 98 00 

25. A jóváhagyott gázkisülés  lámpaegységekben 
használatos gázkisülés  fényforrások 

99 00 

25. Fényszórók (aszimterikus tompított) 112 00 

25. Alkalmazkodó mells  világítási rendszer 123 00 

26. Ködfényszórók 19 02 

28. Hátsó ködlámpák 38 00 

29. Hátrameneti fényszórók 23 00 

30. Várakozást jelz  lámpák 77 00 

31. Visszatartó berendezések 16 04 

31. Gyermekülések 44 04 

32. Látómez  125 00 

33. Kezel szervek, visszajelz  és ellen rz  lámpák 
jelölése 

121 00 

36. F t rendszerek 122 00 

38. Fejtámaszok (üléssel együtt) 17 07 

38. Fejtámaszok 25 04 

39. CO2 kibocsátás/ tüzel anyag-fogyasztás 101 00 

40. Motorteljesítmény-mérés 85 00 
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Tárgy Alap ENSZ-EGB el írás 
száma Módosítási sorozat 

41. Légszennyezés (Euro 4 és 5) nehéz haszonjár-
m vek 

49 05 

42. Oldalról aláesés elleni védelem 73 00 

45. Biztonsági üveg 43 00 

46. Gumiabroncsok, gépjárm vek és pótkocsijaik 30 02 

46. Gumiabroncsok, haszongépjárm vek és 
pótkocsijaik 

54 00 

46. Ideiglenes használatú pótkerekek/-abroncsok 64 01 

46. Gördülési zaj 117 01 

47. Sebességkorlátozó 89 00 

50. Kapcsolószerkezetek 55 01 

50. Rövid vonószerkezetek 102 00 

51. Éghet ség 118 00 

52. Autóbuszok 107 02 

52. A felépítmény szilárdsága (buszok) 66 01 

53. Frontális ütközés 94 01 

54. Oldalsó ütközés 95 02 

56. Veszélyes áruk szállítására szánt járm vek 105 04 

57. Mells  aláfutás elleni védelem 93 00 

Amennyiben a külön irányelvek vagy rendeletek a beszerelésre vonatkozóan követelményeket írnak el , azok az 
ENSZ-EGB el írásoknak megfelel en jóváhagyott alkatrészekre és önálló m szaki egységekre is vonatkoznak. 

(*) Az e táblázatban szerepl  adatok számozása megfelel az I. részben szerepl  táblázatban alkalmazott szá-
mozásnak. 
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A/5. melléklet 
A JÁRM VEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA SORÁN 

KÖVETEND  ELJÁRÁSOK 

1. Teljes járm -típusjóváhagyás iránti kérelem esetén a jóváhagyó hatóság feladatai a követ-
kez k: 

a) igazolja, hogy valamennyi, a járm -típusjóváhagyásban alkalmazandó jogszabály ér-
telmében kiadott EK-típusbizonyítvány a gépjárm típusnak, valamint az el írt köve-
telményeknek megfelel; 

b) ellen rzi a dokumentációra történ  hivatkozás alapján, hogy a járm  adatközl  lapjá-
nak I. részében szerepl  járm el írások és adatok megtalálhatók az információs 
csomagokban és az EK-típusbizonyítványokban a vonatkozó jogszabályok tekinteté-
ben; és amennyiben az adatközl  lap I. részében szerepl  valamely adat száma nincs 
megadva valamelyik jogszabály információs csomagjában, úgy megvizsgálja, hogy 
az adott rész vagy jellemz  megfelel-e az adatközl  mappában megadott adatoknak; 

c) megvizsgálja a járm  részeit és rendszereit a jóváhagyandó típusból kiválasztott jár-
m mintán, vagy gondoskodik azok megvizsgálásáról annak ellen rzése céljából, 
hogy a járm v(ek)et a hitelesített információs csomagban megadott vonatkozó ada-
tokkal összhangban építették-e a vonatkozó EK-típusbizonyítványok tekintetében; 

d) ellen rzi adott esetben az önálló m szaki egységek tekintetében azok felszerelését, 
vagy az ellen rzésr l gondoskodik; 

e) a A/4. melléklet I. részének (1) és (2) lábjegyzetében el írt berendezések megléte te-
kintetében adott esetben elvégzi vagy elvégezteti a szükséges ellen rzéseket. 

2. Az 1. bekezdés c) pontjában foglaltak céljából megvizsgálandó járm vek számának elég-
ségesnek kell lennie ahhoz, hogy a típusjóváhagyásra váró különböz  kombinációk megfe-
lel  ellen rzése lehet vé váljék az alábbi feltételek szerint: 
Járm kategória M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 
Szempontok           

Motor X X X X X X - - - - 

Sebességváltó X X X X X X - - - - 

Tengelyek száma - X X X X X X X X X 

Hajtott tengelyek (száma, he-
lye, kölcsönös kapcsolata) 

X X X X X X - - - - 

Kormányzott tengelyek (száma 
és helye) 

X X X X X X X X X X 

Felépítmény jellege X X X X X X X X X X 

Ajtók száma X X X X X X X X X X 

Bal- vagy jobbkormányos X X X X X X - - - - 

Ülések száma X X X X X X - - - - 

A felszereltség szintje X X X X X X - - - - 

3. Amennyiben nem áll rendelkezésre típusbizonyítvány a vonatkozó jogszabályok bármelyi-
kére, úgy a jóváhagyó hatóság feladatai a következ k: 

a) kezdeményezi a vonatkozó valamennyi jogszabály által el írt szükséges kísérleteket 
és vizsgálatokat; 
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b) megvizsgálja, hogy a járm  megfelel-e az adatközl  mappájában szerepl  jellemz i-
nek, és teljesíti-e a vonatkozó valamennyi jogszabály által meghatározott m szaki 
követelményeket; 

c) ellen rzi adott esetben az önálló m szaki egységek tekintetében azok felszerelését, 
vagy az ellen rzésr l gondoskodik; 

d) elvégzi adott esetben a szükséges ellen rzéseket a A/4. melléklet I. részének (1) és (2) 
lábjegyzetében el írt berendezések megléte tekintetében, vagy az ellen rzésr l gon-
doskodik. 
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1. kiegészítés 

Szabványok, melyeknek a 41. cikkben említett jogalanyoknak meg kell felelniük 

1. A típus-jóváhagyási vizsgálathoz kapcsolódó tevékenység az ezen irányelv A/4. mellékle-
tében felsorolt jogszabályokkal összhangban végzend : 

1.1. „A” kategória (saját létesítményben végzett vizsgálatok): 

MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének ál-
talános követelményei. 

A jogszabályok által el írt vizsgálatokat az „A” kategóriára kijelölt vizsgáló intézmény 
végezheti, illetve felügyelheti a gyártó vagy harmadik fél létesítményében. 

1.2. „B” kategória (a gyártó vagy harmadik fél létesítményében végzett vizsgálatok felügyele-
te): 

MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 az ellen rzést végz  különféle típusú testületek m ködésé-
nek általános feltételeir l. 

A gyártó vagy harmadik fél létesítményében végzett vizsgálat lebonyolítása, illetve fel-
ügyelete el tt a vizsgáló intézmény kötelessége annak ellen rzése, hogy a vizsgálati kö-
rülmények és mér m szerek megfeleljenek az 1.1. pontban említett szabványban található 
vonatkozó követelményeknek. 

2. A gyártásmegfelel séghez kapcsolódó tevékenységek 

2.1. „C” kategória (a kezdeti értékelésre vonatkozó eljárás, valamint a gyártó min ségellen r-
zési rendszerére vonatkozó vizsgálatok felügyeleti ellen rzése): 

MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 a min ségügyi rendszerek min sítését és tanúsítá-
sát/regisztrálását végz  szervezetekre vonatkozó általános követelményekr l. 

2.2. „D” kategória (gyártmányminták ellen rzése vagy vizsgálata, illetve felügyelete): 

EN ISO/IEC 17020: 2005 az ellen rzést végz  különféle típusú testületek m ködésének ál-
talános feltételeir l. 
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2. kiegészítés 

A vizsgáló intézmények értékelésére vonatkozó eljárás 

1. A KIEGÉSZÍTÉS CÉLJA 

1.1. Ez a kiegészítés meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelel en az ezen 
irányelv 42. cikkében említett illetékes hatóság lefolytatja a vizsgáló intézmények értékelé-
sére vonatkozó eljárást. 

1.2. Ezek a követelmények értelemszer en valamennyi vizsgáló intézményre vonatkoznak, 
függetlenül azok jogi státusától (vizsgáló intézményként m köd  független szervezet, 
gyártó vagy jóváhagyó hatóság). 

2. ÉRTÉKELÉSI ELVEK 

Az értékelés jellemz en néhány alapelven nyugszik: 

– függetlenség, amely a következtetések pártatlanságának és objektivitásának alapját 
képezi, 

– bizonyítékokon alapuló megközelítés, amely biztosítja a következtetések megbízha-
tóságát és reprodukálhatóságát. 

Az auditorok részér l elengedhetetlen a megbízhatóság és feddhetetlenség, valamint a ti-
toktartás és diszkréció. Az eredményeket és következtetéseket hitelesen és pontosan kell 
jelenteniük. 

3. AZ AUDITOROK SZAKISMERETEIRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Értékelést kizárólag olyan auditorok végezhetnek, akik rendelkeznek az ehhez szükséges 
szakmai és adminisztratív ismeretekkel is. 

3.2. Követelmény továbbá, hogy úgy lehet valaki auditor, ha már részesült a kifejezetten az ér-
tékelési tevékenységekre irányuló képzésben. Ezenkívül rendelkezni kell azon adott m -
szaki területet érint  különleges ismeretekkel, amely területen a vizsgáló intézmény a tevé-
kenységét végzi. 

3.3. A 3.1. és a 3.2. pont rendelkezéseinek sérelme nélkül a 42. cikk (4) bekezdésében említett 
értékelés olyan auditorok által végzend , akik függetlenek az értékelés tárgyát képez  te-
vékenységekt l. 

4. A KIJELÖLÉS IRÁNTI KÉRELEM 

4.1. A kérelmez  vizsgáló intézmény szabályszer en meghatalmazott képvisel jének az illeté-
kes hatósághoz hivatalos kérelmet kell benyújtania, amely a következ ket tartalmazza: 

a) a vizsgáló intézmény általános jellemz i, beleértve a társasági entitást, nevet, címet, 
jogi státust, valamint a humán- és technikai er forrásokat; 

b) általános tájékoztatás a vizsgáló intézményre vonatkozóan, azaz annak tevékenysé-
gei, adott esetben valamely nagyobb társasággal fennálló kapcsolata, valamint a kije-
lölés hatálya alá tartozó valamennyi létesített telephely címe vonatkozásában; 

c) beleegyezés a kijelölés követelményeinek, illetve a vizsgáló intézmény egyéb kötele-
zettségeinek a teljesítésébe az érintett irányelvekben meghatározottak szerint; 

d) azon megfelel ség-értékelési szolgáltatások leírása, amelyeket a vizsgáló intézmény 
a vonatkozó irányelvek keretében vállal, valamint azoknak az irányelveknek a listája, 
amelyekre vonatkozóan a vizsgáló intézmény a kijelölést kéri, beleértve adott eset-
ben a képességekre vonatkozó korlátokat; 

e) a vizsgáló intézmény min ségirányítási kézikönyvének egy példánya. 
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4.2. A vizsgáló intézmény által szolgáltatott információk helytállóságát az illetékes hatóság fe-
lülvizsgálja. 

5. A FORRÁSOK FELÜLVIZSGÁLATA 

Az illetékes hatóság felülvizsgálja, hogy képes-e elvégezni a vizsgáló intézmény értékelé-
sét a saját politikája, hatásköre, a megfelel  auditorok és szakért k rendelkezésre állása te-
kintetében. 

6. AZ ÉRTÉKELÉS ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁSA 

6.1. Az illetékes hatóság alvállalkozásban rábízhatja az értékelés egyes részeit egy másik kije-
löl  hatóságra, vagy segítséget kérhet más illetékes hatóság m szaki szakért it l. Az alvál-
lalkozók és a szakért k felkérése attól függ, hogy a vizsgáló intézmény elfogadja-e ket. 

6.2. A vizsgáló intézmény teljes értékeléséhez az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a 
megfelel  hatállyal rendelkez  akkreditációs bizonyítványokat. 

7. AZ ÉRTÉKELÉS EL KÉSZÍTÉSE 

7.1. Az illetékes hatóság hivatalosan kijelöl egy értékel  csoportot. A hatóság gondoskodik ar-
ról, hogy az egyes kijelölésekhez szükséges megfelel  szakértelem rendelkezésre álljon. A 
csoport különösképpen 

a) rendelkezik azon különleges terület megfelel  ismeretével, amelyre vonatkozóan a 
kijelölést kérik; és 

b) kell  hozzáértéssel rendelkezik ahhoz, hogy megbízható értékelést készítsen a vizs-
gáló intézménynek a kijelölés hatálya alá tartozó szakértelmére vonatkozóan. 

7.2. Az illetékes hatóság pontosan meghatározza az értékel  csoport által elvégzend  feladato-
kat. Az értékel  csoport feladata a kérelmez  vizsgáló intézményt l begy jtött dokumen-
tumok felülvizsgálata, illetve a helyszíni értékelés. 

7.3. Az illetékes hatóság megállapodik az értékelés id pontjáról és ütemezésér l a vizsgáló in-
tézménnyel és a kijelölt értékel  csoporttal. Mindazonáltal az továbbra is az illetékes ható-
ság feladata, hogy olyan id pont kiválasztására törekedjék, amely megfelel az ellen rzési 
és újraértékelési tervnek. 

7.4. Az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy az értékel  csoport megkapja a kritériumokat 
tartalmazó megfelel  dokumentumokat, a korábbi értékelésekr l szóló feljegyzéseket, il-
letve a vizsgáló intézmény idevágó dokumentumait és feljegyzéseit. 

8. HELYSZÍNI ÉRTÉKELÉS 

A vizsgáló intézmény értékelését az értékel  csoport a vizsgáló intézmény azon telephe-
lyén végzi, ahol a vizsgáló intézmény egy vagy több kulcsfontosságú tevékenysége zajlik, 
adott esetben pedig további olyan kiválasztott helyszíneken is ellen rzést kell folytatni, 
ahol még a vizsgáló intézmény m ködik. 

9. AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE ÉS AZ ÉRTÉKEL  JELENTÉS 

9.1. Az értékel  csoportnak elemeznie kell valamennyi lényeges információt és bizonyítékot, 
melyet a dokumentumok és a jelentések felülvizsgálata, illetve a helyszíni értékelés során 
összegy jtött. Az elemzésnek elégséges alapot kell nyújtania ahhoz, hogy a csoport meg 
tudja állapítani a vizsgáló intézmény szakértelmét és a kijelölési követelményeknek való 
megfelel ségét. 

9.2. Az illetékes hatóság jelentési eljárásának biztosítania kell a következ  követelmények tel-
jesülését. 
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9.2.1. Az értékel  csoportnak megbeszélést kell folytatnia a vizsgáló intézménnyel, a telephelyr l 
való távozást megel z en. E megbeszélés során az értékel  csoport írásbeli és/vagy szóbeli 
jelentéssel szolgál az elemzés eredményeir l. A vizsgáló intézmény számára lehet séget 
kell biztosítani arra, hogy kérdéseket tegyen fel az eredményekkel – adott esetben ideértve 
a megfelel ség hiányát is –, illetve az eredmények alapjául szolgáló információkkal kap-
csolatban. 

9.2.2. A vizsgáló intézményt az értékelés eredményére vonatkozó írásbeli jelentésr l azonnal tá-
jékoztatni kell. Az értékel  jelentésnek tartalmaznia kell a szakértelemre és a megfelel -
ségre vonatkozó észrevételeket, és meg kell állapítania azokat a megfelel ségi hiányokat – 
ha vannak ilyenek –, amelyeket a kijelölés követelményeinek való megfeleléshez orvosolni 
kell. 

9.2.3. A vizsgáló intézményt fel kell kérni, hogy válaszoljon az értékel  jelentésre, és mutassa be 
azokat a már meghozott vagy meghatározott id n belül meghozandó intézkedéseket, me-
lyek a megfelel ség meghatározott hiányának orvoslását célozzák. 

9.3. Az illetékes hatóságnak biztosítania kell a vizsgáló intézmény által a megfelel ség hiányá-
nak orvoslására adott válaszok felülvizsgálatát annak megállapítására, hogy az intézkedé-
sek valóban elegend ek és hatékonyak-e. Amennyiben vélekedésük szerint a vizsgáló in-
tézmény válaszai nem kielégít ek, úgy további információt kell kérni. Kérhet k továbbá 
bizonyítékok a meghozott intézkedések hatékony végrehajtására vonatkozóan, vagy egy 
újabb értékelés is végezhet  a korrekciós intézkedések hatékony végrehajtásának ellen r-
zése érdekében. 

9.4. Az értékel  jelentésnek tartalmaznia kell legalább a következ ket: 

a) a vizsgáló intézmény egyértelm  azonosítása; 

b) a helyszíni értékelés id pontja(i); 

c) az értékelést végz  auditor(ok) és/vagy szakért k neve; 

d) az értékelésbe bevont valamennyi telephely egyértelm  azonosítása; 

e) az értékelés tárgyát képez , javasolt kijelölés hatálya; 

f) nyilatkozat arról, hogy a vizsgáló intézmény a szakértelmébe vetett bizalom érdeké-
ben, teljesítve a kijelölés követelményeit megfelel  bels  szervezeti renddel és eljá-
rásokkal rendelkezik; 

g) a megfelel ség hiányát orvosló megoldásokra vonatkozó információk; 

h) ajánlás arra vonatkozóan, hogy a kérelmez , mint vizsgáló intézmény kinevezése 
vagy meger sítése megtörténjék-e, és ha igen, akkor a kijelölés hatálya. 

10. KIJELÖLÉS/A KIJELÖLÉS MEGER SÍTÉSE 

10.1. A jóváhagyó hatóság a jelentés(ek) és bármely idevágó információ alapján haladéktalanul 
dönt arról, hogy a kijelölést megadja, meger síti vagy meghosszabbítja-e. 

10.2. A jóváhagyó hatóság a vizsgáló intézmény számára tanúsítványt állít ki. Ennek a tanúsít-
ványnak a következ ket kell tartalmaznia: 

a) a jóváhagyó hatóság megnevezése és logója; 

b) a kijelölt vizsgáló intézmény egyedi azonosítója; 

c) a kijelölés megadásának hatályos dátuma és a lejárat dátuma; 

d) a kijelölés hatályára vonatkozó rövid közlés vagy hivatkozás (alkalmazandó irányel-
vek, rendeletek, el írások, vagy valamely részük); 

e) megfelel ségi nyilatkozat és hivatkozás ezen irányelvre. 
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11. ÚJRAÉRTÉKELÉS ÉS ELLEN RZÉS 

11.1. Az újraértékelés olyan, mint az els  értékelés, azonban ekkor a korábban végzett értékelé-
sek során szerzett tapasztalatokat is figyelembe kell venni. A helyszíni felügyeleti ellen r-
zések kevésbé átfogóak mint az újraértékelés. 

11.2. Az illetékes hatóság valamennyi kijelölt vizsgáló intézmény tekintetében elkészíti az újra-
értékelési és felügyeleti ellen rzési tervét oly módon, hogy a kijelölés hatályának reprezen-
tatív mintái rendszeres ellen rzés alá vonhatók legyenek. 

A helyszíni értékelések közötti id  – akár újraértékelés, akár felügyeleti ellen rzés eseté-
ben – a vizsgáló intézmény által bizonyítottan elért stabilitástól függ. 

11.3. Amennyiben megfelel ség hiányára derül fény felügyeleti ellen rzés vagy újraértékelés 
során, úgy az illetékes hatóság szigorú határid t szab a végrehajtandó korrekciós intézke-
désekre vonatkozóan. 

11.4. Amennyiben a megállapított határid n belül a korrekciós vagy javító intézkedésekre nem 
került sor vagy azok nem elégségesek, úgy az illetékes hatóság megteszi a megfelel  lépé-
seket, úgymint újabb értékelés végzése, a kijelölés felfüggesztése/visszavonása egy vagy 
több olyan tevékenységre vonatkozóan, amelyekre a vizsgáló intézmény a kijelölést meg-
kapta. 

11.5. Amennyiben az illetékes hatóság úgy határoz, hogy a vizsgáló intézmény kijelölését 
felfüggeszti vagy visszavonja, úgy err l a vizsgáló intézményt ajánlott levélben kell értesí-
teni. Minden esetben azonban az illetékes hatóság részér l minden szükséges intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy a vizsgáló intézmény által már megkezdett tevé-
kenységek folyamatossága biztosítható legyen. 

12. A KIJELÖLT VIZSGÁLÓ INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ FELJEGYZÉSEK 

12.1. Az illetékes hatóság meg rzi a vizsgáló intézményre vonatkozó feljegyzéseket annak de-
monstrálása érdekében, hogy a kijelölésre vonatkozó követelmények – a szakértelemre vo-
natkozó követelményekkel együtt – ténylegesen teljesültek. 

12.2. Az illetékes hatóság biztonságos módon rzi a vizsgáló intézményr l szóló feljegyzéseket, 
a titkosság biztosítása céljából. 

12.3. A vizsgáló intézményekr l szóló feljegyzések legalább a következ ket tartalmazzák: 

a) vonatkozó levelezés; 

b) értékelési feljegyzések és jelentések; 

c) kijelölési tanúsítványok példányai. 
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A/6. melléklet 
A. MINTA 

Legnagyobb méret: A4 (210 mm x 297 mm) 

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY 

A jóváhagyó hatóság 
bélyegz je 

Tájékoztató a következ kr l: A következ k egy típusára vonatkozóan: 

EK-típusjóváhagyás (1) teljes járm  (1): 

EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1) befejezett járm  (1) 

EK-típusjóváhagyás elutasítása (1) nem teljes járm  (1): 

EK-típusjóváhagyás visszavonása (1) teljes és nem teljes változatokkal rendelkez  
járm  (1): 

 befejezett és nem teljes változatokkal rendel-
kez  járm  (1): 

tekintettel a legutóbb az …./…/EK irányelvvel / …/…/EK rendelettel(1) módosított 2007/46/EK 
irányelvre 

EK-típusjóváhagyás száma: 

A kiterjesztés indoka: 

I. SZAKASZ 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): 

0.2. Típus: 

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (2): 

0.3. Típusazonosító ismertet jelek, amennyiben azok fel vannak tüntetve a járm vön: 

0.3.1. Az ismertet jelek feltüntetési helye: 

0.4. Járm kategória (3): 

0.5. A teljes járm  gyártójának neve és címe (1): 

Az alapjárm  gyártójának neve és címe(1) (4): 

A nem teljes járm vet az utolsó gyártási lépcs ben elkészít  gyártó 
neve és címe (1) (4): 

A befejezett járm  gyártójának neve és címe (1) (4): 

0.8. Az összeszerel  üzem(ek) neve és címe: 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (amennyiben van ilyen): 

II. SZAKASZ 

                                                 

(1) A nem kívánt rész törlend . 
(2) Amennyiben a típusjóváhagyás megadásakor nem áll rendelkezésre, legkés bb a járm  keres-

kedelmi forgalomba hozatalakor ki kell tölteni ezt a pontot. 
(3) Az A/2. A. mellékletben meghatározottak szerint. 
(4) Lásd a 2. oldalt. 
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Alulírott meger síti a fent leírt járm (vek) mellékelt adatközl  lapjában (amelynek egy [több] pél-
dányát az EK típusjóváhagyó hatóság kiválasztotta, majd a gyártó mint a járm típus mintadarabját 
[mintadarabjait] benyújtotta)] a gyártó által közölt adatok helyességét, valamint a mellékelt vizsgá-
lati eredmények érvényességét a járm típusra vonatkozóan. 

1. Teljes és befejezett járm vek/változatok esetén (1): 

A járm típus a 2007/46/EK irányelv IV. és XI. (1) (4) mellékletében el írt, a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt valamennyi m szaki követelményt teljesíti/nem teljesíti (1). 

2. Nem teljes járm vek/változatok esetén(1): 

A járm típus a 2. oldalon található táblázatban felsorolt jogszabályokban foglalt m szaki 
követelményeket teljesíti/nem teljesíti (1). 

3. A jóváhagyás megadva/elutasítva/visszavonva (1). 

4. A jóváhagyás a 20. cikkel összhangban megadva, érvényessége ennek megfelel en 
[év/hó/nap]-ig szól. 

(Hely) (Aláírás) (Dátum) 

Melléklet: Információs csomag. 

Vizsgálati eredmények (lásd az A/8. melléklet). 

A megfelel ségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy(ek) neve, aláírásmintája és 
beosztása. 

Megjegyzés: Amennyiben a 20., 22. vagy 23. cikk szerinti típusjóváhagyás céljára ezt a mintát 
használják fel, azon nem feltétlenül szerepel az „EK-járm -típusbizonyítvány” fejléc, kivéve: 

– a 20. cikkben említett esetben, amikor a Bizottság úgy dönt, hogy engedélyezi a tagállam számá-
ra az ezen irányelvnek megfelel  típusjóváhagyás megadását, 

– a 22. cikkben el írt eljárás során típusjóváhagyásban részesült, az M1 kategóriába tartozó járm -
vek esetében. 
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EK-JÁRM -TÍPUSBIZONYÍTVÁNY 

2. oldal 

Ezen EK-típusjóváhagyás alapja – a nem teljes és a befejezett járm vek és változatok esetén – az 
alábbiakban felsorolt nem teljes járm vek jóváhagyása: 

1. lépcs : Az alapjárm  gyártója: 

EK-típusjóváhagyás száma: 

Dátum: 

A következ  változatokra vagy (adott esetben) kivitelekre vonatkozik: 

2. lépcs : Gyártó: 

EK-típusjóváhagyás száma : 

Dátum: 

A következ  változatokra vagy (adott esetben) kivitelekre vonatkozik: 

3. lépcs : Gyártó: 

EK-típusjóváhagyás száma: 

Dátum: 

A következ  változatokra vagy (adott esetben) kivitelekre vonatkozik: 

Amennyiben a jóváhagyás egy vagy több nem teljes változatra vagy (adott esetben) kivitelre is ki-
terjed, a teljes vagy befejezett változatok vagy (adott esetben) kivitelek jegyzéke. 

Teljes/befejezett változat(ok): 

A jóváhagyott nem teljes járm re, változatra vagy kivitelre vonatkozó követelmények jegyzéke 
(szükség szerint az alábbiakban felsorolt egyes jogszabályok hatályának és legutóbbi módosításának 
figyelembevételével). 

Jellemz  Tárgy Jogszabály hi-
vatkozása 

Legutóbbi módo-
sítás 

A következ  vál-
tozatokra vonat-

kozik 

     

(Kizárólag azon tárgyak jegyzéke, amelyekre EK-típusjóváhagyás vonatkozik.) 

A különleges rendeltetés  járm vek esetén a XI. melléklet szerint megadott mentességek vagy al-
kalmazott külön rendelkezések, valamint a 20. cikk szerint megadott mentességek. 

Jogszabály hivatko-
zása A jellemz  száma A jóváhagyás típusa 

és a mentesség jellege

A következ  változa-
tokra vagy (adott 

esetben) kivitelekre 
vonatkozik 

    

 



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24571

Kiegészítés 

Azon jogszabályok felsorolása, amelyeknek a járm típus megfelel 

(Csak a 6. cikk (3) bekezdésének megfelel en történ  típusjóváhagyás esetén kell kitölteni.) 

Tárgy Hivatkozás a jogszabályra 
(1) 

Az alábbival mó-
dosított 

A következ  változatokra 
vonatkozik 

1. Zajkibocsátás 70/157/EGK 
A/1 

  

2. Károsanyag- kibocsátás 70/220/EGK 
A/2 

  

2a. Légszennyezés, (Euro 5 és 6) könny  
haszongépjárm vek/információhoz 
való hozzáférés 

715/2007/EK rendelet   

3. Üzemanyagtartályok/hátsó 
aláfutásgátlók 

70/221/EGK 
A/3 

  

4. Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK 
A/4 

  

5. Kormányzási er kifejtés 70/311/EGK 
A/5 

  

6. Ajtózár és csuklópánt 70/387/EGK 
A/6 

  

7. Hangjelz  készülék 70/388/EGK 
A/7 

  

8. Visszapillantó tükrök 71/127/EGK 
A/8 

  

8A. Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EK 
A/8 

  

9. Járm vek fékezése 71/320/EGK 
A/9 

  

10. Rádió-zavarsz rés (elektromágneses 
kompatibilitás) 

72/245/EGK 
A/10 

  

11. Dízelfüst 72/306/EGK 
A/11 

  

12. Bels  szerelvények 74/60/EGK 
A/12 

  

13. Illetéktelen használat elleni védelem 74/61/EGK 
A/13 

  

14. A kormányberendezés viselkedése 
ütközés esetén 

74/297/EGK 
A/14 

  

15. Ülésszilárdság 74/408/EGK 
A/15 

  

16. Kinyúló részek 74/483/EGK 
A/16 

  

17. Sebességmér  és hátrameneti fokozat 75/443/EGK 
A/17 

  

18. El írt táblák 76/114/EGK 
A/18 

  

19. Biztonsági övek rögzítései 76/115/EGK 
A/19 
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Tárgy Hivatkozás a jogszabályra 
(1) 

Az alábbival mó-
dosított 

A következ  változatokra 
vonatkozik 

20. Világító- és fényjelz  berendezések 
beépítése 

76/756/EGK 
A/20 

  

21. Hátsó fényvisszaver k 76/757/EGK 
A/21 

  

22. Hátsó méretjelz  lámpák, els  (oldal-
só) helyzetjelz , hátsó (oldalsó) hely-
zetjelz  lámpák, féklámpák, oldalsó 
jelz  és nappali menetlámpák 

76/758/EGK 
A/22 

  

23. Irányjelz  lámpák 76/759/EGK 
A/23 

  

24. Hátsó rendszám-tábla világítás 76/760/EGK 
A/24 

  

25. Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK 
A/25 

  

26. Els  ködfényszóró 76/762/EGK 
A/26 

  

27. Elvontató berendezés 77/389/EGK 
A/27 

  

28. Hátsó ködlámpa 77/538/EGK 
A/28 

  

29. Hátrameneti fényszórók 77/539/EGK 
A/29 

  

30. Várakozást jelz  lámpák 77/540/EGK 
A/30 

  

31. Visszatartó berendezések 77/541/EGK 
A/31 

  

32. Látómez  77/649/EGK 
A/32 

  

33. Kezel szervek jelölése 78/316/EGK 
A/33 

  

34. Jég- és páramentesítés 78/317/EGK 
A/34 

  

35. Ablaktörl  és ablakmosó 78/318/EGK 
A/35 

  

36. F t rendszerek 2001/56/EK 
A/36 

  

37. Kerékburkolat 78/549/EGK 
A/37 

  

38. Fejtámaszok 78/932/EGK 
A/38 

  

39. CO2-kibocsátás/üzemanyag-
fogyasztás 

80/1268/EGK 
A/39 

  

40. Motorteljesítmény-mérés 80/1269/EGK 
A/40 

  

41. Légszennyezés (Euro 4 és 5) nehéz 
haszongépjárm vek 

88/77/EGK 
A/41 
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Tárgy Hivatkozás a jogszabályra 
(1) 

Az alábbival mó-
dosított 

A következ  változatokra 
vonatkozik 

42. Oldalról aláesés elleni védelem 89/297/EGK 
A/42 

  

43. Felcsapódó víz elleni védelem 91/226/EGK 
A/43 

  

44. Tömegek és méretek (személygépko-
csi) 

92/21/EGK 
A/44 

  

45. Biztonsági üveg 92/22/EGK 
A/45 

  

46. Gumiabroncsok 92/23/EGK 
A/46 

  

47. Sebességkorlátozó 92/24/EGK 
A/47 

  

48. Tömegek és méretek (a 44. pont alá 
nem tartozó járm vek) 

97/27/EK 
A/48 

  

49. Vezet fülke kiálló részei 92/114/EGK 
A/49 

  

50. Kapcsolószerkezetek 94/20/EK 
A/50 

  

51. Éghet ség 95/28/EK 
A/51 

  

52. Autóbuszok  2001/85/EK 
A/52 

  

53. Frontális ütközés 96/79/EK 
A/53 

  

54. Oldalsó ütközés 96/27/EK 
A/54 

  

55.     

56. Veszélyes áruk szállítására szánt jár-
m vek 

98/91/EK 
A/56 

  

57. Mells  aláfutás elleni védelem 2000/40/EK 
A/57 

  

58. Gyalogosvédelem 2003/102/EK 
A/58 

  

59. Újrafeldolgozhatóság 2005/64/EK 
A/59 

  

60. Elüls  védelmi rendszerek 2005/66/EK 
A/60 

  

61. Légkondicionáló rendszerek 2006/40/EK 
A/61 

  

(1) Vagy egyenérték nek tekintett ENSZ-EGB el írás. 
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B. MINTA 
(rendszer-típusjóváhagyáshoz vagy rendszer vonatkozásában végzett járm -

típusjóváhagyáshoz használandó) 
Legnagyobb méret: A4 (210 mm x 297 mm) 

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY 

A jóváhagyó hatóság bé-
lyegz je 

Tájékoztató a következ kr l:  

  

EK-típusjóváhagyás (1) 

EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1) 

EK-típusjóváhagyás elutasítása (1) 

EK-típusjóváhagyás visszavonása (1) 

 

a legutóbb a …/…/EK irányelvvel/rendelettel (1) módosított …/…/EK irányelv/rendelet (1) tekinte-
tében 

 

                                                 

(1) A nem kívánt rész törlend . 

rendszertípus / járm típus esetében rendszer vo-

natkozásában (1) 
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EK-típusjóváhagyás száma: 

 

A kiterjesztés indoka: 

 

I. SZAKASZ 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): 

0.2. Típus: 

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek) (amennyiben van): 

0.3. Típusazonosítási jelek, ha jelölve vannak a járm vön (2) 

0.3.1. A jelölés elhelyezése: 

0.4. Járm kategória (3): 

0.5. Gyártó neve és címe: 

0.8. Az összeszerel  üzem(ek) neve(i) és címe(i): 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (ha van): 

II. SZAKASZ 

1. Kiegészít  adatok (szükség esetén): lásd az Alkiegészítést 

2. A vizsgálatok elvégzésére illetékes vizsgáló intézmény: 

3. A vizsgálati jegyz könyv kelte: 

4. A vizsgálati jegyz könyv száma: 

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd az Alkiegészítést 

6. Hely: 

7. Dátum: 

8. Aláírás: 

 

 

 

Melléklet: Információs csomag. 

Vizsgálati jegyz könyv. 

 

 

 

                                                 

(2) Ha a jellemz k típusazonosításához olyan megjelölés tartozik, amelyek a járm , az alkatré-
szek vagy önálló m szaki egységek típusleírásához ezen adatközl  lap szerint nem lényege-
sek, akkor ezeket a vonatkozó bizonylatokban a „?” szimbólummal jelöljük (pl. 
ABC??123??). 

(3) A A/2. melléklet A. szakaszában meghatározottak szerint. 
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Kiegészítés 
a ..... sz. EK-típusbizonyítványhoz 

1. Kiegészít  információk 

1.1. […]: 

1.1.1. […]: 

(…) 

2. az ezen irányelvnek vagy rendeletnek való megfelelés kötelezettsége alá es  járm típusba 
szerelt minden egyes alkatrész vagy önálló m szaki egység típus-jóváhagyási száma. 

2.1. […]: 

3. Megjegyzések 

3.1. […]: 
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C. MINTA 
(alkatrész/önálló m szaki egység típusjóváhagyásához használandó) 

Legnagyobb méret: A4 (210 mm x 297 mm) 

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY 

A jóváhagyó hatóság bé-
lyegz je 

Tájékoztató a következ kr l: 

 

EK-típusjóváhagyás (1) 

EK-típusjóváhagyás kiterjesztése (1)  

EK-típusjóváhagyás elutasítása (1) 

EK-típusjóváhagyás visszavonása (1) 

 

a legutóbb a …/…/EK irányelvvel/rendelettel (1) módosított …/…/EK irányelv/rendelet (1) tekinte-
tében 

 

                                                 

(1) A nem kívánt rész törlend . 

alkatrész/önálló m szaki egység típusa esetében (1) 
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EK-típusjóváhagyás száma: 

 

A kiterjesztés indoka: 

 

I. SZAKASZ 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): 

0.2. Típus: 

0.3. Típusazonosító jelölések, amennyiben vannak, az alkatrészen/önálló m szaki egységen (1) 
(2): 

0.3.1. A jelölés elhelyezése: 

0.5. Gyártó neve és címe: 

0.7. Alkatrészek és önálló m szaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jel helye és 
rögzítésének módja: 

0.8. Az összeszerel  üzem(ek) neve(i) és címe(i): 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (ha van ilyen): 

II. SZAKASZ 

1. Kiegészít  adatok (szükség esetén): lásd a Kiegészítést 

2. A vizsgálatok elvégzésére illetékes vizsgáló intézmény: 

3. A vizsgálati jegyz könyv kelte: 

4. A vizsgálati jegyz könyv száma: 

5. Megjegyzések (adott esetben): lásd a Kiegészítést 

6. Hely: 

7. Dátum: 

8. Aláírás: 

 

 

Melléklet: Információs csomag. 

Vizsgálati jegyz könyv. 

 

 

 

                                                 

(2) Ha a jellemz k típusazonosításához olyan megjelölés tartozik, amelyek a járm , az alkatré-
szek vagy önálló m szaki egységek típusleírásához ezen adatközl  lap szerint nem lényege-
sek, akkor ezeket a vonatkozó bizonylatokban a „?” szimbólummal jelöljük (pl. 
ABC??123??). 



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24579

Kiegészítés 
a ..... sz. EK-típusbizonyítványhoz 

1. Kiegészít  adatok 

1.1. […]: 

1.1.1. […]: 

(…) 

2. Az eszköz (esetleges) használati korlátozásai 

2.1. […]: 

3. Megjegyzések 

3.1. […]: 
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A/7. melléklet 

AZ EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYOK SZÁMOZÁSI RENDSZERE1 

1. Az EK-típus-jóváhagyási szám négy szakaszból áll a teljes járm vek típusjóváhagyása, és 
öt szakaszból a rendszer, alkatrész és önálló m szaki egység típusjóváhagyása esetében, az 
alábbi részletezés szerint. Valamennyi esetben a szakaszokat a „*” jel választja el. 

1. szakasz: Nyomtatott kis „e”, amelyet az EK-típusjóváhagyást kibocsátó tagállam alábbi 
megkülönböztet  száma követ 

1 Németország esetében; 

2 Franciaország esetében; 

3 Olaszország esetében; 

4 Hollandia esetében; 

5 Svédország esetében; 

6 Belgium esetében; 

7 Magyarország esetében; 

8 a Cseh Köztársaság esetében; 

9 Spanyolország esetében; 

11 az Egyesült Királyság esetében; 

12 Ausztria esetében; 

13 Luxemburg esetében; 

17 Finnország esetében; 

18 Dánia esetében; 

19 Románia esetében; 

20 Lengyelország esetében; 

21 Portugália esetében; 

23 Görögország esetében; 

24 Írország esetében; 

26 Szlovénia esetében; 

27 Szlovákia esetében; 

29 Észtország esetében; 

32 Lettország esetében; 

34 Bulgária esetében; 

36 Litvánia esetében; 

49 Ciprus esetében; 

50 Málta esetében. 

                                                 

1 Az alkatrészek és önálló m szaki egységek jelölése a vonatkozó jogszabályok rendelkezése-
inek megfelel en történik. 
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2. szakasz: Az alapirányelv vagy -rendelet száma. 

3. szakasz: A legutóbbi módosító irányelv vagy rendelet száma, ideértve a típusjóváha-
gyásra alkalmazandó végrehajtó jogszabályokat is. 

– a teljes járm re vonatkozó EK-típusjóváhagyások esetében a 2007/46/EK 
irányelv cikkét (vagy cikkeit) legutóbb módosító irányelv vagy rendelet, 

– a 22. cikkben leírt eljárásnak megfelel en kiadott, teljes járm re vonatko-
zó EK-típusjóváhagyások esetében a 2007/46/EK irányelv cikkét (vagy 
cikkeit) legutóbb módosító irányelv vagy rendelet, azzal a kivétellel, hogy 
az els  két szám helyébe (pl. 20) nyomtatott „KS” lép, 

– ez az azokat a hatályos rendelkezéseket tartalmazó legutóbbi irányelvet 
vagy rendeletet jelenti, amelynek a rendszer, az alkatrész vagy a m szaki 
egység megfelel, 

– Amennyiben az irányelv vagy rendelet különböz  végrehajtási id pontokat 
tartalmaz a különböz  m szaki el írásokra vonatkozóan, a 3. szakaszt egy 
bet rendes karakterrel kell kiegészíteni annak meghatározására, hogy a jó-
váhagyás mely m szaki el írásnak megfelel en került kiadásra. Amennyi-
ben különböz  járm kategóriákról van szó, a karakter utalhat egy adott 
járm kategóriára is. 

4. szakasz: Négyjegy  sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a teljes járm  EK-
típusjóváhagyások esetében, illetve négy- vagy ötjegy  szám a külön irányelv 
vagy rendelet szerinti EK-típusjóváhagyások esetében az alap típus-
jóváhagyási szám jelölésére. A számsor minden alapirányelv vagy -rendelet 
esetében 0001-gyel kezd dik. 

5. szakasz: Kétjegy  sorszám (adott esetben nullákkal kezdve) a kiterjesztés jelölésére. A 
számsor minden alap jóváhagyási szám esetében 00-val kezd dik. 

2. Teljes járm re vonatkozó EK-típusjóváhagyás esetében a 2. szakaszt ki kell hagyni. 

A kis sorozatban gyártott járm vek számára a 23. cikk szerint kiadott nemzeti típusjóváha-
gyás esetében a 3. szakasz helyébe a nyomtatott nagy „NKS” bet k lépnek. 

3. Kizárólag a járm  hatóságilag el írt táblája (táblái) vonatkozásában, az 5. szakaszt ki kell 
hagyni. 

4. A típusjóváhagyás számának formátuma 

4.1. Példa a Franciaország által hármas sorszámmal kiadott rendszer-típusjóváhagyásra (eddig 
kiterjesztés nélkül): 

a) a 71/320/EGK irányelv vonatkozásában: 

e2*71/320*2002/78*00003*00 

b) a 2005/55/EGK irányelv vonatkozásában: 

e2*2005/55*2006/51 D*00003*00 különféle m szaki el írásokat tartalmazó irányelv 
vagy rendelet esetében (lásd a 3. szakaszt). 

4.2. Példa az Egyesült Királyság által négyes sorszámmal kiadott járm  típusjóváhagyásának 
kettes sorszámú kiterjesztésére: 

e11*2007/46*0004*02 

4.3. Példa a Luxemburg által kis sorozatban gyártott járm re a 22. cikk szerint kiadott, teljes 
járm re vonatkozó típusjóváhagyásra: 

e13*KS07/46*0001*00. 
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4.4. Példa a Hollandia által kis sorozatban gyártott járm re a 23. cikk szerint kiadott nemzeti 
típusjóváhagyásra: 

e4*NKS*0001*00. 

4.5. Példa a járm  hatóságilag el írt tábláján (tábláin) elhelyezett típus-jóváhagyási számra: 

e11*2007/46*0004. 

5. A A/7. mellékletet nem kell alkalmazni az ezen függelék A/4. mellékletében felsorolt 
ENSZ-EGB el írás vonatkozásában. Az ENSZ-EGB el írás megfelel en kiadott típusjó-
váhagyások esetében továbbra is a vonatkozó el írásokban meghatározott megfelel  szá-
mozást kell használni. 
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Kiegészítés 

Alkatrészek és önálló m szaki egységek EK-típus-jóváhagyási jele 

1. Az alkatrészek és önálló m szaki egységek EK-típus-jóváhagyási jele az alábbiakból áll: 

1.1. egy téglalap, benne a nyomtatott kis „e” bet , amelyet azon tagállam megkülönböztet  be-
t jele(i) vagy száma követ, amely az alkatrész vagy önálló m szaki egység EK-
típusjóváhagyását kiadta: 

 1 Németország esetében 19 Románia esetében 

 2 Franciaország esetében 20 Lengyelország esetében 

 3 Olaszország esetében 21 Portugália esetében 

 4 Hollandia esetében 23 Görögország esetében 

 5 Svédország esetében 24 Írország esetében 

 6 Belgium esetében 26 Szlovénia esetében 

 7 Magyarország esetében 27 Szlovákia esetében 

 8 a Cseh Köztársaság esetében 29 Észtország esetében 

 9 Spanyolország esetében 32 Lettország esetében 

 11 az Egyesült Királyság eseté-
ben 

34 Bulgária esetében 

 12 Ausztria esetében 36 Litvánia esetében 

 13 Luxemburg esetében 49 Ciprus esetében 

 17 Finnország esetében 50 Málta esetében 

 18 Dánia esetében   

 

1.2. A téglalap közelében a típus-jóváhagyási szám 4. szakaszában foglalt „alap jóváhagyási 
szám”, amelyet a vonatkozó külön irányelv vagy rendelet legutóbbi f  technikai módosítá-
sához rendelt sorszámot jelöl  két számjegy el z meg. 

1.3. A téglalap fölött elhelyezked  járulékos szimbólum vagy szimbólumok, amelyek bizonyos 
jellemz k azonosítását teszik lehet vé. Ezt a további információt a vonatkozó külön irány-
elv vagy rendelet határozza meg. 

2. Az alkatrész vagy önálló m szaki egység típus-jóváhagyási jelét eltávolíthatatlanul és jól 
olvashatóan kell elhelyezni az önálló m szaki egységen vagy alkatrészen. 

3. A példa az alkatrész vagy önálló m szaki egység típus-jóváhagyási jelére a kiegészítésben 
található. 
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Alkiegészítés az 1. kiegészítéshez 

Példa az alkatrész vagy önálló m szaki egység típus-jóváhagyási jelére 

a  3mm

01 0004

e 6 2aa

a

 
Jelmagyarázat: a fenti alkatrész-típusjóváhagyást 0004 sorszámmal Belgium adta ki. A 01 
sorszám a m szaki követelmények azon szintjét jelöli, amelynek ez az alkatrész megfelel. 
A sorszám meghatározása a vonatkozó külön irányelveknek vagy rendeleteknek megfele-
l en történik. 

Megjegyzés: A járulékos szimbólumokat ez a példa nem mutatja. 
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A/8. melléklet 

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

(A jóváhagyó hatóságnak kell kitöltenie és a járm  EK-típusbizonyítványához mellékelnie) 

Minden esetben világosan meg kell adni, hogy az adatok melyik változatra és kivitelre vonatkoz-
nak. Egy adott kivitel tekintetében egynél több eredmény nem adható meg. Ugyanakkor megenge-
dett változatonként több eredmény összesítése, amely a legkedvez tlenebb esetet jellemzi. Utóbbi 
esetben egy megjegyzés utal rá, hogy a *-gal jelölt jellemz k tekintetében csak a legkedvez tlenebb 
esetre vonatkozó eredmények vannak feltüntetve. 

1. A Zajkibocsátás-vizsgálatok eredményei 

Az alap jogszabály és a legutóbbi módosító jogszabály száma, amely szerint a jóváhagyást 
kiadták. Két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmazó jogszabály esetén a végrehajtási 
szakaszt is fel kell tüntetni: 

Változat/Kivitel: ...... ...... ...... 

Mozgó járm  (dB(A)/E): ...... ...... ...... 

Álló járm  (dB(A)/E): ...... ...... ...... 

… esetén (min-1) ...... ...... ...... 

2. A kipufogógáz-kibocsátási vizsgálatok eredményei 

2.1. Gépjárm vek kibocsátása 

A legutóbbi módosító jogszabály feltüntetése, amely szerint a jóváhagyást kiadták. 
Amennyiben a jogszabály két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmaz, a végrehajtási 
szakaszt is fel kell tüntetni: 

Tüzel anyag(ok) (1) …………………… (dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, föld-
gáz, kett s tüzel anyag [Bi-fuel]: benzin/cseppfolyós propángáz, kett s tüzel anyag: ben-
zin/földgáz, etanol…) 

2.1.1. I. típusú vizsgálat (3) a járm  hidegindítása utáni vizsgálati ciklusban mért károsanyag-
kibocsátás 

Változat/Kivitel: ...... ...... ...... 

CO ...... ...... ...... 

HC ...... ...... ...... 

NOx    

HC + NOx    

Részecskék ...... ...... ...... 

 

                                                 

(1) Amennyiben a tüzel anyagra korlátozások vonatkoznak, ezen korlátozások feltüntetése (pl. 
földgáz esetében az L-tartomány vagy a H-tartomány). 
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2.1.2. II. típusú vizsgálat (3) az id szakos m szaki vizsgálat által megkövetelt kibocsátási adatok 

II. típus, alacsony alapjárat vizsgálat 

Változat/Kivitel: ...... ...... ...... 

CO % ...... ...... ...... 

A motor fordulatszáma ...... ...... ...... 

A motorolaj h mérséklete ...... ...... ...... 

II. típus, emelt alapjárat vizsgálat 

Változat/Kivitel: ...... ...... ...... 

CO % ...... ...... ...... 

Lambda érték ...... ...... ...... 

A motor fordulatszáma    

A motorolaj h mérséklete ...... ...... ...... 

2.1.3. A III. típusú vizsgálat eredménye: ……………….. 

2.1.4. A IV. típusú vizsgálat eredménye (a párolgási emisszió vizsgálata): ……………….. 
g/vizsgálat 

2.1.5. Az V. típusú, tartóssági vizsgálat eredménye: ……………….. 

– Tartóssági típus: 80 000 km/100 000 km/nem alkalmazandó (1) 

– Romlási tényez  DF: számításon alapul/rögzített (1) 

– Az el írt értékek: 

CO:.... 

HC:.... 

NOx:... 

2.1.6. Az alacsony környezeti h mérsékleten mért károsanyag-kibocsátásra vonatkozó, IV. típusú 
vizsgálat eredménye: 

Változat/Kivitel: ...... ...... ...... 

CO g/km    

HC g/km    

2.1.7. OBD: igen/nem (1) 

                                                 

(3) Meg kell ismételni benzinre és gáz-halmazállapotú tüzel anyagra olyan járm nél, amely 
mind benzinnel mind gáz-halmazállapotú tüzel anyaggal üzemelhet. Azokat a járm veket, 
melyek mind benzinnel, mind gáz-halmazállapotú tüzel anyaggal is üzemelhetnek, de ame-
lyeknél a benzinüzem csak szükséghelyzetek esetére vagy indításra szolgál, és benzintartá-
lyuk legfeljebb 15 liter benzin tárolására alkalmas, a vizsgálat szempontjából olyannak kell 
tekinteni, mint amelyek csak gáz-halmazállapotú tüzel anyaggal m ködnek. 



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24587

2.2. A járm vekben használatos motorok kibocsátása 

A legutóbbi módosító jogszabály feltüntetése, amely szerint a jóváhagyást kiadták. 
Amennyiben a jogszabály két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmaz, a végrehajtási 
szakaszt is fel kell tüntetni: ………………………………………………………. 

Tüzel anyag(ok) (2): …………………… (dízelolaj, benzin, cseppfolyós propángáz, föld-
gáz, etanol…) 

2.2.1. Az ESC-vizsgálat eredményei (1) 

CO: g/kWh 

THC: g/kWh 

NOx: g/kWh 

PT: g/kWh 

2.2.2. Az ELR-vizsgálat eredményei (1) 

Füst-érték: ..... m-1 

2.2.3. Az ETC-vizsgálat eredményei (1) 

CO: g/kWh 

THC: g/kWh (1) 

NMHC: g/kWh (1) 

CH4: g/kWh (1) 

NOx: g/kWh 

PT: g/kWh (1) 

2.3. Dízelfüst 

A legutóbbi módosító jogszabály feltüntetése, amely szerint a jóváhagyást kiadták. 
Amennyiben a jogszabály két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmaz, a végrehajtási 
szakaszt is fel kell tüntetni: 

2.3.1. A szabad gyorsulási vizsgálat eredményei 

Változat/Kivitel: ...... ...... ...... 

Az elnyelési együttható kiigazí-
tott értéke (m-1): 

...... ...... ...... 

A motor rendes alapjárati for-
dulatszáma: 

   

A motor legnagyobb fordulat-
száma 

   

Olajh mérséklet (min./max.)    

3. A CO2-kibocsátási/a tüzel anyag-fogyasztási vizsgálatok eredményei (1) (3) 

Az alap jogszabály és a legutóbbi módosító jogszabály száma, amely szerint a jóváhagyást 
kiadták. 

Változat/Kivitel: ...... ...... ...... 

Szén-dioxid-kibocsátás (városi 
körülmények) (g/km): 

...... ...... ...... 
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Változat/Kivitel: ...... ...... ...... 

Szén-dioxid-kibocsátás (város-
on kívüli körülmények) (g/km):

...... ...... ...... 

Szén-dioxid-kibocsátás (ve-
gyes) (g/km): 

...... ...... ...... 

Tüzel anyag-fogyasztás (városi 
körülmények) (l/100 km) (4): 

...... ...... ...... 

Tüzel anyag-fogyasztás (vá-
roson kívüli körülmények) 
(l/100 km) (4): 

...... ...... ...... 

Tüzel anyag-fogyasztás (ve-
gyes) (l/100 km) (4): 

...... ...... ...... 

 

                                                 

(4) Földgázüzem  járm vek esetében a „l/100 km” egységet a „m3/100 km” egység váltja fel. 
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A/9. melléklet 

I. RÉSZ 

TELJES ÉS BEFEJEZETT JÁRM VEK 

A1. MINTA – 1. OLDAL 

TELJES JÁRM VEK 

EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 

1. oldal 

Alulírott [… (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a járm : 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): .................................................................. 

0.2. Típus: ........................................................................................................................... 

  Változat (a): ................................................................................................................. 

  Kivitel (a): ................................................................................................................... 

0.2.1. Kereskedelmi név: ....................................................................................................... 

0.4. Járm kategória: ........................................................................................................... 

0.5. A gyártó neve és címe: ................................................................................................ 

0.6. A hatóságilag el írt táblák helye és azok rögzítésének módja: ................................... 

  A járm azonosító szám helye: .................................................................................... 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (ha van ilyen): ................................................ 

0.10. Járm azonosító szám: .................................................................................................. 

minden tekintetben megfelel a(z) (… -án/-én) kiadott, (… kiterjesztési számot is tartalmazó típus-
jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és 

állandó nyilvántartásba vehet  a jobb oldali/bal oldali (b) közlekedési rend , és metri-
kus/angolszász (c) mértékegységekkel mér  sebességmér t (d) alkalmazó tagállamokban. 

(Hely) (dá-

tum): … 

(Alá-

írás): … 
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A2. MINTA – 1. OLDAL 

KIS SOROZATBAN KIADOTT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZ  TELJES JÁRM -

VEK 

[év] [sorozatszám] 

 

EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 

1. oldal 

Alulírott [… (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a járm : 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): … 

0.2. Típus: ........................................................................................................................... 

  Változat (a): ................................................................................................................. 

  Kivitel (a): ................................................................................................................... 

0.2.1. Kereskedelmi név: ....................................................................................................... 

0.4. Járm kategória: ........................................................................................................... 

0.5. A gyártó neve és címe: ................................................................................................ 

0.6. A hatóságilag el írt táblák helye és azok rögzítésének módja: ................................... 

  A járm azonosító szám helye: .................................................................................... 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (ha van ilyen): ................................................ 

0.10. Járm azonosító szám:................................................................................................... 

minden tekintetben megfelel a(z) (… -án/-én) kiadott, (… kiterjesztési számot is tartalmazó típus-
jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és 

állandó nyilvántartásba vehet  a jobb oldali/bal oldali (b) közlekedési rend , és metri-
kus/angolszász (c) mértékegységekkel mér  sebességmér t (d) alkalmazó tagállamokban. 

(Hely) (dá-

tum): … 

(Alá-

írás): … 
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B. MINTA – 1. OLDAL 

BEFEJEZETT JÁRM VEK 

EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 

1. oldal 

Alulírott [… (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a járm : 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ................................................................... 

0.2. Típus: ........................................................................................................................... 

  Változat (a): ................................................................................................................. 

  Kivitel (a): ................................................................................................................... 

0.2.1. Kereskedelmi név: ....................................................................................................... 

0.4. Járm kategória: ........................................................................................................... 

0.5. A gyártó neve és címe: ................................................................................................ 

0.6. A hatóságilag el írt táblák helye és azok rögzítésének módja: ................................... 

  A járm azonosító szám helye: .................................................................................... 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (ha van ilyen): ................................................ 

0.10. Járm azonosító szám: .................................................................................................. 

a) az alábbiak szerint készült el és módosult (1): ............................................... és 

b) minden tekintetben megfelel a(z) (… -án/-én) kiadott, (… kiterjesztési számot is 
tartalmazó típus-jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és 

c) állandó nyilvántartásba vehet  a jobb oldali/bal oldali (b) közlekedési rend , és 
metrikus/angolszász (c) mértékegységekkel mér  sebességmér t (d) alkalmazó 
tagállamokban. 

(Hely) 

(dátum): … 

(Alá-

írás): … 

 

Mellékletek: Az egyes korábbi gyártási szakaszokban kiadott megfelel ségi nyilatkozat. 
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2. OLDAL 

M1 JÁRM KATEGÓRIA 

(teljes és befejezett járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma:   ........................................ és kerekek száma: ..........................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata): ....................................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5. Hosszúság: ..............................................  mm 

6. Szélesség: ...............................................  mm 

7. Magasság: ...............................................  mm 

Tömeg 

13. A menetkész járm  tömege: ...................  kg (f) 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg: ....................  kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 
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18.1. Vonórudas pótkocsi: ...........................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ...................................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ...........................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus, függ leges tömeg a járm  kapcsolási pontján: 

............................................................................................................................................. kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ...................................................................................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ...............................................................................  

22. M ködési elv: .........................................................................................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: ..........................................................................................  

25. Motor henger rtartalma: ..................................  cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ................  kW  ................ min-1 fordulatszámnál, vagy 

legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .........................  kW (1) 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30. Nyomtáv(ok): 

1. .............................................................  mm 

2. .............................................................  mm 

3. .............................................................  mm 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ................................................................................ 

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 
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Felépítmény 

38. Felépítmény kódja (i): ......................................................................................................... 

40. A járm  színe (j): ................................................................................................................ 

41. Az ajtók száma és kialakítása: ............................................................................................ 

42. Ül helyek száma (beleértve a vezet ülést is) (k): ............................................................... 

42.1. Kizárólag a járm  álló helyzetében használható ülés(ek): ................................................. 

42.3. Kerekes széket használó személyek által megközelíthet  ül helyek száma: ..................... 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................ … 

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 
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1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1)) 

CO: ............................................................................  

THC: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

NOx: ..........................................................................  

THC + NOx: ..............................................................  

Részecske (tömeg): ...................................................  

Részecskék (darabszám): ..........................................  

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

49. CO2-kibocsátás/tüzel anyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (m): 

1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járm veket 

 CO2-kibocsátások Tüzel anyag-fogyasztás 

Városi körülmények .................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Városon kívüli körülmé-

nyek: 

.................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Vegyes .................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Súlyozott, vegyes: .................  g/km ................  l/100 km 
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2. tisztán elektromos járm vek és kis feltöltés  (OVC) hibrid elektromos járm vek 

Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1))  .................... Wh/km 

Elektromos hatósugár  .................... km 

 

Egyéb 

51. Különleges rendeltetés  járm vek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelel  meg-

nevezés: .............................................................................................................................. 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

M2 JÁRM KATEGÓRIA 

(teljes és befejezett járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ............................................................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5. Hosszúság: ..............................................  mm 

6. Szélesség: ...............................................  mm 

7. Magasság: ...............................................  mm 

9. A gépjárm  eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: .................  mm 

12. Hátsó túlnyúlás: ......................................  mm 

Tömeg 

13. A menetkész járm  tömege: ...................  kg (f) 

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemze-
ti/nemzetközi forgalomban (1)(o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: .................................................................................................................................... kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.4. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legna-

gyobb tömege: .................................................................................................................... kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 
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18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: .....  kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: ...................................................................................... 

25. Motor henger rtartalma: ..................................................................................................... cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb fo-

lyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .................... kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30. Nyomtáv(ok): 

1. .............................................................  mm 

2. .............................................................  mm 

3. .............................................................  mm 

33. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja(h): ................................................................................. 

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében ......................................................... bar 
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Felépítmény 

38. Felépítmény kódja (i): ......................................................................................................... 

39. A járm  osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (1) 

41. Az ajtók száma és kialakítása: ............................................................................................ 

42. Ül helyek száma (beleértve a vezet ülést is) (k): ............................................................... 

42.1. Kizárólag a járm  álló helyzetében használható ülés(ek): ................................................. 

42.3. Kerekes széket használó személyek által megközelíthet  ül helyek száma: ..................... 

43. Állóhelyek száma: .............................................................................................................. 

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................  

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 
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1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1)) 

CO: ............................................................................  

THC: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

NOx: ..........................................................................  

THC + NOx: ..............................................................  

Részecske (tömeg): ...................................................  

Részecskék (darabszám): ..........................................  

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

Egyéb 

51. Különleges rendeltetés  járm vek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelel  meg-

nevezés: .............................................................................................................................. 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

M3 JÁRM KATEGÓRIA 

(teljes és befejezett járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete:  

2. Kormányzott tengelyek (száma, pozíciója): ...........................................................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ...........................................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5. Hosszúság: ..............................................  mm 

6. Szélesség: ...............................................  mm 

7. Magasság: ...............................................  mm 

9. A gépjárm  eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: .................  mm 

12. Hátsó túlnyúlás: ......................................  mm 

Tömeg 

13. A menetkész járm  tömege: ...................  kg (f) 

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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16. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemze-
ti/nemzetközi forgalomban (1)(o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: .................................................................................................................................... kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 

az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.4. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legna-

gyobb tömege: ...........................................................  kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 
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18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: .....  kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: ...................................................................................... 

25. Motor henger rtartalma: ..................................................................................................... cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb fo-

lyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .................... kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ........................................  mm 

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ......................................................  mm 

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: .............................  

33. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja(h): ................................................................................. 

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében ......................................................... bar 
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Felépítmény 

38. Felépítmény kódja (i): ......................................................................................................... 

39. A járm  osztálya: I. osztály/II. osztály/III. osztály/A. osztály/B. osztály (1) 

41. Az ajtók száma és kialakítása: ............................................................................................ 

42. Ül helyek száma (beleértve a vezet ülést is) (k): ............................................................... 

42.1. Kizárólag a járm  álló helyzetében használható ülés(ek): ................................................. 

42.2. Ül helyek száma ............  (alsó szint) ............  (fels  szint) (beleértve a vezet ülést is) 

42.3. Kerekes széket használó személyek által megközelíthet  ül helyek száma: ..................... 

43. Állóhelyek száma: .............................................................................................................. 

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................  

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 
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2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

Egyéb 

51. Különleges rendeltetés  járm vek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelel  meg-

nevezés: .............................................................................................................................. 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

N1 JÁRM KATEGÓRIA 

(teljes és befejezett járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete:  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ...........................................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5. Hosszúság: ..............................................  mm 

6. Szélesség: ...............................................  mm 

7. Magasság: ...............................................  mm 

8. Nyeregpont távolsága a járm  leghátsó tengelyét l (legnagyobb és legkisebb): ..........  mm 

9. A gépjárm  eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: .................  mm 

11. Rakfelület hosszúsága: ..............................................  mm 

Tömeg 

13. A menetkész járm  tömege: ...................  kg (f) 

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 

18.2. Félpótkocsi: ...............................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: … kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: .............................  

25. Motor henger rtartalma: ............................................  cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb fo-

lyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .................... kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 
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Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30. Nyomtáv(ok): 

1. .............................................................  mm 

2. .............................................................  mm 

3. .............................................................  mm 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ....................................................................................  

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében ......................................................... bar 

Felépítmény 

38. Felépítmény kódja (i): ......................................................................................................... 

40. A járm  színe (j): ................................................................................................................ 

41. Az ajtók száma és kialakítása: ............................................................................................ 

42. Ül helyek száma (beleértve a vezet ülést is) (k): ............................................................... 

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  



24610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................  

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1)) 

CO: ............................................................................  

THC: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

NOx: ..........................................................................  

THC + NOx: ..............................................................  

Részecske (tömeg): ...................................................  

Részecskék (darabszám): ..........................................  

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 
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49. CO2-kibocsátás/tüzel anyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (m): 

1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járm veket 

 CO2-kibocsátások Tüzel anyag-fogyasztás 

Városi körülmények .................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Városon kívüli körülmé-

nyek: 

.................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Vegyes .................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Súlyozott, vegyes: .................  g/km ................  l/100 km 

 

2. tisztán elektromos járm vek és kis feltöltés  (OVC) hibrid elektromos járm vek 

Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1))  .................... Wh/km 

Elektromos hatósugár  .................... km 

 

Egyéb 

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással 

rendelkezik: igen/osztály(ok): ................ /nem (l): 

51. Különleges rendeltetés  járm vek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelel  meg-

nevezés: .............................................................................................................................. 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

N2 JÁRM KATEGÓRIA 

(teljes és befejezett járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ............................................................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5. Hosszúság: ..............................................  mm 

6. Szélesség: ...............................................  mm 

8. Nyeregpont távolsága a járm  leghátsó tengelyét l (legnagyobb és legkisebb): ...............  mm 

9. A gépjárm  eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: ......................  mm 

11. Rakfelület hosszúsága: ..............................................  mm 

12. Hátsó túlnyúlás: .........................................................  mm 

Tömeg 

13. A menetkész járm  tömege: ...................  kg (f) 
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13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemze-
ti/nemzetközi forgalomban (1)(o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: .................................................................................................................................... kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 
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17.4. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legna-

gyobb tömege: .................................................................................................................... kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 

18.2. Félpótkocsi: ...............................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: .....  kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: ...................................................................................... 

25. Motor henger rtartalma: ..................................................................................................... cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb  

folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) ................. kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: ...............................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

31. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: ...............................................................................  

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ..............................................................  

33. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 
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35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ....................................................................................  

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ..............................................  bar 

Felépítmény 

38. Felépítmény kódja(i): ..............................................................................................................  

41. Az ajtók száma és kialakítása: ................................................................................................  

42. Ül helyek száma (beleértve a vezet ülést is) (k): ...................................................................  

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ..........................................  

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................  

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 



24616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1)) 

CO: ............................................................................  

THC: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

NOx: ..........................................................................  

THC + NOx: ..............................................................  

Részecske (tömeg): ...................................................  

Részecskék (darabszám): ..........................................  

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

Egyéb 

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással 

rendelkezik: igen/osztály(ok): ............................................................... /nem (l): 

51. Különleges rendeltetés  járm vek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelel  meg-

nevezés: .............................................................................................................................. 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24617

2. OLDAL 

N3 JÁRM KATEGÓRIA 

(teljes és befejezett járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete:  

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ............................................................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ...........................................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5. Hosszúság: ..............................................  mm 

6. Szélesség: ...............................................  mm 

8. Nyeregpont távolsága a járm  leghátsó tengelyét l (legnagyobb és legkisebb): ..........  mm 

9. A gépjárm  eleje és a csatlakozóberendezés középpontja közötti távolság: .................  mm 

11. Rakfelület hosszúsága: ..............................................  mm 

12. Hátsó túlnyúlás: .........................................................  mm 
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Tömeg 

13. A menetkész járm  tömege: ...................  kg (f) 

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg 
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1)(o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: ...........................................................................  kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelyeken: 

1. ................................................................................  kg 

2. ................................................................................  kg 

3. ................................................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

1. ................................................................................  kg 
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2. ................................................................................  kg 

3. ................................................................................  kg 

17.4. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legna-

gyobb tömege: ...........................................................  kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 

18.2. Félpótkocsi: ...............................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: … kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: .............................  

25. Motor henger rtartalma: ............................................  cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb fo-

lyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .................... kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

31. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: ...............................................................................  

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ..............................................................  
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33. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ....................................................................................  

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében ......................................................... bar 

Felépítmény 

38. Felépítmény kódja (i): ......................................................................................................... 

41. Az ajtók száma és kialakítása: ................................................................................................  

42. Ül helyek száma (beleértve a vezet ülést is) (k): ...................................................................  

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................  

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 
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2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

Egyéb 

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással 

rendelkezik: igen/osztály(ok): ................ /nem (l): 

51. Különleges rendeltetés  járm vek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelel  meg-

nevezés: .............................................................................................................................. 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

O1 ÉS O2 JÁRM KATEGÓRIÁK 

(teljes és befejezett járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5. Hosszúság: ..............................................  mm 

6. Szélesség: ...............................................  mm 

7. Magasság: ...............................................  mm 

10. A csatlakozóberendezés központja és gépjárm  hátulja közötti távolság: ......................  mm 

11. Rakfelület hosszúsága: ..............................................  mm 

12. Hátsó túlnyúlás: .........................................................  mm 

Tömeg 

13. A menetkész járm  tömege: ...................  kg (f) 

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes 

pótkocsi összekapcsolási pontján ..............................  kg 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: ...............................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ............  mm 

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ..........................  mm 

31. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: ...............................................................................  

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ..............................................................  

34. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): igen/nem (1) 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ....................................................................................  

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

Felépítmény 

38. Felépítmény kódja(i): ..............................................................................................................  
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Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ..........................................  

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Egyéb 

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással 

rendelkezik: igen/osztály(ok): ............................................................... /nem (l): 

51. Különleges rendeltetés  járm vek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelel  meg-

nevezés: .............................................................................................................................. 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

O3 ÉS O4 JÁRM KATEGÓRIÁK 

(teljes és befejezett járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ............................................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5. Hosszúság: ..............................................  mm 

6. Szélesség: ...............................................  mm 

7. Magasság: ...............................................  mm 

10. A csatlakozóberendezés központja és gépjárm  hátulja közötti távolság: ......................  mm 

11. Rakfelület hosszúsága: ..............................................  mm 

12. Hátsó túlnyúlás: .........................................................  mm 

Tömeg 

13. A menetkész járm  tömege: ...................  kg (f) 

13.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg 
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1)(o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: ...........................................................................  kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelyeken: 

 1. ................................................................................  kg 

 2. ................................................................................  kg 

 3. ................................................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

 1. ................................................................................  kg 

 2. ................................................................................  kg 

 3. ................................................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes 

pótkocsi összekapcsolási pontján: .............................  kg 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: ...............................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

31. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: ...............................................................................  



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24627

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ..............................................................  

34. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott tengely(ek): igen/nem (1) 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ....................................................................................  

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

Felépítmény 

38. Felépítmény kódja(i): ..............................................................................................................  

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ..........................................  

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Egyéb 

50. A veszélyes áruk szállítására vonatkozó tervezési követelmények szerinti típusjóváhagyással 

rendelkezik: igen/osztály(ok): ............................................................... /nem (l): 

51. Különleges rendeltetés  járm vek esetében: az A/2. melléklet 5. szakaszának megfelel  meg-

nevezés: .............................................................................................................................. 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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II.RÉSZ 

NEM TELJES JÁRM VEK 

B. MINTA – 1. OLDAL 

NEM TELJES JÁRM VEK 

EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 

1. oldal 

Alulírott [… (Teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a járm : 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): .................................................................. 

0.2. Típus: ........................................................................................................................... 

  Változat (a): ................................................................................................................. 

  Kivitel (a): ................................................................................................................... 

0.2.1. Kereskedelmi név: ....................................................................................................... 

0.4. Járm kategória: ........................................................................................................... 

0.5. A gyártó neve és címe: ................................................................................................ 

0.6. A hatóságilag el írt táblák helye és azok rögzítésének módja: ................................... 

  A járm azonosító szám helye: .................................................................................... 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (ha van ilyen): ................................................ 

0.10. Járm azonosító szám: .................................................................................................. 

minden tekintetben megfelel a(z) (… -án/-én) kiadott, (… kiterjesztési számot is tartalmazó típus-
jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és 

további jóváhagyások nélkül állandó nyilvántartásba nem vehet . 

(Hely) (dá-

tum): … 

(Alá-

írás): … 
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C2. MINTA – 1. OLDAL 

KIS SOROZATBAN KIADOTT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSSAL RENDELKEZ  NEM TELJES 

JÁRM VEK 

[év] [sorozatszám] 

 

EK-MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 

1. oldal 

Alulírott [… (teljes név és beosztás)] ezúton igazolom, hogy a járm : 

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): .................................................................. 

0.2. Típus: ........................................................................................................................... 

  Változat (a): ................................................................................................................. 

  Kivitel (a): ................................................................................................................... 

0.2.1. Kereskedelmi név: ....................................................................................................... 

0.4. Járm kategória: ........................................................................................................... 

0.5. A gyártó neve és címe: ................................................................................................ 

0.6. A hatóságilag el írt táblák helye és azok rögzítésének módja: ................................... 

  A járm azonosító szám helye: .................................................................................... 

0.9. A gyártó képvisel jének neve és címe (ha van ilyen): ................................................ 

0.10. Járm azonosító szám:................................................................................................... 

minden tekintetben megfelel a(z) (… -án/-én) kiadott, (… kiterjesztési számot is tartalmazó típus-
jóváhagyási számú) jóváhagyásban leírt típusnak, és 

további jóváhagyások nélkül állandó nyilvántartásba nem vehet . 

(Hely) (dá-

tum): … 

(Alá-

írás): … 
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2. OLDAL 

M1 JÁRM KATEGÓRIA 

(nem teljes járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma:   ........................................ és kerekek száma: ..........................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata): ....................................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: .......................................... mm 

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: ............................................ mm 

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ........................................... mm 

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ..................................  mm 

Tömeg 

14. A menetkész nem teljes járm  tömege: .....................  kg (f) 

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

15. A járm  befejezéskori legkisebb tömege: .................  kg 
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15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg: .............................. kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ...........................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ...................................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ...........................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: 

....................................................................................  kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ...................................................................................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ...............................................................................  

22. M ködési elv: .........................................................................................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: .............................  

25. Motor henger rtartalma: ..................................  cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 
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27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ................  kW  ................ min-1 fordulatszámnál, vagy 

legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .........................  kW (1) 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30. Nyomtáv(ok): 

1. .............................................................  mm 

2. .............................................................  mm 

3. .............................................................  mm 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ................................................................................ 

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

Felépítmény 

41. Az ajtók száma és kialakítása: ............................................................................................ 

42. Ül helyek száma (beleértve a vezet ülést is) (k): ............................................................... 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................ … 

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  
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Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1)) 

CO: ............................................................................  

THC: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

NOx: ..........................................................................  

THC + NOx: ..............................................................  

Részecske (tömeg): ...................................................  

Részecskék (darabszám): ..........................................  

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

49. CO2-kibocsátás/tüzel anyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (m): 

1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járm veket 

 CO2-kibocsátások Tüzel anyag-fogyasztás 

Városi körülmények .................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Városon kívüli körülmé-

nyek: 

.................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Vegyes .................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Súlyozott, vegyes: .................  g/km ................  l/100 km 
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2. tisztán elektromos járm vek és kis feltöltés  (OVC) hibrid elektromos járm vek 

Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1))  .................... Wh/km 

Elektromos hatósugár  .................... km 

 

Egyéb 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

M2 JÁRM KATEGÓRIA 

(nem teljes járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ............................................................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: .......................  mm 

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: .........................  mm 

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ........................  mm 

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ...............  mm 

Tömeg 

14. A menetkész nem teljes járm  tömege: .....................  kg (f) 

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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15. A járm  befejezéskori legkisebb tömege: .................  kg 

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemze-
ti/nemzetközi forgalomban (1)(o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: .................................................................................................................................... kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 
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17.4. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legna-

gyobb tömege: .................................................................................................................... kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: .....  kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: ...................................................................................... 

25. Motor henger rtartalma: ..................................................................................................... cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb fo-

lyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .................... kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30. Nyomtáv(ok): 

1. .............................................................  mm 

2. .............................................................  mm 

3. .............................................................  mm 



24638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám

33. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ................................................................................ 

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ........................................................ bar 

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45. A felszerelhet  csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ........................................ 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................ … 

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 
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1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1)) 

CO: ............................................................................  

THC: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

NOx: ..........................................................................  

THC + NOx: ..............................................................  

Részecske (tömeg): ...................................................  

Részecskék (darabszám): ..........................................  

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

Egyéb 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

M3 JÁRM KATEGÓRIA 

(nem teljes járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ............................................................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: .......................  mm 

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: .........................  mm 

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ........................  mm 

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ...............  mm 

Tömeg 

14. A menetkész nem teljes járm  tömege: .....................  kg (f) 

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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15. A járm  befejezéskori legkisebb tömege: ....................................  kg 

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemze-
ti/nemzetközi forgalomban (1)(o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: .................................................................................................................................... kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 
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17.4. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legna-

gyobb tömege: .................................................................................................................... kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: .....  kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: ...................................................................................... 

25. Motor henger rtartalma: ..................................................................................................... cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb fo-

lyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .................... kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: .....................  mm 

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ...................................  mm 

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ...............................................................  

33. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 
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35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ................................................................................ 

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ........................................................ bar 

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45. A felszerelhet  csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ........................................ 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................ … 

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 
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2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

Egyéb 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

N1 JÁRM KATEGÓRIA 

(nem teljes járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: .......................  mm 

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: .........................  mm 

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ........................  mm 

8. Nyeregpont távolsága a járm  leghátsó tengelyét l (legnagyobb és legkisebb): ............... mm 

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ...............  mm 

Tömeg 

14. A menetkész nem teljes járm  tömege: .....................  kg (f) 

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 



24646 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám

15. A járm  befejezéskori legkisebb tömege: .................  kg 

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 

18.2. Félpótkocsi: ...............................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: .....  kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: ...................................................................................... 

25. Motor henger rtartalma: ..................................................................................................... cm3 
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26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb fo-

lyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .................... kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30. Nyomtáv(ok): 

1. .............................................................  mm 

2. .............................................................  mm 

3. .............................................................  mm 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ................................................................................ 

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ........................................................ bar 

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45. A felszerelhet  csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ........................................ 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  
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1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................ … 

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 

1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1)) 

CO: ............................................................................  

THC: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

NOx: ..........................................................................  

THC + NOx: ..............................................................  

Részecske (tömeg): ...................................................  

Részecskék (darabszám): ..........................................  

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 
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49. CO2-kibocsátás/tüzel anyag-fogyasztás/villamosenergia-fogyasztás (m): 

1. minden meghajtás, kivéve a tisztán elektromos járm veket 

 CO2-kibocsátások Tüzel anyag-fogyasztás 

Városi körülmények .................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Városon kívüli körülmé-

nyek: 

.................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Vegyes .................  g/km ................  l/100 km/m3/100 km (1) 

Súlyozott, vegyes: .................  g/km ................  l/100 km 

 

2. tisztán elektromos járm vek és kis feltöltés  (OVC) hibrid elektromos járm vek 

Villamosenergia-fogyasztás (súlyozott, vegyes (1))  .................... Wh/km 

Elektromos hatósugár  .................... km 

 

Egyéb 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

N2 JÁRM KATEGÓRIA 

(nem teljes járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ............................................................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: .......................  mm 

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: .........................  mm 

8. Nyeregpont távolsága a járm  leghátsó tengelyét l (legnagyobb és legkisebb): ............... mm 

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ...............  mm 

Tömeg 

14. A menetkész nem teljes járm  tömege: .....................  kg (f) 

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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15. A járm  befejezéskori legkisebb tömege: .................  kg 

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg nemze-
ti/nemzetközi forgalomban (1)(o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: .................................................................................................................................... kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 
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17.4. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legna-

gyobb tömege: .................................................................................................................... kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 

18.2. Félpótkocsi: ...............................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: .....  kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: ...................................................................................... 

25. Motor henger rtartalma: ..................................................................................................... cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb fo-

lyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .................... kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

31. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: ...............................................................................  

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ..............................................................  

33. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 
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35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ................................................................................ 

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ........................................................ bar 

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45. A felszerelhet  csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ........................................ 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1.1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................ … 

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 
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1.2. vizsgálati eljárás: I. típusú (Euro 5 vagy 6 (1)) 

CO: ............................................................................  

THC: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

NOx: ..........................................................................  

THC + NOx: ..............................................................  

Részecske (tömeg): ...................................................  

Részecskék (darabszám): ..........................................  

2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

Egyéb 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

N3 JÁRM KATEGÓRIA 

(nem teljes járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ............................................................................  

3. Hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz): .................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: .......................  mm 

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: .........................  mm 

8. Nyeregpont távolsága a járm  leghátsó tengelyét l (legnagyobb és legkisebb): ............... mm 

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ...............  mm 

Tömeg 

14. A menetkész nem teljes járm  tömege: .....................  kg (f) 

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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15. A járm  befejezéskori legkisebb tömege: .................  kg 

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.4. A járm szerelvény m szakilag megengedett legnagyobb tömege: .................................... kg 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg 
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: ...........................................................................  kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24657

17.4. A járm szerelvény tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legna-

gyobb tömege: ...........................................................  kg 

18. M szakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következ k esetében: 

18.1. Vonórudas pótkocsi: ..................................................  kg 

18.2. Félpótkocsi: ...............................................................  kg 

18.3. Középtengelyes pótkocsi: ..........................................  kg 

18.4. Fékezetlen pótkocsi: ..................................................  kg 

19. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a járm  összekapcsolási pontján: .....  kg 

Motor 

20. A motor gyártója: ......................................................  

21. Motorkód a motoron lév  jelölés szerint: ..................  

22. M ködési elv: ............................................................  

23. Csak elektromos: igen/nem (1) 

23.1. Hibrid [elektromos] járm : igen/nem (1) 

24. A hengerek száma és elrendezése: ...................................................................................... 

25. Motor henger rtartalma: ..................................................................................................... cm3 

26. Tüzel anyag: gázolaj/benzin/PB-gáz/földgáz – biometán/etanol/biodízel/hidrogén (1) 

26.1. Tiszta gázüzem , kett s üzem , vegyes üzem  (1) 

27. Legnagyobb hasznos teljesítmény (g): ...............  kW / ............... min-1, vagy legnagyobb fo-

lyamatos névleges teljesítmény (elektromos motor) .................... kW (1) 

28. Sebességváltó (típus): ......................................................................................................... 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

31. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: ...............................................................................  

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ..............................................................  

33. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 
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35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ................................................................................ 

Fékek 

36. Pótkocsi fékcsatlakozók: mechanikus/elektromos/pneumatikus/hidraulikus (1) 

37. Nyomás a pótkocsi fékrendszerének tápvezetékében: ........................................................ bar 

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45. A felszerelhet  csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ........................................ 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Környezetvédelmi tulajdonságok 

46. Zajszint 

Álló helyzetben: ..............  dB(A) motorfordulatszámon: ..............  min-1 

Elhaladási zaj: .................  dB(A) 

47. Kipufogógáz-kibocsátási szint (l): Euro ............................................................................. 

48. Kipufogógáz-kibocsátás (m): 

Az alkalmazandó szabályozási alapjogszabály és a legutolsó módosító szabályozási aktus 

száma: .....................................................................................................................................  

1. vizsgálati eljárás: I vagy ESC típusú (1) 

CO: ............................................................................ … 

HC: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

HC + NOx: .................................................................  

Részecske: .................................................................  

Füstopacitás (ELR): ..................................................  (m-1) 
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2. vizsgálati eljárás: ETC (amennyiben alkalmazható) 

CO: ............................................................................  

NOx: ..........................................................................  

NMHC: ......................................................................  

THC: ..........................................................................  

CH4: ...........................................................................  

Részecske: .................................................................  

48.1. Füst korrigált elnyelési együtthatója: ........................  (m-1) 

Egyéb 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

O1 ÉS O2 JÁRM KATEGÓRIÁK 

(nem teljes járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: .......................  mm 

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: .........................  mm 

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ........................  mm 

10. A csatlakozóberendezés központja és járm  hátulja közötti távolság: ............................... mm 

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ..................................  mm 

Tömeg 

14. A menetkész nem teljes járm  tömege: .....................  kg (f) 

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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15. A járm  befejezéskori legkisebb tömege: .................  kg 

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

19.1. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes pót-

kocsi összekapcsolási pontján ......................................................................... kg 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

30.1. Az egyes kormányzott tengelyek nyomtávja: ...............................  mm 

30.2. Az összes többi tengely nyomtávja: ............................................. mm 

31. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: ...............................................................................  

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ..............................................................  

34. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ................................................................................ 
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Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45. A felszerelhet  csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ........................................ 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Egyéb 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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2. OLDAL 

O3 ÉS O4 JÁRM KATEGÓRIÁK 

(nem teljes járm vek) 

2. oldal 

Általános szerkezeti jellemz k 

1. Tengelyek száma: ................  és kerekek száma: ....................  

1.1. Ikerkerekekkel ellátott tengelyek száma és helyzete: .............................................................  

2. Kormányzott tengelyek (száma, helyzete): ............................................................................  

F bb méretek 

4. Tengelytáv (e): ........................................  mm 

4.1. Nyomtáv: 

1–2: .........................................................  mm 

2–3: .........................................................  mm 

3–4: .........................................................  mm 

5.1. Legnagyobb megengedett hosszúság: .......................  mm 

6.1. Legnagyobb megengedett szélesség: .........................  mm 

7.1. Legnagyobb megengedett magasság: ........................  mm 

10. A csatlakozóberendezés központja és gépjárm  hátulja közötti távolság: ......................... mm 

12.1. Legnagyobb megengedett hátsó túlnyúlás: ..................................  mm 

Tömeg 

14. A menetkész nem teljes járm  tömege: .....................  kg (f) 

14.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 
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15. A járm  befejezéskori legkisebb tömege: .................  kg 

15.1. Ennek a tömegnek a tengelyek közötti megoszlása: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

16. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg 

16.1. M szakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ......................................................... kg 

16.2. M szakilag megengedett tömeg az egyes tengelyeken 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

16.3. M szakilag megengedett legnagyobb tömeg az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg stb. 

17. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb tömeg 
nemzeti/nemzetközi forgalomban (1) (o) 

17.1. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tö-

meg: ...........................................................................  kg 

17.2. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelyeken: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 

17.3. Tervezett nyilvántartásba vételi/forgalomba helyezési megengedett legnagyobb terhelt tömeg 
az egyes tengelycsoportokon: 

1. .............................................................  kg 

2. .............................................................  kg 

3. .............................................................  kg 
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19.1. M szakilag megengedett legnagyobb statikus tömeg a félpótkocsi vagy a középtengelyes pót-

kocsi összekapcsolási pontján ......................................................................... kg 

Legnagyobb sebesség 

29. Legnagyobb sebesség: .....................................  km/ó 

Tengelyek és felfüggesztés 

31. Felemelhet  tengely(ek) elhelyezkedése: ...............................................................................  

32. Terhelésátcsoportosító tengely(ek) elhelyezkedése: ..............................................................  

34. Légrugózással vagy azzal egyenérték  felfüggesztéssel ellátott hajtott tengely(ek): 
igen/nem (1) 

35. Gumiabroncs/kerék kombinációja (h): ................................................................................ 

Csatlakozóberendezés 

44. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási jele (ha felszerelték): ...................................... 

45. A felszerelhet  csatlakozóberendezések típusai vagy osztályai: ........................................ 

45.1. Jellemz  értékek (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: … 

Egyéb 

52. Megjegyzések (n): ............................................................................................................... 
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A/10. melléklet 

A GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK MEGFELEL SÉGE 

0. CÉLKIT ZÉSEK 

A gyártási eljárás megfelel ségének célja annak biztosítása, hogy minden legyártott járm , 
rendszer, alkatrész és önálló m szaki egység összhangban álljon a jóváhagyott típussal. 

Az eljárások elválaszthatatlanul magukban foglalják az alább kezdeti értékelésként1 emlí-
tett, a min ségirányítási rendszerekre vonatkozó értékelést, valamint a termékek megfele-
l ségét biztosító intézkedésekként említett, a jóváhagyás tárgyára és a termékellen rzések-
re vonatkozó felülvizsgálatot. 

1. KEZDETI ÉRTÉKELÉS 

1.1. A jóváhagyó hatóságnak az EK-típusjóváhagyás megadása el tt ellen riznie kell a kielégí-
t  intézkedések megtételét és a hatékony ellen rzést biztosító eljárásokat, hogy az alkatré-
szek, rendszerek, önálló m szaki egységek és a járm vek a gyártás során megfeleljenek a 
jóváhagyott típusnak. 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott követelményt a jóváhagyó hatóság számára kielégít  mó-
don kell ellen rizni. 

A hatóság megfelel nek kell hogy találja a kezdeti értékelést és a 2. pont szerinti, a termé-
kek megfelel ségét biztosító kezdeti intézkedéseket, szükség esetén figyelemmel az 1.2.1–
1.2.3. pontban meghatározott intézkedések egyikére vagy adott esetben az intézkedések 
kombinációjára, részben vagy egészben. 

1.2.1. A tényleges kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelel ségét biztosító intézkedések 
vizsgálatát a jóváhagyó hatóság, vagy a jóváhagyó hatóság nevében eljáró kijelölt szerv 
végzi el. 

1.2.1.1. Az elvégzend  kezdeti értékelés terjedelmét a jóváhagyó hatóság az alábbi benyújtott do-
kumentumok alapján határozza meg: 

– a gyártó 1.2.3. pontban meghatározott tanúsítványa, amelyet nem min sítettek vagy 
ismertek el azon bekezdés alapján, 

– alkatrész vagy önálló m szaki egység EK-típusjóváhagyása esetén a járm  gyártója 
által az alkatrész vagy az önálló m szaki egység gyártójának telephelyén az EN ISO 
9002:1994 vagy az EN ISO 9001:2000 harmonizált szabványok követelményeinek – 
a tervezés és a fejlesztés elveivel kapcsolatos követelmények megengedett kivételé-
vel (7.3. pont „Ügyfél-elégedettség és folyamatos fejlesztés”) – megfelel  egy vagy 
több ipari ágazati el írás szerint elvégzett rendszermin ségi értékelés. 

1.2.2. A kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelel ségét biztosító intézkedések felülvizsgá-
latát egy másik tagállam EK-típusjóváhagyó hatósága vagy az e célra a jóváhagyó hatóság 
által kijelölt szerv is elvégezheti. Ebben az esetben a másik tagállam EK-típusjóváhagyó 
hatósága megfelel ségi tanúsítványt állít ki, amelyben feltünteti a jóváhagyandó ter-
mék(ek) szempontjából lényeges területeket és gyártóberendezéseket és a termékek jóvá-
hagyása alapjául szolgáló irányelvet vagy rendeletet2. Az EK-típusjóváhagyást megadó 

                                                 

1 Az értékelés megtervezésére és elvégzésére vonatkozó iránymutatás az 1991. évi ISO 10011 
harmonizált szabvány 1. 2. és 3. részében található. 

2 Például, ha a jóváhagyandó termék egy rendszer, alkatrész vagy szerelési egység, akkor a 
vonatkozó külön melléklet, ha pedig teljes járm , akkor az ER. A. Függelék. 
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tagállam EK-típusjóváhagyó hatóságának megfelel ségi tanúsítvány iránti kérelmére a má-
sik tagállam EK-típusjóváhagyó hatósága haladéktalanul megküldi a megfelel ségi tanú-
sítványt vagy egy tájékoztatást arról, hogy nincs módja ilyen tanúsítvány kiadására. A 
megfelel ségi tanúsítványnak legalább a következ ket kell tartalmaznia: 

Vállalkozáscsoport vagy vállal-
kozás: 

(pl. XYZ Autógyártó M vek) 

Szervezeti egység: (pl. európai részleg) 

Üzemek/telephelyek: (pl. 1. motorüzem (Egyesült Királyság) 2. járm -
üzem (Németország)) 

Járm /alkatrészek típusa: (pl. valamennyi M1 kategóriájú modell) 

Érintett területek: (pl. 1. motor-összeszerelés, karosszéria-préselés és -
összeszerelés, járm -összeszerelés) 

Megvizsgált dokumentumok: (pl. A társaság és az üzem min ségbiztosítási kézi-
könyve és min ségbiztosítási eljárása) 

Értékelés: (pl. elvégzésnek id pontja: 2001.9.18.–30.) 
(pl. tervezett ellen rz  látogatás: 2002. március) 

1.2.3. A jóváhagyó hatóságnak az 1.2. pontban a kezdeti értékeléssel kapcsolatban megállapított 
követelmények teljesítéseként kell elfogadnia a gyártó az EN ISO 9002:1994 harmonizált 
szabvány (amelynek hatálya kiterjed a gyártási területre és a jóváhagyandó termék(ek)re), 
vagy a tervezés és a fejlesztés elveivel kapcsolatos követelmények megengedett kivételével 
(7.3. pont „Ügyfél-elégedettség és folyamatos fejlesztés”) az EN ISO 9001:2000 harmoni-
zált szabvány, illet leg egy ezzel egyenérték  harmonizált szabvány szerinti szabályszer  
min sítését. A gyártónak részletes adatokat kell adnia a min sítésr l, és köteles a jóváha-
gyó hatóságot ennek érvényességével és hatályával kapcsolatos minden változásról értesí-
teni. 

1.3. A teljes járm  típusjóváhagyásához nem kell megismételni a rendszerek, alkatrészek és 
önálló m szaki egységek típusjóváhagyásához elvégzett kezdeti értékeléseket, de ki kell 
egészíteni, a teljes járm  összeszerelésével kapcsolatos olyan telephelyek és tevékenységek 
értékelésével, amelyekre a korábbi értékelések nem terjedtek ki. 

2. A GYÁRTÁS (A TERMÉKEK) MEGFELEL SÉGÉT BIZTOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK 

2.1. Minden, ezen irányelv vagy külön irányelv vagy rendelet szerint jóváhagyott járm vet, 
rendszert, alkatrészt vagy önálló m szaki egységet úgy kell gyártani, hogy megfeleljen a 
jóváhagyott típusnak, teljesítve ezen irányelvnek vagy a külön irányelvek vagy rendeletek 
egyikének a A/4. vagy a A/11. mellékletben megállapított teljes listában szerepl  követel-
ményeit. 

2.2. A jóváhagyó hatóságnak az EK-típusjóváhagyás kiadásának id pontjában ellen riznie kell, 
hogy a megfelel  intézkedések megtörténtek-e, és írásban rögzítve rendelkezésre állnak-e a 
vizsgálati eljárások, minden jóváhagyás tekintetében a gyártóval egyeztetve, melyet köve-
t en az ilyen vizsgálatok és kapcsolódó ellen rzések rendszeres id közönként végrehajtha-
tók a jóváhagyott típusnak való folyamatos megfelelés biztosítására, ideértve különösen a 
külön irányelvekben vagy rendeletekben meghatározott vizsgálatokat, adott esetben. 

2.3. Az EK-típusjóváhagyás jogosultja köteles, különösen: 

2.3.1. biztosítani a termékek (járm vek, rendszerek, alkatrészek és önálló m szaki egységek) a 
jóváhagyott típusnak való megfelel sége hatékony ellen rzését biztosító eljárások meglétét 
és alkalmazását; 
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2.3.2. hozzáféréssel rendelkezni minden jóváhagyott típus ellen rzéséhez szükséges vizsgáló 
vagy egyéb megfelel  berendezéshez; 

2.3.3. biztosítani, hogy a vizsgálati vagy ellen rzési eredményeket rögzítsék, és a csatolt iratok 
hozzáférhet ek maradjanak a típusjóváhagyó hatósággal való megegyezés alapján megha-
tározott id tartamig. Ezen id tartam lehet leg ne haladja meg a tíz évet; 

2.3.4. elemezni minden típus vizsgálatának vagy ellen rzésének eredményeit, annak érdekében, 
hogy ellen rizze és biztosítsa a termék jellemz inek állandósága igazolható és biztosítható 
legyen, figyelemmel az iparban szokásos szóródásra; 

2.3.5. biztosítani minden termék esetében, hogy legalább az ezen irányelvben el írt ellen rzése-
ket, és – a A/4. vagy a A/11. mellékletben meghatározott teljes listában szerepl  – alkal-
mazandó külön irányelvekben vagy rendeletekben el írt vizsgálatokat elvégzik; 

2.3.6. biztosítani, hogy minden olyan mintavétel vagy vizsgálati darab esetén, amely a nem meg-
felel séget bizonyítja a típus egy adott vizsgálata vagy ellen rzése során, további mintavé-
telt, vizsgálatot vagy ellen rzést végezzenek. Az összes szükséges intézkedést meg kell 
tennie ahhoz, hogy a jóváhagyottal azonos gyártást helyreállítsák; 

2.3.7. a teljes járm  EK-típusjóváhagyása esetén a 2.3.5. pont szerinti vizsgálatok azokra korláto-
zódnak, amelyek a jóváhagyással kapcsolatban a járm  megfelel  kialakításának ellen rzé-
sére irányulnak, különösen a A/3. mellékletben meghatározott adatközl  lap és az ezen 
irányelv A/9. mellékletében meghatározott megfelel ségi nyilatkozathoz szükséges adatok 
vonatkozásában. 

3. FOLYAMATOS FELÜLVIZSGÁLATI INTÉZKEDÉSEK 

3.1. Az EK-típusjóváhagyást megadó hatóság minden gyártóegységben bármikor felülvizsgál-
hatja az alkalmazott megfelel ség-ellen rzési módszereket. 

3.1.1. Az e melléklet 1.2. pontjában (kezdeti értékelés és termékmegfelel ség) meghatározott el-
járások folyamatos hatékonyságát a rendes intézkedések útján kell figyelemmel kísérni. 

3.1.1.1. Az (e melléklet 1.2.3. pontja szerint min sített vagy elismert) tanúsító szervezet által foly-
tatott felügyeleti tevékenységet kielégít nek kell tekinteni a 3.1.1. pont szempontjából, te-
kintettel a kezdeti értékelésnél meghatározott követelményekre (1.2.3. pont). 

3.1.1.2. A jóváhagyó hatóság által folytatott (a 3.1.1.1. ponttól eltér ) felülvizsgálatok rendes gya-
korisága biztosítja, hogy az e melléket 1. és 2. pontjának megfelel en végrehajtott felül-
vizsgálatokat olyan id közönként ismételjék meg, amelyet a típusjóváhagyó hatóság az 
addigi tapasztalatok alapján állapít meg. 

3.2. Minden felülvizsgálatkor a vizsgálatok vagy ellen rzések adatait és a gyártási dokumen-
tumokat hozzáférhet vé kell tenni az ellen r számára; különösen azoknak a dokumentált 
vizsgálatoknak vagy ellen rzéseknek az eredményeit, amelyek a melléklet 2.2. pontja alap-
ján szükségesek. 

3.3. Ha a vizsgálat jellege megfelel , az ellen r szúrópróbaszer en mintákat vehet, amelyeket a 
gyártó laboratóriumában (vagy a vizsgáló intézmény útján, ha a külön melléklet vagy ren-
delet így rendelkezik) megvizsgál. A minták legkisebb számát a gyártó által végzett vizs-
gálatok eredményei alapján lehet megállapítani. 
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3.4. Ha a vizsgálat szintje nem t nik megfelel nek, vagy ha szükségesnek t nik a 3.2. pont sze-
rinti vizsgálatok érvényességének ellen rzése, az ellen rnek ki kell választania ahhoz a 
vizsgáló intézményhez megküldend  mintákat, amely az EK-típus-jóváhagyási vizsgálato-
kat végezte. 

3.5. Amennyiben az ellen rzés vagy felülvizsgálat során hiányosságokat állapítanak meg, a jó-
váhagyó hatóság biztosítja, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a gyártás meg-
felel ségének helyreállítására, amilyen gyorsan az lehetséges. 
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A/11. melléklet 

A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉS  JÁRM VEK EK–TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁHOZ SZÜK-
SÉGES KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 

1. kiegészítés 

Lakóautók, ment járm vek és halottszállító kocsik 

Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 

M1  2 500 
(1) kg 

M1  2 500 
(1) kg M2 M3 

1 Zajkibocsátás 70/157/EGK 

A/1 
H G + H G + H G + H 

2 Légszennyezés 70/220/EGK 

A/2 
Q G + Q G + Q G + Q 

2a Légszennyezés (Euro 
5 és 6) könny  ha-
szongépjárm vek / 
információhoz való 
hozzáférés 

715/2007/EK 
rendelet 

Q G + Q G + Q  

3 Üzemanyagtartá-
lyok/hátsó 
aláfutásgátló berende-
zés 

70/221/EGK 

A/3 
F F F F 

4 Hátsó rendszámtábla 
helye 

70/222/EGK 

A/4 
X X X X 

5 Kormányzási er kifej-
tés 

70/311/EGK 

A/5 
X G G G 

6 Ajtózár és csuklópánt 70/387/EGK 

A/6 
B G + B   

7 Hangjelz  készülék 70/388/EGK 

A/7 
X X X X 

8 Közvetett látást bizto-
sító eszközök 

71/127/EGK 

A/8 
X G G G 

9 Járm vek fékezése 71/320/EGK 

A/9 
X G G G 

10 Rádió-zavarsz rés 72/245/EGK 

A/10 
X X X X 

11 Dízelfüst 72/306/EGK 

A/11 
H H H H 

12 Bels  szerelvények 74/60/EGK 

A/12 
C G + C   

13 Illetéktelen használat 
elleni védelem 

74/61/EGK 

A/13 
X G G G 
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 

M1  2 500 
(1) kg 

M1  2 500 
(1) kg M2 M3 

14 Kormány viselkedése 
ütközésnél 

74/297/EGK 

A/14 
X G   

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK 

A/15 
D G + D G + D G + D 

16 Kinyúló részek 74/483/EGK 

A/16 
X a vezet fülke,
A a többi rész 
tekintetében 

G a vezet fülke,
A a többi rész 
tekintetében 

  

17 Sebességmér  és hát-
rameneti fokozat 

75/443/EGK 

A/17 
X X X X 

18 El írt táblák 76/114/EGK 

A/18 
X X X X 

19 Biztonságiöv-rögzítési 
pontok 

76/115/EGK 

A/19 
D G + L G + L G + L 

20 Világító- és fényjelz  
berendezések beépíté-
se 

76/756/EGK 

A/20 
A + N A + G+N a veze-

t fülke, A + N a 
többi rész tekin-

tetében 

A + G+N a veze-
t fülke, A + N a 
többi rész tekin-

tetében 

A + G+N a veze-
t fülke, A + N a 
többi rész tekin-

tetében 
21 Fényvisszaver k 76/757/EGK 

A/21 
X X X X 

22 Méretjelz k, els  
helyzetjelz k, hátsó 
helyzetjelz k, féklám-
pák, nappali fényszó-
rók, oldalsó helyzet-
jelz k 

76/758/EGK 

A/22 
X X X X 

23 Irányjelz  lámpa 76/759/EGK 

A/23 
X X X X 

24 Hátsó rendszám-tábla 
világítás 

76/760/EGK 

A/24 
X X X X 

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK 

A/25 
X X X X 

26 Els  ködfényszórók 76/762/EGK 

A/26 
X X X X 

27 Elvontató berendezés 77/389/EGK 

A/27 
E E E E 

28 Hátsó ködlámpa 77/538/EGK 

A/28 
X X X X 

29 Hátrameneti fényszó-
rók 

77/539/EGK 

A/29 
X X X X 

30 Várakozást jelz  lám-
pa 

77/540/EGK 

A/30 
X X X X 
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 

M1  2 500 
(1) kg 

M1  2 500 
(1) kg M2 M3 

31 Visszatartó berende-
zések 

77/541/EGK 

A/31 
D G + M G + M G + M 

32 Látómez  77/649/EGK 

A/32 

X G   

33 Kezel szervek jelölése 78/316/EGK 

A/33 

X X X X 

34 Jég- és páramentesítés 78/317/EGK 

A/34 

X G + O O O 

35 Szélvéd mosó/-törl  
berendezés 

78/318/EGK 

A/35 

X G + O O O 

36 F t rendszerek 2001/56/EK 

A/36 

X X X X 

37 Kerékburkolat 78/549/EGK 

A/37 

X G   

38 Fejtámaszok 78/932/EGK 

A/38 

D G + D   

39 CO2-
kibocsátá-
sok/üzemanyag-
fogyasztás 

80/1268/EGK 

A/39 

N/A N/A   

40 Motorteljesítmény-
mérés 

80/1269/EGK 

A/40 

X X X X 

41 Dízel-motorok szeny-
nyez  gáz kibocsátások

88/77/EGK 

A/41 

H G + H G + H G + H 

44 Tömegek és méretek 
(személygépkocsi) 

92/21/EGK 

A/44 

X X   

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK 

A/45 

J G + J G + J G + J 

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK 

A/46 

X G G G 

47 Sebességkorlátozó 92/24/EGK 

A/47 

   X 

48 Tömegek és méretek (a 
44. pont alá nem tarto-
zó járm vek) 

97/27/EK 

A/48 

  X X 

50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK 

A/50 

X G G G 

51 Éghet ség 95/28/EK 

A/51 

   G a vezet fülke,
X a többi rész 
tekintetében 
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 

M1  2 500 
(1) kg 

M1  2 500 
(1) kg M2 M3 

52 Autóbuszok  2001/85/EK 

A/52 

  A A 

53 Frontális ütközési oldal 96/79/EK 

A/53 

N/A N/A   

54 Oldalsó ütközés 96/27/EK 

A/54 

N/A N/A   

58 Gyalogosvédelem 2003/102/EK 

A/58 

X    

59 Újrafeldolgozhatóság 2005/64/EK 

A/59 

N/A N/A   

60 Elüls  védelmi rend-
szer 

2005/66/EK 

A/60 

X X (2)   

61 Légkondicionáló rend-
szerek 

2006/40/EK 

A/61 

X X   

(1) M szakilag megengedett össztömeg megrakott állapotban. 

(2) 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett össztömeg. 
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2. kiegészítés 

Páncélozott járm vek 

Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1 Zajkibocsátás 70/157/EGK 

A/1 
X X X X X X     

2 Légszennyezés 70/220/EGK 

A/2 
A A A A A A     

2a Légszennyezés (Eu-
ro 5 és 6) könny  
haszongépjárm vek 
/ információhoz 
való hozzáférés 

715/2007/EK 
rendelet 

A A  A A      

3 Üzemanyagtartá-
lyok/hátsó 
aláfutásgátlók 

70/221/EGK 

A/3 
X X X X X X X X X X 

4 Hátsó rendszámtáb-
la helye 

70/222/EGK 

A/4 
X X X X X X X X X X 

5 Kormányzási er ki-
fejtés 

70/311/EGK 

A/5 
X X X X X X X X X X 

6 Ajtózár és csukló-
pánt 

70/387/EGK 

A/6 
X   X X X     

7 Hangjelz  készülék 70/388/EGK 

A/7 
A + K A + 

K 
A + K A + K A + K A + K     

8 Közvetett látást 
biztosító eszközök 

71/127/EGK 

A/8 
A A A A A A     

9 Járm vek fékezése 71/320/EGK 

A/9 
X X X X X X X X X X 

10 Rádió-zavarsz rés 72/245/EGK 

A/10 
X X X X X X X X X X 

11 Dízelfüst 72/306/EGK 

A/11 
X X X X X X     

12 Bels  szerelvények 74/60/EGK 

A/12 
A          

13 Illetéktelen haszná-
lat elleni védelem 

74/61/EGK 

A/13 
X X X X X X     

14 Kormány viselkedé-
se ütközésnél 

74/297/EGK 

A/14 
N/A   N/A       

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK 

A/15 
X D D D D D     



2009/96. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24675

Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

16 Kinyúló részek 74/483/EGK 

A/16 
A          

17 Sebességmér  és 
hátrameneti fokozat 

75/443/EGK 

A/17 
X X X X X X     

18 El írt táblák 76/114/EGK 

A/18 
X X X X X X X X X X 

19 Biztonságiöv-
rögzítési pontok 

76/115/EGK 

A/19 
A A A A A A     

20 Világító- és fényjel-
z  berendezések 
beépítése 

76/756/EGK 

A/20 
A + N A + 

N 
A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N

21 Fényvisszaver k 76/757/EGK 

A/21 
X X X X X X X X X X 

22 Méretjelz k, els  
helyzetjelz k, hátsó 
helyzetjelz k, fék-
lámpák, nappali 
fényszórók, oldalsó 
helyzetjelz k 

76/758/EGK 

A/22 
X X X X X X X X X X 

23 Irányjelz  lámpa 76/759/EGK 

A/23 
X X X X X X X X X X 

24 Hátsó rendszám-
tábla világítás 

76/760/EGK 

A/24 
X X X X X X X X X X 

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK 

A/25 
X X X X X X     

26 Els  ködfényszórók 76/762/EGK 

A/26 
X X X X X X     

27 Elvontató berende-
zés 

77/389/EGK 

A/27 
A A A A A A     

28 Hátsó ködlámpa 77/538/EGK 

A/28 
X X X X X X X X X X 

29 Hátrameneti fény-
szórók 

77/539/EGK 

A/29 
X X X X X X X X X X 

30 Várakozást jelz  
lámpa 

77/540/EGK 

A/30 
X X X X X X     

31 Visszatartó beren-
dezések 

77/541/EGK 

A/31 
A A A A A A     

32 Látómez  77/649/EGK 

A/32 
S          
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

33 Kezel szervek jelö-
lése 

78/316/EGK 

A/33 
X X X X X X     

34 Jég- és páramentesí-
tés 

78/317/EGK 

A/34 
A O O O O O     

35 Szélvéd mosó/-
törl  berendezés 

78/318/EGK 

A/35 
A O O O O O     

36 F t rendszerek 2001/56/EK 

A/36 

X X X X X X X X X X 

37 Kerékburkolat 78/549/EGK 

A/37 
X          

38 Fejtámaszok 78/932/EGK 

A/38 
X          

39 CO2-
kibocsátá-
sok/üzemanyag-
fogyasztás 

80/1268/EGK 

A/39 
N/A          

40 Motorteljesítmény-
mérés 

80/1269/EGK 

A/40 
X X X X X X     

41 Dízel-motorok 
szennyez  gáz ki-
bocsátások 

88/77/EGK 

A/41 
A X X X X X     

42 Oldalról aláesés 
elleni védelem 

89/297/EGK 

A/42 
    X X   X X 

43 Felcsapódó víz elle-
ni védelem 

91/226/EGK 

A/43 
    X X   X X 

44 Tömegek és mére-
tek (személygépko-
csi) 

92/21/EGK 

A/44 
X          

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK 

A/45 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK 

A/46 
A A A A A A A A A A 

47 Sebességkorlátozó 92/24/EGK 

A/47 
 X X  X X     

48 Tömegek és mére-
tek (a 44. pont alá 
nem tartozó járm -
vek) 

97/27/EK 

A/48 
 X X X X X X X X X 

49 Vezet fülke kiálló 
részei 

92/114/EGK 

A/49 
   A A A     
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

50 Kapcsolószerkeze-
tek 

94/20/EK 

A/50 
X X X X X X X X X X 

51 Éghet ség 95/28/EK 

A/51 
  X        

52 Autóbuszok   2001/85/EK 

A/52 
 A A        

53 Frontális ütközési 
oldal 

96/79/EK 

A/53 
N/A          

54 Oldalsó ütközés 96/27/EK 

A/54 
N/A   N/A       

56 Veszélyes áruk szál-
lítására szánt jár-
m vek 

98/91/EK 

A/56 
   X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1)

57 Mells  aláfutás el-
leni védelem 

2000/40/EK 

A/57 
    X X     

58 Gyalogosvédelem 2003/102/EK 

A/58 

N/A   N/A       

59 Újrafeldolgozhatósá
g 

2005/64/EK 

A/59 

N/A   N/A       

60 Elüls  védelmi 
rendszer 

2005/66/EK 

A/60 

N/A   N/A       

61 Légkondicionáló 
rendszerek 

2006/40/EK X   Z       

(1) Az A/56. sz. melléklet (98/91/EK irányelv) követelményei csak akkor alkalmazandók, ha a gyártó ve-
szélyes áruk közúti szállítására szánt járm  EK-típusjóváhagyását kérelmezi. 
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3. kiegészítés 
Kerekes székkel használható járm vek 

Tétel Tárgy 
Jogszabály hivatko-
zása / MR. A. függe-

lék melléklete 
M1 

1 Zajkibocsátás 70/157/EGK 

A/1 

X 

2 Légszennyezés 70/220/EGK 

A/2 

G + W1 

2a Légszennyezés (Euro 5 és 6) könny  ha-
szongépjárm vek/információhoz való 
hozzáférés 

715/2007/EK ren-
delet 

G + W1 

3 Üzemanyagtartályok/hátsó aláfutásgátlók 70/221/EGK 

A/3 

X + W2 

4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK 

A/4 

X 

5 Kormányzási er kifejtés 70/311/EGK 

A/5 

X 

6 Ajtózár és csuklópánt 70/387/EGK 

A/6 

X 

7 Hangjelz  készülék 70/388/EGK 

A/7 

X 

8 Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EGK 

A/8 

X 

9 Járm vek fékezése 71/320/EGK 

A/9 

X 

10 Rádió-zavarsz rés 72/245/EGK 

A/10 

X 

11 Dízelfüst 72/306/EGK 

A/11 

X 

12 Bels  szerelvények 74/60/EGK 

A/12 

X 

13 Illetéktelen használat elleni védelem 74/61/EGK 

A/13 

X 

14 Kormány viselkedése ütközésnél 74/297/EGK 

A614 

X 

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK 

A/15 

X + W3 
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Tétel Tárgy 
Jogszabály hivatko-
zása / MR. A. függe-

lék melléklete 
M1 

16 Kinyúló részek 74/483/EGK 

A/16 

X + W4 

17 Sebességmér  és hátrameneti fokozat 75/443/EGK 

A/17 

X 

18 El írt táblák 76/114/EGK 

A/18 

X 

19 Biztonságiöv-rögzítési pontok 76/115/EGK 

A/19 

X + W5 

20 Világító- és fényjelz  berendezések be-
építése  

76/756/EGK 

A/20 

X 

21 Fényvisszaver  prizma 76/757/EGK 

A/21 

X 

22 Helyzetjelz , fék- és méretjelz , nappali 
menet lámpák 

76/758/EGK 

A/22 

X 

23 Irányjelz  lámpa 76/759/EGK 

A/23 

X 

24 Hátsó rendszám-tábla világítás 76/760/EGK 

A/24 

X 

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK 

A/25 

X 

26 Els  ködfényszórók  76/762/EGK 

A/26 

X 

27 Elvontató berendezés 77/389/EGK 

A/27 

X 

28 Hátsó ködlámpa  77/538/EGK 

A/28 

X 

29 Hátrameneti fényszórók  77/539/EGK 

A/29 

X 

30 Várakozást jelz  lámpa  77/540/EGK 

A/30 

X 

31 Visszatartó berendezések 77/541/EGK 

A/31 

X + W6 

32 Látómez  77/649/EGK 

A/32 

X 

33 Kezel szervek jelölése 78/316/EGK 

A/33 

X 
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Tétel Tárgy 
Jogszabály hivatko-
zása / MR. A. függe-

lék melléklete 
M1 

34 Jég- és páramentesítés 78/317/EGK 

A/34 

X 

35 Szélvéd mosó/-törl  berendezés 78/318/EGK 

A/35 

X 

36  F t rendszerek 2001/56/EK 

A/36 

X 

37 Kerékburkolat 78/549/EGK 

A/37 

X 

39 CO2-kibocsátások/üzemanyag-fogyasztás 80/1268/EGK 

A/39 

X + W7 

40 Motorteljesítmény-mérés 80/1269/EGK 

A/40 

X 

41 Dízel-motorok szennyez  gáz kibocsátá-
sok 

2005/55/EK 

A/41 

X 

44 Tömegek és méretek (gépkocsik) 92/21/EGK 

A/44 

X + W8 

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK 

A/45 

X 

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK 

A/46 

X 

50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK 

A/50 

X 

53 Frontális ütközés 96/79/EK 

A/53 

X + W9 

54 Oldalsó ütközés 96/27/EK 

A/54 

X + W10 

58 Gyalogosvédelem 2003/102/EK 

A/58 

X 

59 Újrafelhasználhatóság 2005/64/EK 

A/59 

N/A 

60 Elüls  védelmi rendszerek 2005/66/EK 

A/60 

X 

61 Légkondicionáló rendszerek 2006/40/EK 
A/61 

X 
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4. kiegészítés 

Egyéb különleges rendeltetés  járm vek (beleértve a lakókocsikat) 

A mentességek alkalmazása csak akkor megengedett, ha a gyártó a jóváhagyó hatóság számára 
meggy z  módon igazolja, hogy a járm  különleges feladata miatt nem felel meg valamennyi köve-
telménynek. 

Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1 Zajkibocsátás 70/157/EGK 

A/1 
H H H H H     

2 Légszennyezés 70/220/EGK 

A/2 
Q Q Q Q Q     

2a Légszennyezés (Euro 5 
és 6) könny  haszon-
gépjárm -
vek/információhoz való 
hozzáférés 

715/2007/EK 
rendelet 

Q  Q Q      

3 Üzemanyagtartá-
lyok/hátsó 
aláfutásgátlók 

70/221/EGK 

A/3 
F F F F F X X X X 

4 Hátsó rendszámtábla 
helye 

70/222/EGK 

A/4 
A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R A + R

5 Kormányzási er kifej-
tés 

70/311/EGK 

A/5 
X X X X X X X X X 

6 Ajtózár és csuklópánt 70/387/EGK 

A/6 
  B B B     

7 Hangjelz  készülék 70/388/EGK 

A/7 
X X X X X     

8 Közvetett látást biztosí-
tó eszközök 

2003/97/EK 

A/8 
X X X X X     

9 Járm vek fékezése 71/320/EGK 

A/9 
X X X X X X X X X 

10 Rádió-zavarsz rés 72/245/EGK 

A/10 
X X X X X X X X X 

11 Dízelfüst 72/306/EGK 

A/11 
H H H H H     

13 Illetéktelen használat 
elleni védelem 

74/61/EGK 

A/13 
X X X X X     

14 Kormány viselkedése 
ütközésnél 

74/297/EGK 

A/14 
  X       

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK 

A/15 
D D D D D     
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

17 Sebességmér  és hát-
rameneti fokozat 

75/443/EGK 

A/17 
X X X X X     

18 El írt táblák 76/114/EGK 

A/18 
X X X X X X X X X 

19 Biztonságiöv-rögzítési 
pontok 

76/115/EGK 

A/19 
D D D D D     

20 Világító- és fényjelz  
berendezések beépítése

76/756/EGK 

A/20 
A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N A + N

21 Fényvisszaver k 76/757/EGK 

A/21 
X X X X X X X X X 

22 Méretjelz k, els  hely-
zetjelz k, hátsó hely-
zetjelz k, féklámpák, 
nappali fényszórók, 
oldalsó helyzetjelz k 

76/758/EGK 

A/22 
X X X X X X X X X 

23 Irányjelz  lámpa 76/759/EGK 

A/23 
X X X X X X X X X 

24 Hátsó rendszám-tábla 
világítás 

76/760/EGK 

A/24 
X X X X X X X X X 

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK 

A/25 
X X X X X     

26 Els  ködfényszórók 76/762/EGK 

A/26 
X X X X X     

27 Elvontató berendezés 77/389/EGK 

A/27 
A A A A A     

28 Hátsó ködlámpa 77/538/EGK 

A/28 
X X X X X X X X X 

29 Hátrameneti fényszórók 77/539/EGK 

A/29 
X X X X X X X X X 

30 Várakozást jelz  lámpa 77/540/EGK 

A/30 
X X X X X     

31 Visszatartó berendezé-
sek 

77/541/EGK 

A/31 
D D D D D     

33 Kezel szervek jelölése 78/316/EGK 

A/33 
X X X X X     

34 Jég- és páramentesítés 78/317/EGK 

A/34 
O O O O O     

35 Szélvéd mosó/-törl  
berendezés 

78/318/EGK 

A/35 
O O O O O     
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

36 F t rendszerek 2001/56/EK 

A/36 

X X X X X X X X X 

40 Motorteljesítmény-
mérés 

80/1269/EGK 

A/40 
X X X X X     

41 Légszennyezés (Euro 4 
és 5) nehéz haszongép-
járm vek 

88/77/EGK 

A/41 
H H H H H     

42 Oldalról aláesés elleni 
védelem 

89/297/EGK 

A/42 
   X X   X X 

43 Felcsapódó víz elleni 
védelem 

91/226/EGK 

A/43 
   X X   X X 

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK 

A/45 
J J J J J J J J J 

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK 

A/46 
X X X X X X X X X 

47 Sebességkorlátozó 92/24/EGK 

A/47 
X X  X X     

48 Tömegek és méretek 97/27/EK 

A/48 
X X X X X X X X X 

49 Vezet fülke kiálló ré-
szei 

92/114/EGK 

A/49 
  X X X     

50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK 

A/50 
X X X X X X X X X 

51 Éghet ség 95/28/EK 

A/51 
 X        

52 Autóbuszok   2001/85/EK 

A/52 
X X        

54 Oldalsó ütközés 96/27/EK 

A/54 
  A       

56 Veszélyes áruk szállítá-
sára szánt járm vek 

98/91/EK 

A/56 
   X X X X X X 

57 Mells  aláfutás elleni 
védelem 

2000/40/EK 

A/57 
   X X     

58 Gyalogosvédelem 2003/102/EK 

A/58 

  N/A       

59 Újrafeldolgozhatóság 2005/64/EK 

A/59 

  N/A       
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

60 Elüls  védelmi rendszer 2005/66/EK 

A/60 

  A       

61 Légkondicionáló rend-
szerek 

2006/40/EK 

A/61 

  Z       
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5. kiegészítés 

Önjáró daruk 

Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
N3 kategóriájú önjáró daru 

1 Zajkibocsátás 70/157/EGK 

A/1 
T 

2 Légszennyezés 70/220/EGK 

A/2 
X 

2a Légszennyezés (Euro 5 és 6) könny  
haszongépjárm vek/információhoz való 
hozzáférés 

715/2007/EK 
rendelet 

N/A 

3 Üzemanyagtartályok/hátsó aláfutásgátlók 70/221/EGK 

A/3 
X 

4 Hátsó rendszámtábla helye 70/222/EGK 

A/4 
X 

5 Kormányzási er kifejtés 70/311/EGK 

A/5 
X az els  és hátsó kerekek azonos elfordulási 

irányú kormányzása megengedett 

6 Ajtózár és csuklópánt 70/387/EGK 

A/6 
A 

7 Hangjelz  készülék 70/388/EGK 

A/7 
X 

8 Közvetett látást biztosító eszközök 2003/97/EK 

A/8 
X 

9 Járm vek fékezése 71/320/EGK 

A/9 
U 

10 Rádió-zavarsz rés 72/245/EGK 

A/10 
X 

11 Dízelfüst 72/306/EGK 

A/11 
X 

12 Bels  szerelvények 74/60/EGK 

A/12 
X 

13 Illetéktelen használat elleni védelem 74/61/EGK 

A/13 
X 

15 Ülésszilárdság 74/408/EGK 

A/15 
D 

17 Sebességmér  és hátrameneti fokozat 75/443/EGK 

A/17 
X 

18 El írt táblák 76/114/EGK 

A/18 
X 
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
N3 kategóriájú önjáró daru 

19 Biztonságiöv-rögzítési pontok 76/115/EGK 

A/19 
D 

20 Világító- és fényjelz  berendezések be-
építése 

76/756/EGK 

A/20 
A + Y 

21 Fényvisszaver  prizma 76/757/EGK 

A/21 
X 

22 Helyzetjelz , fék- és méretjelz , nappali 
menet lámpák 

76/758/EGK 

A/22 
X 

23 Irányjelz  lámpa 76/759/EGK 

A/23 
X 

24 Hátsó rendszám-tábla világítás 76/760/EGK 

A/24 
X 

25 Fényszóró (izzóval) 76/761/EGK 

A/25 
X 

26 Els  ködfényszórók 76/762/EGK 

A/26 
X 

27 Elvontató berendezés 77/389/EGK 

A/27 
A 

28 Hátsó ködlámpa 77/538/EGK 

A/28 
X 

29 Hátrameneti fényszórók 77/539/EGK 

A/29 
X 

30 Várakozást jelz  lámpa 77/540/EGK 

A/30 
X 

31 Visszatartó berendezések 77/541/EGK 

A/31 
D 

33 Kezel szervek jelölése 78/316/EGK 

A/33 
X 

34 Jég- és páramentesítés 78/317/EGK 

A/34 
O 

35 Szélvéd mosó/-törl  berendezés 78/318/EGK 

A/35 
O 

36 F t rendszerek 2001/56/EK 

A/36 

X 

40 Motorteljesítmény-mérés 80/1269/EGK 

A/40 
X 
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Tétel Tárgy 
Jogszabály 

száma / MR. A. 
függelék mel-

léklete 
N3 kategóriájú önjáró daru 

41 Légszennyezés (Euro 4 és 5) nehéz ha-
szongépjárm vek 

88/77/EGK 

A/41 
V 

42 Oldalról aláesés elleni védelem 89/297/EGK 

A/42 
X 

43 Felcsapódó víz elleni védelem 91/226/EGK 

A/43 
X 

45 Biztonsági üveg 92/22/EGK 

A/45 
J 

46 Gumiabroncsok 92/23/EGK 

A/46 
A,  

(amennyiben teljesülnek az ISO 10571:1995 
[Önjáró daruk és hasonló specializált gépek 

gumiabroncsai] vagy az ETRTO-szabványok 
kézikönyvének el írásai) 

47 Sebességkorlátozó 92/24/EGK 

A/47 
X 

48 Tömegek és méretek 97/27/EK 

A/48 
X 

49 Vezet fülke kiálló részei 92/114/EGK 

A/49 
X 

50 Kapcsolószerkezetek 94/20/EK 

A/50 
X 

57 Mells  aláfutás elleni védelem 2000/40/EK 

A/57 
X 

A bet jelzések magyarázata 

X Mentességek nincsenek, kivéve a jogszabályban meghatározottakat. 

N/A Ez a jogszabály nem alkalmazandó erre a járm re (nincsenek követelmények). 

A A mentesség megengedett, amennyiben a különleges rendeltetés lehetetlenné teszi a teljes 
megfelelést. A gyártónak a jóváhagyó hatóság számára kielégít en bizonyítania kell, hogy 
a járm  nem felelhet meg a követelményeknek annak különleges rendeltetése miatt. 

B Az alkalmazás csak a rendes használatra tervezett ülésekhez való hozzáférést biztosító aj-
tókra korlátozódik, amikor a járm  az országúton halad, és csak akkor, ha a távolság az 
ülés R pontja és az ajtó felületének átlagsíkja között nem haladja meg az 500 mm-t a járm  
hosszanti középsíkjára mer legesen mérve. 

C Az alkalmazás a járm veknek a leghátsó, rendes használatra tervezett ülése el tti részére 
korlátozódik, amikor a járm  részt vesz a közúti közlekedésben, és csak a fejnek az MR. 
A. Függelék A/12. számú mellékletében meghatározott ütközési zónájára korlátozódik. 
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D Az alkalmazás a rendes használatra tervezett ülésekre korlátozódik, amikor a járm  részt 
vesz a közúti közlekedésben. A menet közbeni rendes használatra szolgáló üléseket egyér-
telm en felismerhet vé kell tenni az utasok számára vagy piktogram segítségével, vagy 
egy megfelel  szöveget tartalmazó jelzéssel. 

E Csak elöl. 

F Az üzemanyag-utántölt  cs  elhelyezésének és hosszúságának a módosítása, valamint a 
fedélzeti tartály áthelyezése megengedett. 

G Az alap/nem teljes járm  (amelynek alvázát különleges rendeltetés  járm  építésére hasz-
nálták) kategóriájára vonatkozó követelmények. Nem teljes/befejezett járm vek esetén el-
fogadható, hogy a megfelel  N kategória járm veire vonatkozó követelményeknek (legna-
gyobb tömeg alapján) eleget tettek. 

H Minden további vizsgálat nélkül engedélyezett a kipufogórendszer hosszának az utolsó 
hangtompító utáni, 2 métert meg nem haladó módosítása. 

J A vezet fülke (szélvéd  és oldalsó üvegek) kivételével az üvegezésnél a felhasznált anyag 
vagy biztonsági üveg vagy szilárd m anyag üveg lehet. 

K Pánik esetére kiegészít  riasztóberendezések megengedettek. 

L Az alkalmazás a rendes használatra tervezett ülésekre korlátozódik, amikor a járm  részt 
vesz a közlekedésben. A hátsó üléseknél legalább a kétpontos biztonsági öv rögzítései kö-
telez ek. A menet közbeni rendes használatra szolgáló üléseket egyértelm en felismerhe-
t vé kell tenni az utasok számára vagy piktogram segítségével, vagy egy megfelel  szöve-
get tartalmazó jelzéssel. 

M Az alkalmazás a rendes használatra tervezett ülésekre korlátozódik, amikor a járm  részt 
vesz a közlekedésben. Valamennyi hátsó ülésnél legalább a kétpontos biztonsági övek kö-
telez ek. A menet közbeni rendes használatra szolgáló üléseket egyértelm en felismerhe-
t vé kell tenni az utasok számára vagy piktogram segítségével, vagy egy megfelel  szöve-
get tartalmazó jelzéssel. 

N Amennyiben valamennyi kötelez  világítóberendezést felszerelnek, és a geometriai látha-
tóságot nem befolyásolja. 

O A járm  elejére megfelel  rendszert kell felszerelni. 

Q Minden további vizsgálat nélkül engedélyezett a kipufogórendszer hosszának az utolsó 
hangtompító utáni, 2 métert meg nem haladó módosítása. A leginkább jellemz  alapjárm -
re kibocsátott EK-típusjóváhagyás a referenciasúly változásától függetlenül érvényes ma-
rad. 

R Amennyiben valamennyi tagállam rendszámtábláját fel lehet szerelni, és az látható marad. 

S A fényáteresztési tényez  legalább 60 %, és az „A” oszlop takarási szöge nem nagyobb 
10 foknál. 

T Csak a teljes/befejezett járm vek esetén elvégzend  vizsgálat. A járm  az MR. A. Függe-
lék A/1. számú mellékletének megfelel en vizsgálható. Az MR. A. Függelék A/1. számú 
mellékletének 5.2.2.1. pontja vonatkozásában az alábbi határértékeket kell alkalmazni: 

a) 81 dB(A) a 75 kW-nál kisebb motorteljesítmény  járm vekre 

b) 83 dB(A) a legalább 75 kW, de 150 kW-nál kisebb motorteljesítmény  járm -
vekre 

c) 84 dB(A) a legalább 150 kW motorteljesítmény  járm vekre. 
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U Csak a teljes/befejezett járm vek esetén elvégzend  vizsgálat. A legfeljebb négy tengellyel 
rendelkez  járm veknek meg kell felelniük az MR. A. Függelék A/9. számú mellékletében 
meghatározott feltételeknek. Eltérések a négynél több tengellyel rendelkez  járm vek ese-
tén elfogadottak az alábbi esetekben: 

ha azokat a sajátos konstrukció indokolja, 

ha az MR. A. Függelék A/9. számú mellékletében meghatározott, kézifékre, üzemi fékre és 
a biztonsági fékrendszerre vonatkozó valamennyi fékteljesítménynek megfelelnek. 

V A 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendeletnek (97/68/EK irányelvnek) való meg-
felelés elfogadható. 

W1 A követelményeket teljesíteni kell, azonban megengedett a kipufogórendszerek további 
vizsgálatok nélküli módosítása, amennyiben az nem érinti a kibocsátás-csökkent  berende-
zéseket, többek között a részecskesz r ket (ha van ilyen). Nincs szükség a módosított jár-
m  párolgási kibocsátásának újabb vizsgálatára, amennyiben a párolgási kibocsátást csök-
kent  berendezés olyan marad, mint a gyártó által az alapjárm re felszerelt berendezés. 

A leginkább jellemz  alapjárm re kibocsátott EK-típusjóváhagyás a referenciatömeg vál-
tozásától függetlenül érvényes marad. 

W2 A követelményeket teljesíteni kell, azonban megengedett az üzemanyag-utántölt  csonk és 
üzemanyag-, valamint szell ztet  vezetékek elhelyezésének és hosszúságának módosítása. 
Az eredeti üzemanyagtartály áthelyezése megengedett. 

W3 A kerekes szék helye ül helynek min sül. Elegend  területet kell biztosítani minden kere-
kes szék számára. A külön terület hosszanti síkjának párhuzamosnak kell lennie a járm  
hosszanti síkjával. 

Megfelel  módon tájékoztatni kell a járm  tulajdonosát arról, hogy a járm ben ülésként 
használandó kerekes széknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy különböz  vezetési kö-
rülmények között ellenálljon a rögzítési mechanizmus által közvetített er hatásoknak. 

A járm  ülésein a megfelel  módosításokat lehet elvégezni, feltéve hogy a rögzítések, me-
chanizmusok és fejtámlák által nyújtott védelem az irányelvben el írtakkal azonos szint . 

W4 Az irányelvnek való megfelelést a beszállási segédeszközökt l nyugvó helyzetben kell 
megkövetelni. 

W5 Minden kerekes szék helyét el kell látni integrált utasbiztonsági rendszerrel, amely a kere-
kes szék utasbiztonsági rendszeréb l és a kerekes szék használójának utasbiztonsági rend-
szeréb l áll. 

Az utasbiztonsági rendszerek rögzítéseinek ellen kell állnia az MR. A. Függelék A/19. 
számú mellékletében és az ISO 10542-1:2001 szabványban el írt er hatásoknak. 

A kerekes szék rögzítésére szánt hevedereknek és fémrészeknek (rögzítési mechanizmu-
soknak) teljesíteniük kell az MR. A. Függelék A/31. számú mellékletének követelményeit 
és az ISO 10542 szabvány vonatkozó részeit. 

A vizsgálatokat a fent említett irányelvekkel összhangban a vizsgálatokra és ellen rzésekre 
kijelölt vizsgáló intézmény végzi. A kritériumok megegyeznek az ezen irányelvek kritéri-
umaival. A vizsgálatokat az ISO 10542 szabványban megnevezett helyettesít  kerekes 
székkel kell elvégezni. 

W6 Amennyiben az átalakítás során a biztonsági övek rögzítési pontjait az MR. A. Függelék 
A/31. számú mellékletének 4.4.8.1. pontjában el írt t réshatáron kívülre kell helyezni, a 
vizsgáló intézmény megvizsgálja, hogy a módosítás a legrosszabb esetet eredményezi-e 
vagy sem. Ebben az esetben el kell végezni az MR: A. Függelék A/31. számú mellékleté-
nek VII. mellékletében el írt vizsgálatot. Az EK-típusjóváhagyást nem kell kiterjeszteni. 
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W7 Nem kell elvégezni a CO2-kibocsátáshoz kapcsolódó új méréseket, amennyiben a W1 ren-
delkezéseinek alkalmazásában nem kell újabb vizsgálatokat végezni a kipufogócs  kibo-
csátása tekintetében. 

W8 A számítások során a kerekes szék és a használó együttes tömege 100 kg-nak tekintend . 
A tömeget a háromdimenziós gépezet H pontjára kell összpontosítani. 

A vizsgáló intézménynek figyelembe kell vennie az elektromos kerekes szék(ek) használa-
tának lehet ségét is, amelynek tömege a használóval együtt 250 kg-nak tekintend . Az 
elektromos kerekes szék(ek) használatából ered  bármilyen utasbefogadó képességi korlá-
tot fel kell jegyezni a típusbizonyítványban, és megfelel  nyelven a megfelel ségi nyilat-
kozatban. 

W9 Nincs szükség újabb vizsgálatokra a módosított járm vön, amennyiben az alváznak a veze-
t  R pontja el tti els  részét nem érinti a járm  átalakítása, valamint nem távolítják el és 
nem hatástalanítják a kiegészít  utasbiztonsági rendszer (oldalsó légzsák(ok)) egyetlen ré-
szét sem. 

W10 Nincs szükség újabb vizsgálatokra a módosított járm vön, amennyiben az oldalsó meger -
sítéseket nem módosítják és nem távolítják el, valamint nem hatástalanítják a kiegészít  
utasbiztonsági rendszer (oldalsó légzsák(ok)) egyetlen részét sem. 

Y Amennyiben valamennyi kötelez  világítóberendezést felszerelték. 

Z Csak az N1 kategória I. osztályába tartozó járm veknél, az A. Függelék A/2. számú mel-
lékletének (70/220/EGK irányelv I. mellékletének) 5.3.1.4. pontjában szerepl  els  táblá-
zatban leírtak szerint. 
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A/12. melléklet 

A KIS SOROZATOKRA ÉS KIFUTÓ SOROZATOKRA VONATKOZÓ 
LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK 

A. A KIS SOROZATOK LEGNAGYOBB DARABSZÁMAI 

1. A 22. cikk alkalmazásában a Közösségben egy járm típusból évente nyilvántartásba vehe-
t , értékesíthet  vagy üzembe helyezhet  egységek darabszáma nem haladhatja meg az 
alább feltüntetett értékeket a kérdéses járm kategória tekintetében: 

Kategória Egységek 

M1 1000 

M2, M3 0 

N1 0 

N2, N3 0 

O1, O2 0 

O3, O4 0 

2. A 23. cikk alkalmazásában valamely tagállamban egy járm típusból évente nyilvántartásba 
vehet , értékesíthet  vagy üzembe helyezhet  egységek darabszámát a tagállam határozza 
meg, de ez a darabszám nem haladhatja meg az alább feltüntetett értékeket a kérdéses jár-
m kategória tekintetében: 

Kategória Egységek 

M1 75 

M2, M3 250 

N1 500 

N2, N3 250 

O1, O2 500 

O3, O4 250 

B. KIFUTÓ SOROZATOKRA MEGENGEDETT LEGNAGYOBB DARABSZÁMOK 

Egy adott tagállamban a „kifutó sorozatokra” vonatkozó eljárással forgalomba helyezhet  
teljes és befejezett járm vek legnagyobb számát egy, a következ k közül a tagállam által 
választott módon korlátozni kell: 

– egy vagy több típusban a járm vek legnagyobb száma nem haladhatja meg az M1 ka-
tegória esetén a 10 %-át, minden más kategória esetén 30 %-át az abban a tagállam-
ban az el z  évben az összes típusból forgalomba helyezett járm veknek. Ha a 10 %, 
illetve a 30 % kevesebb mint 100 járm vet jelent, a tagállam legfeljebb 100 járm  
forgalomba helyezését engedélyezheti, vagy 

– a járm vek bármely típusát azokra kell korlátozni, amelyekre érvényes megfelel ségi 
igazolást állítottak ki a gyártás id pontjában vagy azt követ en, és az a kiállítás nap-
jától számított legalább három hónapig volt érvényes, de egy jogszabály hatálybalé-
pése miatt ezután érvényessége megsz nt. 
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A/13. melléklet 

A JÁRM  BIZTONSÁGA VAGY KÖRNYEZETVÉDELMI TULAJDONSÁGAI SZEMPONT-
JÁBÓL ALAPVET EN FONTOS RENDSZEREK 

MEGFELEL  M KÖDÉSÉT JELENT S MÉRTÉKBEN VESZÉLYEZTET  RÉSZEK ÉS BE-
RENDEZÉSEK JEGYZÉKE, M KÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK, MEGFELEL  VIZSGÁLATI 

ELJÁRÁSOK, JELÖLÉSI ÉS CSOMAGOLÁSI EL ÍRÁSOK 

I. A járm  biztonságát jelent sen befolyásoló részek és berendezések 

Sor-
szám 

A rész vagy 
berendezés 
leírása 

M ködési 
követelmény 

Vizsgálati 
eljárás 

Jelölési el -
írások 

Csomagolási 
el írások 

1 (…)     

2      

3      

II. A járm  környezetvédelmi tulajdonságait jelent sen befolyásoló részek és berendezések 

Sor-
szám 

A rész vagy 
berendezés 
leírása 

M ködési 
követelmény 

Vizsgálati 
eljárás 

Jelölési el -
írások 

Csomagolási 
el írások 

1 (…)     

2      

3      
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A/14. melléklet 

Jogszabályok értelmében kiadott 
EK-típusjóváhagyások jegyzéke 

A jóváhagyó hatóság pecsét-
je 

Jegyzékszám: 

A -tól -ig terjed  id szakra. 

A következ  adatokat minden, a fenti id szakban megadott, elutasított vagy visszavont EK-
típusjóváhagyáshoz meg kell adni: 

Gyártó: 

Az EK-típusjóváhagyás száma: 

A kiterjesztés oka (adott esetben): 

Gyártmány: 

Típus: 

A kiadás id pontja: 

Az eredeti kiadás id pontja (kiterjesztések esetén): 
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A/15. melléklet 

AZON JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE, 
AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN 

GYÁRTÓ JELÖLHET  KI VIZSGÁLÓ INTÉZMÉNYKÉNT 

Hivatkozás a jogszabályra  Tárgy 

Irányelv vagy rendelet Egyenérték  ENSZ-
EGB el írás (+) 

46. Gumiabroncsok 92/23/EGK 

A/46 

30, 54, 117 

61 Légkondicionáló rendszerek 2006/40/EK 

A/61 

--- 

(+) A részleteket lásd a A/4. melléklet II. részében. 
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A/16. melléklet 

AZON JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE, 
AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN GYÁRTÓ VAGY VIZSGÁLÓ INTÉZMÉNY VIRTUÁLIS 

VIZSGÁLATI MÓDSZEREKET HASZNÁLHAT 

Hivatkozás a jogszabályra  Tárgy 

Irányelv vagy rendelet Egyenérték  ENSZ-
EGB el írás (+) 

 (…)   
(+) A részleteket lásd a A/4. melléklet II. részében. 
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1. kiegészítés 

A virtuális vizsgálati módszerek tekintetében el írt 
általános feltételek 

1. Virtuális vizsgálat 

A virtuális vizsgálatok leírásához és elvégzéséhez alapstruktúraként az alábbi rendszert 
kell használni: 

a) cél; 

b) szerkezetmodell; 

c) peremfeltételek; 

d) terhelésre vonatkozó feltételezések; 

e) számítás; 

f) értékelés; 

g) dokumentálás. 

2. A számítógépes szimuláció és kalkuláció alapelvei 

2.1. Matematikai modell 

A kérelmez  által bemutatott szimulációs/számítási modellnek tükröznie kell a járm  
és/vagy az alkatrész szerkezetének összetettségét, a jogszabály követelményeivel és annak 
peremfeltételeivel együtt. 

A modellt a vizsgáló intézmény rendelkezésére kell bocsátani. 

2.2. A modell érvényesítése 

A modellt a tényleges vizsgálati feltételekkel összehasonlítva kell érvényesíteni. Bizonyí-
tani kell a modell eredményeinek a hagyományos vizsgálati eljárások eredményeivel való 
összehasonlíthatóságát. 

2.3. Dokumentálás 

A szimulációhoz és a számításhoz használt adatokat és segédeszközöket a kérelmez  köte-
les rendelkezésre bocsátani, megfelel  módon dokumentálni és nyilvántartani. 

2. kiegészítés 

A virtuális vizsgálati módszerekre vonatkozó egyedi feltételek 

Hivatkozás a jogszabályra  

Hivatkozás Bekezdés/pont 

Vizsgálati feltételek és adminisztratív rendelke-
zések 

 […] 
(az A/16. mellék-
letben felsorolt 
valamennyi jog-
szabályra) 

(…) (…) 
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A/17. melléklet 

A TÖBBLÉPCS S EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS 

1. ÁLTALÁNOS 

1.1. A többlépcs s EK-típus-jóváhagyási eljárás megfelel  lefolytatása megkívánja valamennyi 
érintett gyártó összehangolt tevékenységét. E célból a jóváhagyó hatóságoknak az els  és a 
további lépcs k szerinti típusjóváhagyás kiadását megel z en biztosítaniuk kell, hogy az 
érintett gyártók között jöjjenek létre megállapodások a dokumentumok és információk 
szolgáltatására és cseréjére a célból, hogy a befejezett járm típus a vonatkozó jogszabály-
okban a A/4. melléklet és a A/11. melléklet alapján meghatározott m szaki követelmé-
nyeknek megfeleljen. Ezeknek a dokumentumoknak részleteket kell tartalmazniuk az érin-
tett rendszerek, alkatrészek vagy önálló m szaki egységek jóváhagyásairól, illet leg a még 
nem teljes járm  részét képez , de még nem jóváhagyott járm részekr l. 

1.2. E melléklet szerint az EK-típusjóváhagyások megadása a járm  készültségének meglév  
foka alapján történik, és magában kell foglalniuk mindazokat a jóváhagyásokat, amelyeket 
a korábbi gyártási lépcs kben adtak ki. 

1.3. A többlépcs s EK-típus-jóváhagyási eljárásban minden gyártó felel s az általa gyártott 
vagy egy korábbi gyártási lépcs höz általa hozzáadott minden rendszer, alkatrész vagy ön-
álló m szaki egység jóváhagyásáért és megfelel ségéért. A gyártó nem felel s a korábbi 
lépcs kben jóváhagyott tárgyakért, kivéve azokban az esetekben, amikor oly mértékben 
módosít lényeges részeket, hogy az el zetesen megadott jóváhagyás érvényét veszti. 

2. ELJÁRÁSOK 

A jóváhagyó hatóság köteles: 

a) ellen rizni, hogy a járm  típusjóváhagyásra irányadó jogszabályok szerint kiadott 
minden EK-típusjóváhagyás lefedi a járm típust gyártási állapotában, és megfelel az 
el írt követelményeknek; 

b) biztosítani, hogy a járm  gyártási állapotára figyelemmel, minden vonatkozó adat 
feltüntetésre kerüljön az adatközl  mappában; 

c) a benyújtott dokumentáció tekintetében ellen rizni, hogy a járm  adatközl  mappá-
jának I. részében szerepl  adatokat és járm jellemz ket az információs csomagok és 
az EK-típusbizonyítványok tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok tekintetében; és a 
befejezett járm vek esetében, amennyiben az adatközl  mappa I. részében egy jel-
lemz  nincs megadva valamelyik jogszabály információs csomagjában, megvizsgál-
ni, hogy az adott rész vagy jellemz  megfelel-e az adatközl  mappában megadott 
adatoknak; 

d) a járm részek és a rendszerek ellen rzését a jóváhagyásra kerül  típusba tartozó 
járm vek szúrópróbaszer en kiválasztott mintáján elvégezni, vagy intézkedni azok 
elvégzésér l, annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a járm (vek) valamennyi 
jogszabály tekintetében az információs csomagban megadott irányadó adatoknak 
megfelel; 

e) ellen rzi adott esetben az önálló m szaki egységek tekintetében azok felszerelését, 
vagy az ellen rzésr l gondoskodik; 

3. A 2. bekezdés d) pontja alapján megvizsgálandó járm vek száma elégséges kell legyen ah-
hoz, hogy a különböz  EK-típusjóváhagyásra szánt járm vek megfelel  ellen rzését lehe-
t vé tegye a járm  gyártási állapota és a következ  szempontok alapján: 

– motor, 

– sebességváltó, 
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– hajtott tengelyek (száma, helyzete, kapcsolata egymáshoz), 

– kormányzott tengelyek (száma és elhelyezése), 

– felépítmény jellege, 

– ajtók száma, 

– bal- vagy jobbkormányos, 

– ülések száma, 

– a felszereltség szintje. 

4. A JÁRM  AZONOSÍTÁSA 

4.1. A járm  azonosítási száma 

a) Az alapjárm  MR. A. Függelék A/18. számú melléklete által el írt azonosítási 
számát a típus-jóváhagyási eljárás valamennyi további fázisában meg kell rizni 
az eljárás nyomonkövethet ségének biztosítása érdekében. 

b) Az utolsó gyártási fázisban azonban az e fázisban érintett gyártó – a jóváhagyó 
hatóság egyetértésével – a járm azonosító szám els  és második szakaszát a saját 
járm gyártó kódjával és a járm azonosító kóddal helyettesítheti, amennyiben – és 
kizárólag amennyiben – a járm vet az  kereskedelmi neve alatt kell nyilvántar-
tásba venni. Ilyen esetben az alapjárm  teljes járm azonosító száma nem törlend . 

4.2. A gyártó kiegészít  táblája 

A második és minden további gyártási lépcs  valamennyi gyártója az MR. A. Függelék 
A/18. számú mellékletében meghatározott hatóságilag el írt tábla mellett köteles egy ki-
egészít  táblát is a járm re rögzíteni, amelynek mintáját e melléklet kiegészítése tartalmaz-
za. A táblát megfelel en, jól látható és könnyen elérhet  helyen kell rögzíteni olyan részen, 
amely a használat során nem cserél dik. Tisztán és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni rajta 
a következ  adatokat: 

– a gyártó neve, 

– az EK-típus-jóváhagyási szám 1., 3. és 4. szakasza, 

– a jóváhagyási lépcs , 

– járm azonosítási szám, 

– a járm  legnagyobb megengedett össztömege (a), 

– a járm szerelvény legnagyobb megengedett össztömege (ha a járm  vontathat pótko-
csit) (a) 

– legnagyobb megengedett tömeg minden tengelyen, az els t l a hátsó felé haladó sor-
rendben (a), 

– a csatlakozóberendezés legnagyobb megengedett tömege félpótkocsi és középtenge-
lyes pótkocsi esetében (a). 

A fenti eltér  rendelkezések hiányában a táblának az MR. A. Függelék A/18. számú mel-
léklete követelményeinek kell megfelelnie. 

                                                 

(a) Csak ha az érték a folyamatban lév  jóváhagyási lépcs  alatt változott. 
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Kiegészítés 
A GYÁRTÓ KIEGÉSZÍT  TÁBLÁJÁNAK MINTÁJA 

Az alábbi minta csak tájékoztatásul szolgál. 

A GYÁRTÓ NEVE (3. lépcs ) 

e2*98/14*2609 

3. lépcs  

WD9VD58D98D234560 

 

1 500 kg 

2 500 kg 

1 – 700 kg 

2 – 810 kg 
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A/18. melléklet 

A JÁRM  SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYA 

A gyártó nyilatkozata a nem az M1 kategóriába tartozó alapjárm r l/nem teljes járm r l 

Alulírott kijelentem, hogy az alább meghatározott járm  saját gyárunkban került el állításra, továb-
bá, hogy újonnan el állított járm . 

0.1. Gyártmány (a gyártó által bejegyzett védjegy): 

0.2. A járm  típusa: 

0.2.1. Kereskedelmi név (nevek): 

0.3. Típusazonosító ismertet jelek: 

0.6. A járm  azonosítási száma: 

0.8. Az összeszerel  üzem(ek) címe: 

Alulírott kijelentem továbbá, hogy a járm  az átadáskor megfelel a következ  irányelveknek: 

Tárgy Jogszabály hivatko-
zása Típus-jóváhagyási szám

A típusjóváhagyást (+) kibo-
csátó tagállam vagy szerz -

d  fél (++) 

1. Zajkibocsátás    

2. Légszennye-
zés 

   

3. ...    

stb.    
(+) Akkor kell megadni, ha a típus-jóváhagyási számokból nem derül ki. 

(++) A felülvizsgált 1958-as megállapodásban részes felek. 
 

Ezt a nyilatkozatot az ER. A. Függelék A/11. számú (2007/46/EK irányelv XI.) mellékletének ren-
delkezései alapján teszem. 

(hely) (aláírás) (dátum)
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A/19. melléklet 

EZEN IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁNAK MENETRENDJE 
A TÍPUSJÓVÁHAGYÁS TEKINTETÉBEN 

 
A végrehajtás id pontja 

 
Az érintett kategóriák 

Új járm típusok 
Választható 

Új járm típusok 
Kötelez  

Már létez  járm típusok
Kötelez  

M1 

 

N. A. ++ a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

N. A. ++ 

M1 kategóriájú különleges 
rendeltetés  járm vek 

 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

a hatálybalépést l számított 
42 hónap 

a hatálybalépést l számított 
54 hónap 

N1 kategóriájú nem teljes 
és teljes járm vek 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

a hatálybalépést l számított 
36 hónap 

a hatálybalépést l számított 
48 hónap 

N1 kategóriájú teljes jár-
m vé fejlesztett járm vek 

 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

a hatálybalépést l számított 
48 hónap 

a hatálybalépést l számított 
66 hónap 

N2, N3, O1, O2, O3, O4 ka-
tegóriájú nem teljes és tel-
jes járm vek 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

a hatálybalépést l számított 
36 hónap 

a hatálybalépést l számított 
60 hónap 

M2, M3 kategóriájú nem 
teljes és teljes járm vek 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap1 

a hatálybalépést l számított 
36 hónap 

N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, 
O3, O4 kategóriájú külön-
leges rendeltetés  járm -
vek 

 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

a hatálybalépést l számított 
60 hónap 

a hatálybalépést l számított 
84 hónap 

N2, N3 kategóriájú teljes 
járm vé fejlesztett járm -
vek 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

a hatálybalépést l számított 
60 hónap 

a hatálybalépést l számított 
84 hónap 

M2, M3 kategóriájú teljes 
járm vé fejlesztett járm -
vek 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

a hatálybalépést l számí-
tott 30 hónap1 

a hatálybalépést l számí-
tott 48 hónap 

O1, O2, O3, O4 kategóriájú 
teljes járm vé fejlesztett 
járm vek 

a hatálybalépést l számított 
18 hónap 

a hatálybalépést l számított 
48 hónap 

a hatálybalépést l számított 
72 hónap 

( ) Nem alkalmazandó. 
1 A 45. cikk (4) bekezdése alkalmazásában e határid  12 hónappal meghosszabbodik. 
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A/20. melléklet 

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT IRÁNYELVEK NEMZETI JOGBA VALÓ ÁTÜLTETÉ-
SÉRE MEGSZABOTT HATÁRID K 

A. rész 
A 70/156/EGK irányelv és az azt követ  módosító aktusok 

Irányelvek/rendeletek Megjegyzések 

70/156/EGK irányelv1  

78/315/EGK irányelv 2  

78/547/EGK irányelv3  

80/1267/EGK irányelv4  

87/358/EGK irányelv5  

87/403/EGK irányelv6  

92/53/EGK irányelv7  

93/81/EGK irányelv8  

95/54/EK irányelv9 Csak a 3. cikk. 
96/27/EK irányelv10 Csak a 3. cikk. 

                                                 

1 HL L 42., 1970.2.23., 1. o. 
2 HL L 81., 1978.3.28., 1. o. 
3 HL L 168., 1978.6.26., 39. o. 
4 HL L 375., 1980.12.31., 34. o. 
5 HL L 192., 1987.7.11., 51. o. 
6 HL L 220., 1987.8.8., 44. o. 
7 HL L 225., 1992.8.10., 1. o. 
8 HL L 264., 1993.10.23., 49. o. 
9 HL L 266., 1995.11.8., 1. o. 
10 HL L 169., 1996.7.8., 1. o. 
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Irányelvek/rendeletek Megjegyzések 

96/79/EK irányelv1 Csak a 3. cikk. 

97/27/EK irányelv2 Csak a 8. cikk. 

98/14/EK irányelv3  

98/91/EK irányelv4 Csak a 3. cikk. 

2000/40/EK irányelv5 Csak a 4. cikk. 

2001/92/EK irányelv6 Csak a 3. cikk. 

2001/56/EK irányelv7 Csak a 7. cikk. 

2001/85/EK irányelv8 Csak a 4. cikk. 

2001/116/EK irányelv9  

807/2003/EK rendelet10 Csak a III. melléklet 2. pontja 

2003/97/EK irányelv11  Csak a 4. cikk. 

2003/102/EK irányelv12  Csak a 6. cikk. 

2004/3/EK irányelv13  Csak az 1. cikk. 

2004/78/EK irányelv14  Csak a 2. cikk. 

2004/104/EK irányelv15  Csak a 3. cikk. 

2005/49/EK irányelv16  Csak a 2. cikk. 

B. RÉSZ 
A nemzeti jogba való átültetésre megszabott határid k 

Irányelvek Az átültetésre megszabott határ-
id k 

Az alkalmazás id pontja 

70/156/EGK irányelv 1971. augusztus 10.  

78/315/EGK irányelv 1979. június 30.  

78/547/EGK irányelv 1979. december 15.  

80/1267/EGK irányelv 1982. június 30.  

87/358/EGK irányelv 1988. október 1.  

87/403/EGK irányelv 1988. október 1.  

                                                 

1 HL L 18., 1997.1.21., 7. o. 
2 HL L 233., 1997.8.25., 1. o. 
3 HL L 91., 1998.3.25., 1. o. 
4 HL L 11., 1999.1.16., 25. o.. 
5 HL L 203., 2000.8.10., 9. o. 
6 HL L 291., 2001.11.8., 24. o. 
7 HL L 292., 2001.11.9., 21. o. 
8 HL L 42., 2002.2.13., 42. o. 
9 HL L 18., 2002.1.21., 1. o. 
10 HL L 122., 2003.5.16., 36. o. 
11 HL L 25., 2004.1.29., 1. o. 
12 HL L 321., 2003.12.6., 15. o. 
13 HL L 49., 2004.2.19., 36. o. 
14 HL L 153., 2004.4.30., 107. o. 
15 HL L 337., 2004.11.13., 13. o. 
16 HL L 194., 2005.7.26., 12. o. 
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Irányelvek Az átültetésre megszabott határ-
id k 

Az alkalmazás id pontja 

92/53/EGK irányelv 1992. december 31. 1993. január 1. 
93/81/EGK irányelv 1993. október 1.  

95/54/EK irányelv 1995. december 1.  

96/27/EK irányelv 1997. május 20.  

96/79/EK irányelv 1997. április 1.  

97/27/EK irányelv 1999. július 22.  

98/14/EK irányelv 1998. szeptember 30. 1998. október 1. 
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Irányelvek Az átültetésre megszabott határ-
id k 

Az alkalmazás id pontja 

98/91/EK irányelv 2000. január 16.  

2000/40/EK irányelv 2002. július 31. 2002. augusztus 1. 
2001/92/EK irányelv 2002. június 30.  

2001/56/EK irányelv 2003. május 9.  

2001/85/EK irányelv 2003. augusztus 13.  

2001/116/EK irányelv 2002. június 30. 2002. július 1. 

2003/97/EK irányelv1 2005. január 25.  

2003/102/EK irányelv2 2003. december 31.  

2004/3/EK irányelv 2005. február 18.  

2004/78/EK irányelv 2004. szeptember 30.  

2004/104/EK irányelv 2005. december 31. 2006. január 1. 

2005/49/EK irányelv 2006. június 30. 2006. július 1. 

                                                 

1 HL L 25., 2004.1.29., 1. o. 
2 HL L 321., 2003.12.6., 15. o. 
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A/21. melléklet 

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT 
 

A külön jogszabályokban e függelék rendelkezéseire való egyes hivatkozásokat a gépkocsik 
és potkocsik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 
70/156/EK tanácsi irányelvet átültet  rendelkezések, és a gépjárm vek és pótkocsijaik, va-
lamint az ilyen járm vek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló m szaki egységeinek jó-
váhagyásáról („keretirányelv”) szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezei között a következ  táblázatban foglaltak szerint kell értelmezni. 

 
ER. A. Függelék  

(a 70/156/EK tanácsi irányelv szerint) 

ER. A. Függelék 

(2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv szerint) 

- 1. cikk 

1. cikk els  albekezdés 2. cikk (1) bekezdés 

1. cikk második albekezdés 2. cikk (2) bekezdés a) és b) pont 

- 2. cikk (2) bekezdés c) pont 

- 2. cikk (3) és (4) bekezdés 

2. cikk 3. cikk 

- 4. cikk 

- 5. cikk 

- 6. cikk (1) bekezdés 

3. cikk (1) bekezdés 6. cikk (2) bekezdés 

3. cikk (2) bekezdés 6. cikk (3) bekezdés 

- 6. cikk (4) bekezdés 

3. cikk (3) bekezdés 6. cikk (5) bekezdés  
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ER. A. Függelék  

(a 70/156/EK tanácsi irányelv szerint) 

ER. A. Függelék 

(2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv szerint) 

3. cikk (4) bekezdés 7. cikk (1) és (2) bekezdés 

3. cikk (5) bekezdés 6. cikk (6) bekezdés és 7. cikk (1) bekezdés 

- 6. cikk (7) és (8) bekezdés 

- 7. cikk (3) és (4) bekezdés 

4. cikk (1) bekezdés, els  albekezdés a) pont 9. cikk (1) bekezdés 

4. cikk (1) bekezdés, els  albekezdés b) pont 9. cikk (2) bekezdés 

4. cikk (1) bekezdés, els  albekezdés c) pont 10. cikk (1) bekezdés 

4. cikk (1) bekezdés, els  albekezdés d) pont 10. cikk (2) bekezdés 

- 10. cikk (3) bekezdés 

4. cikk (1) bekezdés, második albekezdés 9. cikk (4) bekezdés 

4. cikk (1) bekezdés ,harmadik albekezdés 9. cikk (5) bekezdés 

- 9. cikk (6) és (7) bekezdés 

- 8. cikk (1) és (2) bekezdés 

4. cikk (2) bekezdés 8. cikk (3) bekezdés 

4. cikk (3) bekezdés els  és harmadik mondat 9. cikk (3) bekezdés 

4. cikk (3) bekezdés második mondat 8. cikk (4) bekezdés 

4. cikk (4) bekezdés 10. cikk (4) bekezdés 

4. cikk (5) bekezdés 8. cikk (5) és (6) bekezdés 

4. cikk (6) bekezdés 8. cikk (7) és (8) bekezdés 



24708 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám

ER. A. Függelék  

(a 70/156/EK tanácsi irányelv szerint) 

ER. A. Függelék 

(2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv szerint) 

5. cikk (1) bekezdés 13. cikk (1) bekezdés 

5. cikk (2) bekezdés 13. cikk (2) bekezdés 

5. cikk (3) bekezdés, els  albekezdés 15. cikk (1) bekezdés 

5. cikk (3) bekezdés, második albekezdés 15. cikk (3) bekezdés 

5. cikk (3) bekezdés, harmadik albekezdés 15. cikk (2) bekezdés, 16. cikk (1) bekezdés és 16. 
cikk (2) bekezdés 

5. cikk (3) bekezdés, negyedik albekezdés 13. cikk (3) bekezdés 

5. cikk (4) bekezdés, els  albekezdés 14. cikk (1) bekezdés 

5. cikk (4) bekezdés, második albekezdés 14. cikk (3) bekezdés és 16. cikk (2) bekezdés 

5. cikk (4) bekezdés, harmadik albekezdés 14. cikk (2) bekezdés 

5. cikk (4) bekezdés, negyedik albekezdés els  mon-
dat 

13. cikk (3) bekezdés 

5. cikk (4) bekezdés, negyedik albekezdés második 
mondat 

16. cikk (3) bekezdés 

5. cikk (5) bekezdés 17. cikk (4) bekezdés 

5. cikk (6) bekezdés 14. cikk (4) bekezdés 

- 17. cikk (1)–(3) bekezdés 
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ER. A. Függelék  

(a 70/156/EK tanácsi irányelv szerint) 

ER. A. Függelék 

(2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv szerint) 

6. cikk (1) bekezdés, els  albekezdés 18. cikk (1) bekezdés 

- 18. cikk (2) bekezdés 

6. cikk (1) bekezdés, második albekezdés 18. cikk (3) bekezdés 

6. cikk (2) bekezdés - 

- 18. cikk (4)–(8) bekezdés 

6. cikk (3) bekezdés 19. cikk (1) és (2) bekezdés 

- 19. cikk (3) bekezdés 

6. cikk (4) bekezdés 38. cikk (2) bekezdés, els  albekezdés 

- 38. cikk (2) bekezdés, második albekezdés 

7. cikk (1) bekezdés 26. cikk (1) bekezdés 

- 26. cikk (2) bekezdés 

7. cikk (2) bekezdés 28. cikk 

7. cikk (3) bekezdés 29. cikk 

8. cikk (1) bekezdés - 

- 22. cikk 

8. cikk (2) bekezdés a) pont, els  mondat 26. cikk (3) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés a) pont, második mondat - 

8. cikk (2) bekezdés a) pont, harmadik–hatodik mon-
dat 

23. cikk (1), (3) és (5) bekezdés 

- 23. cikk (2) bekezdés 

- 23. cikk (4) bekezdés els  albekezdés 

- 23. cikk (6) és (7) bekezdés 
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ER. A. Függelék  

(a 70/156/EK tanácsi irányelv szerint) 

ER. A. Függelék 

(2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv szerint) 

8. cikk (2) bekezdés b) pont 1. alpont, els  és máso-
dik albekezdés 

27. cikk (1) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés b) pont 1. alpont, harmadik 
albekezdés 

27. cikk (2) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés b) pont 2. alpont, els  és máso-
dik albekezdés 

27. cikk (3) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés b) pont 2. alpont, harmadik és 
negyedik albekezdés 

- 

- 27. cikk (4) és (5) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés c) pont, els  albekezdés 20. cikk (1) és (2) bekezdés  

8. cikk (2) bekezdés c) pont, második albekezdés 20. cikk (3) bekezdés, els  albekezdés 

8. cikk (2) bekezdés c) pont, harmadik albekezdés - 

8. cikk (2) bekezdés c) pont, negyedik albekezdés 20. cikk (3) bekezdés, második albekezdés 

- 20. cikk (3) bekezdés, harmadik albekezdés 

- 20. cikk (4) bekezdés 

8. cikk (2) bekezdés c) pont, ötödik és hatodik 
albekezdés 

21. cikk 

8. cikk (3) bekezdés 23. cikk (4) bekezdés, második albekezdés 

- 24. cikk 

- 25. cikk 

9. cikk (1) bekezdés 36. cikk 

9. cikk (2) bekezdés 34. cikk (1) és (2) bekezdés 

- 34. cikk (3) és (4) bekezdés 

- 35. cikk 
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ER. A. Függelék  

(a 70/156/EK tanácsi irányelv szerint) 

ER. A. Függelék 

(2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv szerint) 

10. cikk (1) bekezdés 12. cikk (1) bekezdés 

10. cikk (2) bekezdés 12. cikk (2) bekezdés, els  albekezdés, els  mondat 

- 12. cikk (2) bekezdés, els  albekezdés, második 
mondat 

- 12. cikk (3) bekezdés 

11. cikk (1) bekezdés 30. cikk (2) bekezdés 

11. cikk (2) bekezdés 30. cikk (1) bekezdés 

11. cikk (3) bekezdés 30. cikk (3) bekezdés 

11. cikk (4) bekezdés 30. cikk (4) bekezdés 

11. cikk (5) bekezdés 30. cikk (5) bekezdés 

11. cikk (6) bekezdés 30. cikk (6) bekezdés 

- 31. cikk 

- 32. cikk 

12. cikk els  mondat 33. cikk els  bekezdés 

12. cikk második mondat 33. cikk második bekezdés 

- 37. cikk 

- 38. cikk (1) bekezdés 

13. cikk (1) bekezdés 40. cikk (1) bekezdés 

- 39. cikk (1) bekezdés 

13. cikk (2) bekezdés 39. cikk (2) bekezdés 

- 40. cikk (2) bekezdés 

13. cikk (3) bekezdés 40. cikk (3) bekezdés 
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ER. A. Függelék  

(a 70/156/EK tanácsi irányelv szerint) 

ER. A. Függelék 

(2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv szerint) 

13. cikk (4) bekezdés 39. cikk (4) bekezdés 

13. cikk (5) bekezdés 39. cikk (2) bekezdés 

- 39. cikk (3) bekezdés és (5)-(9) bekezdés 

- 41. cikk (1) és (2) bekezdés 

14. cikk (1) bekezdés, els  francia bekezdés 41. cikk (3) bekezdés a) pont 

14. cikk (1) bekezdés, második francia bekezdés, els  
mondat 

41. cikk (3) bekezdés b) pont 

- 41. cikk (3) bekezdés c) pont 

14. cikk (1) bekezdés, második francia bekezdés, má-
sodik mondat 

41. cikk (4) bekezdés 

14. cikk (1) bekezdés, második francia bekezdés, i. 
pont 

41. cikk (6) bekezdés 

14. cikk (1) bekezdés, második francia bekezdés, ii. 
pont 

- 

14. cikk (2) bekezdés, els  albekezdés - 

- 41. cikk (7) bekezdés 

14. cikk (2) bekezdés, második albekezdés 41. cikk (8) bekezdés 

- 42. cikk 

- 43. cikk (2)–(5) bekezdés 

- 44–51. cikk 
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ER. A. Függelék  

(a 70/156/EK tanácsi irányelv szerint) 

ER. A. Függelék 

(2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv szerint) 

A/1. melléklet A/1. melléklet 

A/2. melléklet A/2. melléklet 

A/3. melléklet A/3. melléklet 

A/4. melléklet A/4. melléklet 

- A/4. melléklet kiegészítése 

A/5. melléklet A/5. melléklet 

A/6. melléklet A/6. melléklet 

- A/6. melléklet kiegészítése 

A/7. melléklet A/7. melléklet 

- A/7. melléklet kiegészítése 

A/8. melléklet A/8. melléklet 

A/9. melléklet A/9. melléklet 

A/10. melléklet A/10. melléklet 

A/11. melléklet A/11. melléklet 

A/12. melléklet 

- 

A/12. melléklet 

A/13. melléklet 

A/13. melléklet 

- 

- 

A/14. melléklet 

A/15. melléklet 

A/16. melléklet 

A/14. melléklet A/17. melléklet 

A/15. melléklet A/18. melléklet 

 A/19. melléklet 

 A/20. melléklet 

 A/21. melléklet 

 

 



A pénzügyminiszter
14/2009. (VII. 10.) PM

rendelete

a START-kártya felhasználásának,
a járulékkedvezmény érvényesítésének,

továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló
31/2005. (IX. 29.) PM rendelet

módosításáról

A pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti munkanélkü -
liek, va la mint a gyer mek gon do zá sát, il let ve a csa lád tag
ápo lá sát kö ve tõ en mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ -
se gí té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról szó ló
2004. évi CXXIII. tör vény 17. § (2) be kez dés a) és b) pont -
já ban kapott 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. § d) és e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö -
röm ben el jár va – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban megha tározott fel adat kör ében el já -
ró szo ci á lis és mun ka ügyi  miniszterrel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A START-kár tya fel hasz ná lá sá nak, a já ru lék ked -
vez mény ér vé nye sí té sé nek, to váb bá el szá mo lá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 31/2005. (IX. 29.) PM ren de let
(a továb biak ban: Vhr.) 5.  § (1) be kez dés a) pont já ban
a „ti zen öt, ille tõ leg hu szon öt” szö veg rész he lyé be a „tíz,
ille tõ leg húsz” szö veg; 6.  § (1) be kez dé sé ben a „rész ben
15 és 25 szá za lé kos” szö veg rész he lyé be a „rész ben tíz és
húsz szá za lé kos” szö veg; 6.  § (1) be kez dés a) pont já ban
a „mun ka bér 15 szá za lé kát” szö veg rész he lyé be a „mun -
ka bér tíz szá za lé kát” szö veg; 6.  § (1) be kez dés b) és
c) pont já ban a „mun ka bér 25 szá za lé kát” szö veg rész he -
lyé be a „mun ka bér húsz szá za lé kát” szö veg; 6.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a 15 és a 25 szá za lé kos” szö veg rész he -
lyé be az „a tíz és a húsz szá za lé kos” szö veg; 6.  § (4) be -
kez dé sé ben a „rész ben 15 és 25 szá za lé kos” szö veg rész
he lyé be a „rész ben tíz és húsz szá za lé kos” szö veg; 6.  §
(5) be kez dés elsõ mon da tá ban a „15 szá za lé kos mér té kû”
szö veg rész he lyé be a „tíz szá za lé kos mér té kû” szö veg;
6.  § (5) be kez dés má so dik mon da tá ban a „mun ka bér
15 szá za lé kát” szö veg rész he lyé be a „mun ka bér tíz szá za -
lé kát” szö veg lép.

(2) A Vhr. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(3) A Vhr. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te
sze rint mó do sul.

2.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ napon lép ha tály ba.

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Osz kó Pé ter s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. melléklet
a 14/2009. (VII. 10.) PM rendelethez

1. A Vhr. 1. szá mú mel lék le te 1. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Össze sen hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör -
tént Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya ked vez mény
igény be vé te lé vel (gön gyö lí tett ada tok):

Eb bõl:
a) START-kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént tíz szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént húsz szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
b) START PLUSZ kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént tíz szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént húsz szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
c) START EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént nul la szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
= eb bõl hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént

a Pftv. 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
tételeknek meg fe le lõ több let-já ru lék ked vez mény
ér vé nye sí té sé vel a fog lal koz ta tás éve sze rin ti
bon tás ban,

– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént tíz szá za -
lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je:
– a tárgy hó nap ról a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt hó na -

pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja.”

2. A Vhr. 1. szá mú mel lék le te 2. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Az összes Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya ked -
vez mény igény be vé te lé vel fog lal koz ta tott kö zül hány fõ
fog lal koz ta tá sa tör tént költ ség ve té si szerv nél (gön gyö lí -
tett ada tok):

Eb bõl:
a) START-kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént tíz szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
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– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént húsz szá -
za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,

b) START PLUSZ kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént tíz szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént húsz szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
c) START EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént nul la szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
= eb bõl hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént

a Pftv. 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
tételeknek meg fe le lõ több let-já ru lék ked vez mény
ér vé nye sí té sé vel a fog lal koz ta tás éve sze rin ti
bon tás ban,

– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént tíz szá za -
lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je:
– a tárgy hó nap ról a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt hó na -

pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja.”

3. A Vhr. 1. szá mú mel lék le te 3. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Az összes Start Prog ram hoz kap cso ló dó kár tya ked -
vez mény igény be vé te lé vel fog lal koz ta tott kö zül hány fõ
fog lal koz ta tá sa tör tént nem költ ség ve té si szerv nél (gön -
gyö lí tett ada tok):

Eb bõl:
a) START-kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént tíz szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént húsz szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
b) START PLUSZ kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént tíz szá za -

lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént húsz szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
c) START EXTRA kár tyá val fog lal koz ta tot tak ese tén
– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént nul la szá -

za lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel,
= eb bõl hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént

a Pftv. 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
tételeknek meg fe le lõ több let-já ru lék ked vez mény
ér vé nye sí té sé vel a fog lal koz ta tás éve sze rin ti
bon tás ban,

– hány mun ka vál la ló fog lal koz ta tá sa tör tént tíz szá za -
lé kos mér té kû köz te her (já ru lék) ér vé nye sí té sé vel.

Adat szol gál ta tás ha tár ide je:
– a tárgy hó nap ról a be val lás be nyúj tá sá ra elõ írt hó na -

pot kö ve tõ má so dik hó nap utol só nap ja.”

2. melléklet
a 14/2009. (VII. 10.) PM rendelethez

1. A Vhr. 2. szá mú mel lék le te 2. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta -
tás to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se
sze rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ – tíz szá za lé kos mér -
té kû ked vez mé nyes já ru lék szint hez tar to zó – ked vez mé -
nyes já ru lék alap össze sí tett össze ge, a ked vez mény nél kül
szá mí tott köz te her kö te le zett ség össze sí tett össze ge, a já -
ru lék ked vez mény figye lembevétele nél kül, il let ve a já ru -
lék ked vez mény figye lembe véte lével ki szá mí tott kö te le -
zett ség kü lön bö ze té nek össze sí tett össze ge, to váb bá a kü -
lön bö zet bõl a Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg,
az Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, il let ve
a Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ összeg (ide nem ért ve
a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze -
gét): ............................. E Ft (vagy Ft).”

2. A Vhr. 2. szá mú mel lék le te 3. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Adott tárgy hó nap ban be nyúj tott, az adat szol gál ta -
tás to váb bí tá sá ig fel dol go zott, az Art. 31.  § (2) be kez dé se
sze rin ti havi be val lá sok ból nyer he tõ – húsz szá za lé kos
mér té kû ked vez mé nyes já ru lék szint hez tar to zó – ked vez -
mé nyes já ru lék alap össze sí tett össze ge, a ked vez mény nél -
kül szá mí tott köz te her kö te le zett ség össze sí tett össze ge,
a já ru lék ked vez mény figye lembevétele nél kül, il let ve a já -
ru lék ked vez mény figye lembe véte lével ki szá mí tott kö te le -
zett ség kü lön bö ze té nek össze sí tett össze ge, to váb bá a kü -
lön bö zet bõl a Nyug díj biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg,
az Egész ség biz to sí tá si Ala pot meg il le tõ összeg, il let ve
a Mun ka erõ pi a ci Ala pot meg il le tõ összeg (ide nem ért ve
a té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás szá mí tott össze -
gét): .............. E Ft (vagy Ft).”
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A társadalompolitika összehangolásáért
felelõs tárca nélküli miniszter

2/2009. (VII. 10.) TM
rendelete

a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint
a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 78.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt felhatal -
mazás alap ján, a 88/2009. (IV. 13.) Korm. ren de let 2.  §
d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca
nél kü li mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak a tár sa da lom po li ti ka
össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter (a továb -

biak ban: tár sa da lom po li ti kai mi nisz ter), a tár sa da lom po li -
ti kai mi nisz ter te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ ál lam tit kár
(a továb biak ban: tár sa da lom po li ti kai ál lam tit kár), a tár sa -
da lom po li ti kai szak ál lam tit kár, va la mint a ki sebb ség- és
nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé ge i ben – a nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény 2. szá mú mel -
lék let 18. pont ja ha tá lya alá tar to zó – fon tos és bi zal mas
mun ka kö rö ket, to váb bá az ilyen mun ka kör ben fog lal koz -
ta tott sze mé lyek nem zet biz ton sá gi el len õr zé sé nek szint jét
az e ren de let mel lék le té ben fog lal tak sze rint ha tá ro zom
meg.

2.  §

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

Kiss Pé ter s. k.,
a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter
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Melléklet a 2/2009. (VII. 10.) TM rendelethez

A fon tos és bi zal mas mun ka kör, be osz tás vagy te vé keny ség
(a továb biak ban együtt: mun ka kör) meg ne ve zé se

A nem zet biz ton sá gi el len õr zés szint je

1. a tár sa da lom po li ti kai mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló mi nisz te ri meg bí zott C

2. a tár sa da lom po li ti kai mi nisz ter, a tár sa da lom po li ti kai ál lam tit kár, a tár sa da lom po li ti kai 
szak ál lam tit kár ál la mi ve ze tõi mun ká ját köz vet le nül se gí tõ ta nács adói mun ka kör

C

3. a szer ve ze ti egy sé get irá nyí tó fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, osz tály ve ze tõ B

4. a tit kos ügy ke ze lõk B

5. a rejt jel te vé keny sé get el lá tó mun ka kör B

6. mind az a mun ka kör, ahol a fel ada tok el lá tá sá hoz ál lam ti tok mi nõ sí té sû adat
meg is me ré se szük sé ges, a 7. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel

B

7. a Mi nisz te ri Tit kár sá gon, a tár sa da lom po li ti kai ál lam tit kár tit kár sá gán (a továb biak ban: 
Ál lam tit ká ri Tit kár ság), va la mint a tár sa da lom po li ti kai szak ál lam tit kár tit kár sá gán mind az 
a mun ka kör, ahol a fel ada tok el lá tá sá hoz ál lam ti tok mi nõ sí té sû adat meg is me ré se
szük sé ges

C

8. a Mi nisz te ri Tit kár sá gon és az Ál lam tit ká ri Tit kár sá gon, va la mint a tár sa da lom po li ti kai 
szak ál lam tit kár tit kár sá gán a köz tiszt vi se lõ, po li ti kai (fõ)ta nács adó,
kor mány(fõ)ta nács adó, szak mai (fõ)ta nács adó ál tal be töl tött mun ka kör, a 7. pont ban
fog lal tak ki vé te lé vel

B

9. a Mi nisz te ri Tit kár sá gon a 7. és 8. pont ban nem érin tett to váb bi mun ka kör A

10. a tár sa da lom po li ti kai ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
mun ka kö rei, a 11–12. pont ban fog lal tak ki vé te lé vel

B

11. a Tár sa dal mi Pár be széd Ko or di ná ci ós Iro da min den, ve ze tõi meg bí zás sal nem
ren del ke zõ köz tiszt vi se lõi mun ka kö re

A

12. a Gyer mek esély Iro da min den, ve ze tõ be osz tás sal nem ren del ke zõ köz tiszt vi se lõi
mun ka kö re

A

13. a ki sebb ség- és nem zet po li ti ká ért fe le lõs szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy ség nél min den mun ka kör

C

14. a tár sa da lom po li ti kai szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti egy sé gé nél
min den, a 2–8. pon tok alá nem tar to zó köz tiszt vi se lõi mun ka kör

A



VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
72/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nes -
ségének utó la gos vizs gá la tá ra és meg sem mi sí té sé re irá -
nyu ló bí rói kez de mé nye zés alap ján – dr. Ba logh Ele mér,
dr. Len ko vics Bar na bás és dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány -
bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bün te tõ -
el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 241.  § (1) be kez dés 
a), c), d), e), f) pont jai alkot mány elle nesek, ezért e ren del -
ke zé se ket 2010. de cem ber 31-ei ha tállyal meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tés kö vet kez té ben a bün te tõ el já rás ról
 szóló 1998. évi XIX. tör vény 241.  § (1) be kez dé se az aláb -
bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„241.  § (1) A tár gya lá son az ügyész rész vé te le köte -
lezõ”.

2. Az Al kot mány bí ró ság a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény 241.  § (1) be kez dés a), c), d), e),
f) pont ja i nak a Veszp ré mi Vá ro si Bí ró ság elõtt 6.B.
1995/2006/3. szá mon fo lya mat ban lévõ ügy ben  való al kal -
ma zás ti lal má ra vo nat ko zó in dít ványt el uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A Veszp ré mi Vá ro si Bí ró ság bí rá ja az elõt te fo lya mat -
ban lévõ 6.B. 1995/2006/3. szá mú ügy ben az Al kot mány -
bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak -
ban: Abtv.) 38.  §-a és a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 266.  § (1) be kez dés
b) pont ja alap ján az elõt te lévõ bün te tõ el já rást fel füg gesz -
tet te és az Al kot mány bí ró ság hoz for dult, kez de mé nyez ve
a Be. 241.  § (1) be kez dés a), c), d), e), f) pont jai alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét.
A Be. vizs gál ni kért sza bá lyai fel so rol ják, hogy mi kor kö -
te le zõ az ügyész nek a tár gya lá son  való rész éte le, így van -

nak olyan ügyek, ame lyek tár gya lá sán az ügyész nem vesz
részt. Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy a Be. egyéb sza bá -
lyai pon to san meg ha tá roz zák és el ha tá rol ják a bí ró ság és
– bün te tõ el já rás so rán – az ügyész fel ada ta it a „Be. 241.  §
(1) be kez dé se a fen ti ek kel bel sõ el lent mon dás ban is álló
mó don, és alkot mány elle nesen azt rög zí ti, hogy mi kor kö -
te le zõ az ügyész tár gya lá son  való rész vé te le, vagy is nem
ál ta lá ban kö te le zõ a rész vé te le, ha nem pont for dít va, csak
ese ten ként és ak kor kell je len len nie, ami kor azt a Be.
241.  § (1) a)–f) pont jai meg szab ják.”

Az in dít vá nyo zó hi vat ko zott az Al kot mány bí ró ság
1009/B/2000. AB ha tá ro za tá ra [Ma gyar Köz löny szám:
14/2002. (III. 20.) AB ha tá ro zat] amely ben az Al kot mány -
bí ró ság rész le te sen ki fej tet te az ügyész sé gi és a bí ró sá gi
funk ci ók el vá lasz tá sá nak al kot má nyi kö ve tel mé nye it.
Ezek kel a kö ve tel mé nyek kel – az in dít vá nyo zó sze rint –
a Be. vizs gál ni kért sza bá lyai el len tét ben áll nak. A bí ró ság
fel ada ta az igaz ság szol gál ta tás és nem a vád kép vi se let. Az
in dít vá nyo zó utalt arra, hogy a bi zo nyí tá si el já rás a vád irat
be nyúj tá sá val nem fe je zõ dik be, a bi zo nyí tás fõ hely szí ne
a tár gya lás, ott vi szont – a Be. meg tá ma dott ren del ke zé se
ér tel mé ben – az ügyész nem biz tos, hogy je len van, ezért
ilyen kor a vád kép vi se let a bí ró ság ra há rul: „a bí ró nak ki
kell lép ni a bí rói sze rep bõl, és a bi zo nyí tá si el já rás fel vé te -
le so rán az ügyész tá vol lé té ben, mint egy a vád kép vi se le -
té ben kell kér dez nie”. Az in dít vá nyo zó sze rint a Be. 241.  § 
(1) be kez dés a), c), d), e), f) pont jai alap ján a bí rói és az
ügyé szi funk ci ók ke ve red nek, amely „a bíró pár tat lan sá gá -
ba ve tett hi tet alap ja i ban ássa alá!”.

Hi ány pót lá si fel hí vás után az in dít vá nyo zó az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sét, 45.  § (1) be kez dé sét 50.  §-át,
51.  § (1) és (2) be kez dé sét, va la mint 57.  § (1) be kez dé sét
je löl te meg, mint olyan al kot má nyos té te le ket, ame lyek
szem pont já ból kéri a Be. 241.  § (1) be kez dés a), c), d),
e), f) pont jai al kot má nyos sá gi vizs gá la tát. Eze ken be lül
kü lön hang súlyt he lye zett az Al kot mány 57.  § (1) be kez -
dé sé bõl ere dõ tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog ra.

Az Al kot mány bí ró ság az ügy ben meg ke res te a Leg fõbb
Ügyészt az üggyel kap cso la tos ál lás pont já nak is mer te té se
vé gett.

II.

1. Az Al kot mány in dít vá nyo zó ál tal je lölt sza bá lyai
sze rint:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.

(...)

45.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az igaz ság szol gál -
ta tást a Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá ga, az íté -
lõ táb lák, a Fõ vá ro si Bí ró ság és a me gyei bí ró sá gok, va la -
mint a he lyi és a mun ka ügyi bí ró sá gok gya ko rol ják.

(...)
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50.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság bí ró sá gai vé dik és biz -
to sít ják az al kot má nyos ren det, a ter mé sze tes sze mé lyek,
a jogi sze mé lyek és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve ze tek jo ga it és tör vényes ér de ke it, bün te tik a bûn -
cse lek mé nyek el kö ve tõ it.

(2) A bí ró ság el len õr zi a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör -
vényességét.

(3) A bí rák füg get le nek és csak a tör vénynek van nak
alá ren del ve. A bí rák nem le het nek tag jai párt nak és po li ti -
kai te vé keny sé get nem foly tat hat nak.

(4) A bí ró sá gok igaz ga tá sát az Or szá gos Igaz ság szol -
gál ta tá si Ta nács vég zi, az igaz ga tás ban bí rói ön kor mány -
za ti szer vek is köz re mû köd nek.

(5) A bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról, to váb bá
a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló tör vény el -
fo ga dá sá hoz a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har -
ma dá nak sza va za ta szük sé ges.

51.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze és az
ügyész ség gon dos ko dik a ter mé sze tes sze mé lyek, a jogi
sze mé lyek és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve ze tek jo ga i nak a vé del mé rõl, va la mint az al kot má nyos
ren det, az or szág biz ton sá gát és füg get len sé gét sér tõ vagy
ve szé lyez te tõ min den cse lek mény kö vet ke ze tes ül dö zé sé -
rõl.

(2) Az ügyész ség tör vény ben meg ha tá ro zott jo go kat
gya ko rol a nyo mo zás sal össze füg gés ben, kép vi se li a vá dat 
a bí ró sá gi el já rás ban, to váb bá fel ügye le tet gya ko rol a bün -
te tés-vég re haj tás tör vényessége fe lett.

(...)
57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt min -

den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy az el -
le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo ga it és 
kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és pár tat -
lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál ja el.”

2. A Be. vizs gál ni kért sza bá lyai ér tel mé ben:
„241.  § (1) A tár gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ
a) elsõ fo kon, ha a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi

vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tést ren del,
b)
c) a vád lot tat fog va tart ják,
d) ha a vád lott – a be szá mí tá si ké pes sé gé re te kin tet nél -

kül – kó ros el me ál la po tú,
e) ha a bí ró ság az ügyészt a tár gya lá son  való rész vé tel -

re kö te lez te,
f) ha az ügyész be je len ti, hogy a tár gya lá son részt

vesz.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az el já ró bíró in dít -
vá nyo zá si jo gá val kap cso la tos kér dé se ket te kin tet te át. Az
Abtv. 38.  § (1) be kez dé se sze rint „[a] bíró – a bí ró sá gi el já -
rás fel füg gesz té se mel lett – az Al kot mány bí ró ság el já rá sát
kez de mé nye zi, ha az elõt te fo lya mat ban levõ ügy el bí rá lá -

sa so rán olyan jog sza bályt vagy ál la mi irá nyí tás egyéb jogi 
esz kö zét kell al kal maz ni, amely nek alkot mány elle -
nességét ész le li.” Az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se sze rin ti bí -
rói kez de mé nye zés ke re té ben anya gi jog sza bály, el já rá si
jog sza bály, jog egy sé gi ha tá ro zat, és el ne ve zé sé ben bár
jog sza bály nak vagy ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö zé -
nek nem mi nõ sü lõ, tar tal má ban azon ban nor ma tív sza bály
[lásd: 60/1992. (XI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 275.]
– te hát va la mennyi nor ma – vizs gá la tát le het kezdemé -
nyezni.

2. Az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se sze rin ti to váb bi fel té -
tel, hogy a bí ró nak a vizs gál ni kért jog sza bályt az elõt te
lévõ ügy ben al kal maz nia kel le ne. Je len ügy ben ez a fel té -
tel is tel je sül: ha az el já ró bíró nem al kal maz za a Be. 241.  § 
(1) be kez dés e) pont ját (azaz az ügyész tár gya lá son  való
rész vé tel re kö te le zé sét), ak kor a fõ sza bály ér vé nye sül, az
ügyész nem vesz részt a tár gya lá son. Az ügy ira ta i ból meg -
ál la pít ha tó, hogy a Veszp ré mi Vá ro si Bí ró ság elõtt lévõ
a 6.B. 1995/2006/3. szá mú ügy ben az ügyész köz úti bal -
eset gon dat lan oko zá sa vét sé ge  miatt emelt vá dat, és be je -
len tet te, hogy a tár gya lá son nem kí ván részt ven ni. Az el já -
ró bíró a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ész lel te, hogy a tár -
gya lá son szük sé ges az ügyész rész vé te lé re. A bíró ezt csak 
a Be. 241.  § (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val tud ja el ér ni,
te hát az in dít vány ban olyan el já rá si sza bály ról van szó,
ame lyet a bí ró nak az elõt te fo lya mat ban lévõ ügy ben al -
kal maz ni kell. Az el já ró bíró e sza bály ról ál lí tot ta – az is -
mer te tett in do kok alap ján –, hogy al kot mány sér tõ, s kez -
de mé nyez te an nak vizs gá la tát.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta
meg, hogy az el já ró bíró az Abtv. 38.  §-ának meg fe le lõ ké -
rel met nyúj tott be.

IV.

1. A ma gyar jog rend szer ben az ügyész nél kü li tár gya -
lás meg tar tá sá nak le he tõ sé gét a bün te tõ per rend tar tás ról
 szóló 1951. évi III. tör vényt mó do sí tó 1954. évi V. tör vény 
ve zet te be, a já rás bí ró ság elõt ti el já rás ban. Az ezt kö ve tõ,
a bün te tõ el já rás ról  szóló 1962. évi 8. tör vény ere jû ren de -
let e sza bályt lé nye gét te kint ve fenn tar tot ta, míg a bün te tõ -
el já rás ról  szóló 1973. évi I. tör vény (a továb biak ban: Régi
Be.) a vét sé gi el já rás ban tet te le he tõ vé az ügyész tá vol lé té -
ben tör té nõ tár gya lás tar tást. A Régi Be. 19.  § (2) be kez dés
ér tel mé ben vét sé gi el já rás ban az ügyész ak kor volt kö te les
a tár gya lá son részt ven ni, ha a) a ter hel tet fog va tart ják,
b) be je len tet te, hogy a tár gya lá son részt kí ván ven ni,
c) kény szer gyógy ke ze lés kér dé sé ben kell ha tá roz ni, d) a
bí ró ság az ügyészt a tár gya lá son  való rész vé tel re köte -
lezte.

E sza bá lyo kat vál tot ta föl a bün te tõ el já rá sól  szóló
1998. évi XIX. tör vény je len ügy ben vizs gált rendelke -
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zése. A Be. 241.  § (1) be kez dés a), c), d), e), f) pont jai ér -
tel mé ben a tár gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ:

„a) elsõ fo kon, ha a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi
vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tést ren del,

b)
c) a vád lot tat fog va tart ják,
d) ha a vád lott – a be szá mí tá si ké pes sé gé re te kin tet nél -

kül – kó ros el me ál la po tú,
e) ha a bí ró ság az ügyészt a tár gya lá son  való rész vé tel -

re kö te lez te,
f) ha az ügyész be je len ti, hogy a tár gya lá son részt

vesz.”
A bün te tõ jo gi sza bá lyok rend sze ré ben el sõ ként az ál la -

pít ha tó meg, hogy a Be. ha tá lyos ren del ke zé sei szé les kör -
ben te szik le he tõ vé tár gya lás tar tá sát ügyész rész vé te le
nél kül. Az öt évi vagy en nél eny hébb sza bad ság vesz tés kö -
ré be tar to zik pl. a kö zös ség el le ni iz ga tás, a ha lált oko zó
se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sa, az em ber csem pé szés, az
összes vá lasz tás rend je el le ni bûn cse lek mény, a gaz da sá gi
bûn cse lek mé nyek nagy ré sze stb. Meg em lí ten dõ to váb bá,
hogy a ko ráb ban fog va lévõ vád lot tal szem ben a fog va tar -
tás bár mely ok ból  való meg szün te té se is azt ered mé nye zi,
hogy a tár gya lá son (akár elsõ fokú, akár má sod fo kú) az
ügyész nek már nem kö te le zõ részt ven ni.

A Leg fõbb Ügyész tá jé koz ta tá sa sze rint 2008-ban az
elsõ fokú bí ró sá gok tár gya lá sa i nak 36–37%-án nem vett
részt az ügyész.

Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a tár gya lan dó
ügyek je len tõs há nya dát érin ti a je len ügy ben vizs gált Be.
241.  § (1) be kez dés a), c), d), e), f) pont ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo zó ál tal is hi vat -
ko zott 14/2002. (III. 20.) AB ha tá ro za tá ban (a továb biak -
ban: Abh.) az Al kot mány nak a bí ró sá go kat érin tõ ren del -
ke zé sei [45.  § (1) be kez dés, 50.  § (1) be kez dés], va la mint
az ügyész ség re vo nat ko zó egyes sza bá lyai [51.  § (2) be -
kez dé se] össze ve té se és a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
[57.  § (1) be kez dés] ér tel me zé se kap csán fej tet te ki ál lás -
pont ját a köz vád lói és az igaz ság szol gál ta tá si funk ci ók
szét vá lasz tá sá nak – az Al kot mány ból fa ka dó – kö ve tel mé -
nyé rõl. Az Abh. a Be. azon sza bá lyá nak alkot mány elle -
nességét ál la pí tot ta meg, amely a bíró kö te le zett sé gé vé tet -
te az ügyész fi gyel mé nek fel hí vá sát (illet ve ér te sí té sét), ha
a vád ki ter jesz té sé nek le het he lye. Az Abh. meg ál la pí tot ta: 
„Az Al kot mánnyal össz hang ban a bün te tõ el já rás ról  szóló
tör vény a köz vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek mé nyek  miatti
vád eme lés te kin te té ben a dön tés fe le lõs sé gét ki vé telt nem
tûrõ mó don az ügyész re ru ház za. A vád eme lés sel az
ügyész azt jut tat ja ki fe je zés re, hogy a ren del ke zé sé re bo -
csá tott nyo mo zá si ira tok alap ján mi lyen, a ter helt fe le lõs -
sé gét meg ala po zó té nye ket ál la pí tott meg és ezek kel kap -
cso lat ban mi a jogi ál lás pont ja. A vád kép vi se let az zal a kö -
te le zett ség gel jár, hogy a bi zo nyí tás ered mé nyé hez ké pest
az ügyész a szak mai, hi va tás be li fe le lõs ség sza bá lyai sze -
rint el jár va a vád ter je del mé ben vál toz ta tást esz kö zöl jön
(ABH 2002, 101, 108.).

Az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te to váb bá:
„Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak az ob jek tív teszt -
tel [azaz, hogy a bí ró ság nak nem csak pár tat lan nak kell
len ni, ha nem pár tat lan nak is kell lát sza ni] kap cso la tos
gya kor la tá ból egy ér tel mû en ki tû nik, hogy az el já rás so rán
a bíró ál tal el lá tott funk ci ók vizs gá la ta alap ve tõ kér dés. A
funk ció hal mo zó dás, vagy is azon eset, ami kor a bíró ítél ke -
zé sen kí vü li, a vizs gá lat tal vagy a vád dal kap cso la tos fel -
ada to kat is el lát, a Bí ró ság sze rint jo gos ké te lye ket éb reszt
a pár tat lan sá gá val kap cso lat ban. Alap ve tõ kér dés, hogy
a bíró, aki a fe lek fe lett áll, a fe lek tõl kü lö nül jön el. A bün -
te tõ el já rás fel té te le a vád, ame lyet a vé de lem tá mad, ezért
a bíró el kü lö nült sé ge úgy biz to sít ha tó, ha a vá dat nem õ fo -
gal maz za meg, a vád dal kap cso la tos fel ada to kat egy tõle
el kü lö nült sze mély lát ja el. A vád és az ítél ke zés fel ada ta i -
nak egy el já rá son be lül azo nos sze mély ál tal tör té nõ el lá tá -
sa ön ma gá ban al kal mas a bíró pár tat lan sá gá nak meg kér -
dõ je le zé sé re, füg get le nül at tól, hogy mi lyen sze mé lyes
ma ga tar tást ta nú sí tott. (Eur. Co urt H. R., Case of De Cub -
ber v. Bel gi um, Ser. A-86.; Eur. Co urt H. R., Case of Pi er -
sack v. Bel gi um, Ser. A-53.)” (ABH 2002, 101, 109.).
„(...) Mind eb bõl az kö vet ke zik, hogy az ügyész ség és a bí -
ró ság fel ada ta i nak el kü lö ní té se nem pusz tán a vád eme -
lés-vád kép vi se let sza bá lya i nak for má lis be tar tá sát je len ti,
ha nem sú lyo zott sze re pe van a vád tar tal mi ér te lem ben
vett tör vényessége szem pont já ból is. A bí rói és ügyé szi te -
vé keny ség re vo nat ko zó rész le tes el já rá si sza bá lyok, az el -
já rás ala nyai szá má ra elõ írt kö te le zett sé gek és a ré szük re
biz to sí tott jo go sult sá gok konst ruk ci ó ja a tisz tes sé ges el já -
rás kö ve tel mé nye szem pont já ból alap ve tõ je len tõ sé gû. Az
el já rá si funk ci ók kö zöt ti „át jár ha tó ság” le he tõ sé gé nek
meg te rem té se, sõt kö te le zett ség ként tör té nõ elõ írása,
amely az el já rás tel jes bí ró sá gi sza ka szá ban tö ret le nül ér -
vé nye sül, a vád tar tal mi tör vényességét kér dõ je le zi meg és 
ek ként sér ti a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyét” (ABH
2002, 101, 110.).

3. Je len ügy ben az az al kot má nyos sá gi kér dés, hogy sé -
rül-e a bí ró ság és az ügyész ség al kot má nyos stá tu szá ra vo -
nat ko zó al kot má nyi ren del ke zés ak kor, ami kor a tár gya lás
meg tart ha tó az ügyész rész vé te le nél kül, a bí rói sze rep ki -
egé szül-e egy köz vád lói fel adat tal? Az Al kot mány 51.  §
(2) be kez dés sze rint „Az ügyész ség tör vény ben meg ha tá -
ro zott jo go kat gya ko rol a nyo mo zás sal össze füg gés ben,
kép vi se li a vá dat a bí ró sá gi el já rás ban, to váb bá fel ügye le -
tet gya ko rol a bün te tés-vég re haj tás tör vényessége fe lett.”
A vád kép vi se let te hát az Al kot mány ban meg ha tá ro zott
egyik ügyé szi fel adat.

Az ügyész ség al kot má nyos jog ál lá sát, fel ada ta it az Al -
kot mány bí ró ság több ha tá ro za ta ér tel mez te. Az 1/1994.
(I. 7.) AB ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta: „Az ügyész ség
– a kon ti nen tá lis jog rend sze rek ben ál ta lá ban véve el fo ga -
dott hely ze té nek meg fele lõen – a Ma gyar Köz tár sa ság ban
el sõ sor ban az ún. vád funk ci ót el lá tó szer ve zet. Ilyen tar ta -
lom mal sza bá lyoz za az Al kot mány 51.  § (1) és (2) be kez -
dé se az ügyész ség al kot má nyos jog ál lá sát, bûn ül dö zé si és
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köz vá di funk ci ó it és az azok hoz kap cso ló dó egyéb fel ada -
ta it és ha tás kö rét. A (3) be kez dés ér tel mé ben az ügyész ség
e fõ funk ció mel lett más fel ada to kat is el lát.” (ABH 1994,
29, 33.)

Az 52/1996. (XI. 14.) AB ha tá ro zat meg erõ sít ve a fen -
tieket, és to vább fûz ve azt, meg ál la pí tot ta: „Az igaz ság -
szol gál ta tás ban  való rész vé tel az ügyész ség al kot má nyos
kö te les sé ge. Az Al kot mány 51.  § (1) be kez dé se sze rint az
ügyész ség gon dos ko dik az ál lam pol gá rok jo ga i nak vé del -
mé rõl és a bûn cse lek mé nyek ül dö zé sé rõl. A bûn ül dö zés
ré vén és a vád kép vi se let út ján az ügyész ség ön ál ló ne ve sí -
tett jo go sít vá nyok kal (vád kép vi se let és vád elv) részt ve võ -
je az igaz ság szol gál ta tás nak. Az Al kot mány 51.  § (2) be -
kez dé se sze rint az ügyész ség „kép vi se li a vá dat a bí ró sá gi
el já rás ban”. A bün te tõ el já rás köz pon ti ré sze a bí rói el já -
rás...” (ABH 1996, 159, 161.)

Az ügyész ség nek a bün te tõ el já rá son be lü li sze re pét
emel te ki a 12/2001. (V. 14.) AB ha tá ro zat ami kor hang sú -
lyoz ta: „az ügyész ség al kot má nyos fel adat el lát ása kü lön -
vá lik az ál lam bün te tõ ha tal má nak gya kor lá sa és az egyéb
el já rá sok te kin te té ben” (ABH 2001. 163, 168.).

Az Al kot mány bí ró ság a leg fõbb ügyész és az ügyész ség 
al kot má nyos jog ál lá sát, köz jo gi hely ze tét át fo gó an
a 3/2004. (II. 17.) AB ha tá ro zat ban ér tel mez te. A ha tá ro zat 
sze rint az ügyész ség – szem ben a bí ró sá gok kal – nem ön -
ál ló ha tal mi ág, de ön ál ló al kot má nyos szer ve zet (ABH
2004, 48, 58.). A leg fõbb ügyész és az ügyész ség al kot má -
nyos fel ada tai közé tar to zik – töb bek kö zött – a Ma gyar
Köz tár sa ság ér de ke it, il let ve a de mok rá ci át sér tõ vagy ve -
szé lyez te tõ cse lek mé nyek ül dö zé se, a tör vényesség biz to -
sí tá sa és vé del me. Az ügyész ség kép vi se li a vá dat a bí ró sá -
gi el já rás ban, fel ügye le tet gya ko rol a bün te tés-vég re haj tás 
tör vényessége fe lett, és meg ha tá ro zott jo gok il le tik meg
a nyo mo zás sal össze füg gés ben. E fel ada tok jog sze rû el lá -
tá sa az ügyész ség és a leg fõbb ügyész al kot má nyos kö te le -
zett sé ge. (ABH 2004, 48, 62.)

A 42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat pe dig – töb bek kö -
zött – meg ál la pí tot ta: „A ha tal mi ágak el vá lasz tá sá ra és
a bün te tõ ha ta lom ra vo nat ko zó al kot má nyos kö ve tel mé -
nyek bõl és ga ran ci ák ból egy ér tel mû en kö vet ke zik, hogy
a köz ha tal mat gya kor ló ál la mi szer ve ze tek csak az Al kot -
mány és az Al kot má nyon ala pu ló szer ve ze ti és el já rá -
si-vég re haj tá si tör vények ki fe je zett fel ha tal ma zá sa és fel -
adat ki je lö lé se alap ján ve het nek részt a bün te tõ fe le lõs ség -
re vo nás fo lya ma tá ban. A ha tal mi ágak el vá lasz tá sá nak el -
vé bõl a je len eset ben egy ér tel mû, hogy a vád lói köz ha ta -
lom nem ke rül het az ügyész sé gen kí vül más köz ha tal mi
szerv hez. (...)

Az ál lam bün te tõ jo gi igé nyé nek ér vé nye sí té sé ben az
Al kot mány, a szer ve ze ti tör vények és a Be. a köz vád lói
jog kört az ügyész ség re bíz ta, amely nek mû kö dé sé ért és
mû kö dõ ké pes sé gé ért az ál lam fe lel.” (ABH 2005, 504,
524–525.)

A köz vád lói jog kör rész le te it te hát rész ben a Be. sza bá -
lyoz za. En nek alap ren del ke zé sét a Be. 28.  §-a fo gal maz za

meg. A Be. 28.  § (1) be kez dés ér tel mé ben: „Az ügyész
a köz vád ló. Az ügyész kö te les sé ge, hogy mind a ter hel tet
ter he lõ és men tõ, mind a bün te tõ jo gi fe le lõs sé get sú lyo sí tó 
és eny hí tõ kö rül mé nye ket az el já rás min den sza ka szá ban
figye lembe ve gye.” A Be. 28.  § (7) be kez dé se pe dig ki -
mond ja, hogy „az ügyész az e tör vény ben meg ha tá ro zott
fel té te lek ese tén vá dat emel, és a bí ró ság elõtt – a ma gán -
vád és a pót ma gán vád ese tét ki vé ve – a vá dat kép vi se li,
vagy dönt a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról, a vád eme lés el -
ha lasz tá sá ról, ille tõ leg rész be ni mel lõ zé sé rõl. Az ügyész
a vá dat el ejt he ti vagy mó do sít hat ja...”

4. Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint az Al kot -
má nyon ala pu ló ügyé szi vád kép vi se let fel té te le zi az
ügyész tár gya lá son  való je len lé tét, a vád sze mé lyes kép vi -
se le tét. Az ügyé szi je len lét nél kü li sza bály kor lá toz za,
hogy az ügyész köz vád lói fel ada tá nak ma ra dék ta la nul ele -
get te gyen. A Be. 342.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben, ha az
ügyész nincs je len a tár gya lá son, a vád irat ból a vá dat a bí -
ró ság is mer te ti. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja, hogy
ön ma gá ban a bí rói vád is mer te tés (az ügyész ál tal meg írt
vád irat fel ol va sá sa) még nem je len ti (tény le ge sen, leg fel -
jebb lát sza tá ban) az igaz ság szol gál ta tá si és vád funk ci ók
Al kot mánnyal el len té tes ke ve re dé sét. Az al kot má nyos sá gi 
prob lé ma – a tár gya lá son  való kö te le zõ ügyé szi je len lét –
a tár gya lás – mint a bün te tõ el já rás meg ha tá ro zó, súly pon ti, 
ér de mi sza ka sza – funk ci ó já nak figye lembevétele alap ján
ítél he tõ meg. Az (új) Be. sze rint a tár gya lás a bi zo nyí tás
szín he lye, ami nem me rül ki a vád irat, il let ve nyo mo zá si
jegy zõ köny vek tar tal má nak, is mer te té sé vel. A nyo mo zá si
szak ban, il let ve a vád eme lés so rán a vád meg ala po zá sá hoz 
szük sé ges mér té kig tör té nik a bi zo nyí té kok össze gyûj té se. 
A bí ró sá gi íté let alap ját ké pe zõ tény ál lás azon ban a tár gya -
lá son – az ott tör té nõ ér de mi bi zo nyí tás ke re té ben – áll
össze. A tár gya lá son a vád lot tak, a ta núk ki hall ga tás ra ke -
rül nek, egyéb bi zo nyí tá si esz kö zök igény be vé te le vál hat
szük sé ges sé, így a bi zo nyí tás anya ga a tár gya lá son vál toz -
hat. A vé de lem a tár gya lás ra egyéb bi zo nyí tást is kez de -
mé nyez het, új ta nú kat, szak ér tõ ket vo nul tat hat fel. Az
ügyész fel ada ta, hogy az írás be li vád és az ál ta la elõ ter -
jesz tett vég in dít vány al kal má val szó ban elõ ter jesz tett
tény ál lás – amely a tár gya lá son vá lik vég le ges sé – össz -
hang ban le gyen, azaz a vád har mo ni zál jon a tár gya lás so -
rán ala ku ló tény ál lás sal. A tár gya lás te hát fel té te le zi az
„élõ vá dat”. Az Al kot mány bí ró ság a 3/2004. (II. 17.) AB
ha tá ro zat ban le szö gez te: „Az, hogy a konk rét ügy ben ren -
del ke zé sé re álló té nye ket, ada to kat stb. az ügyész mi lyen
mó don ér té ke li, ab ból mi lyen kö vet kez te té se ket von le, az
ügyész sza bad mér le ge lé si jog kö ré be és szak mai fe le lõs sé -
gé be tar to zik.” (ABH 2004, 48, 62.) Az ügyész ség al kot -
má nyos funk ci ó já nak el lá tá sa szem pont já ból el en ged he -
tet len az ügyész tár gya lá son  való rész vé te le a vád (vagy
a vád egyes ele me i nek) meg vál toz ta tá sá hoz, ki ter jesz té sé -
hez, vagy épp a vád el ej té sé hez. Az ezek hez ve ze tõ út,
a vád ér vé nye sí té sét szol gá ló in dít vá nyok (pl. a bi zo nyí tás
ala ku lá sá ra te kin tet tel újabb ta núk ki hall ga tá sá ra irá nyu ló
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in dít vá nyok), nyi lat ko za tok meg té te le, szin tén fel té te le zi
az ügyész tár gya lá son  való je len lé tét. Ha az ügyész nincs
je len, a bíró vád lói sze rep be is kény sze rül: a bí ró nak az
ügyész re tar to zó kér dé se ket kell fel ten nie (pl. vissza vont
be is me rõ val lo más ese tén). A Be. 4.  § (1) be kez dé se ki -
mond ja, hogy „A vád bi zo nyí tá sa a vád lót ter he li”, a Be.
75.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta ér tel mé ben pe dig „A
bi zo nyí tás so rán a tény ál lás ala pos és hi ány ta lan,
a  valóságnak meg fe le lõ tisz tá zá sá ra kell tö re ked ni, azon -
ban, ha az ügyész nem in dít vá nyoz za, a bí ró ság nem kö te -
les a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí tá si esz kö zök be szer zé sé re, 
és meg vizs gá lá sá ra.” Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se
sze rint e sza bá lyok el le né re fönn áll az al kot má nyos sá gi
prob lé ma. Ugyan is ha az ügyész azért nem tud ja in dít vá -
nyoz ni a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí tást, mert nincs je len
a tár gya lá son, ak kor a bí ró ság – ha nem akar ügyé szi sze -
rep be ke rül ni – pusz tán az ügyé szi je len lét hi á nya  miatt
nem tud ja ma ra dék ta la nul el lát ni al kot má nyos fel ada tát:
az igaz ság szol gál ta tást. Az Al kot mány 45.  § (1) be kez dé se 
és 50.  § (1)–(2) be kez dé se sze rint a bí ró ság fel ada ta az
igaz ság szol gál ta tás. Az igaz ság szol gál ta tás so rán az ál lam
bün te tõ jo gi igé nyét az ügyész kép vi se li. Az ügyé szi je len -
lét így érin ti az ál lam bün te tõ ha tal má nak meg je le ní té sét.
Az ügyész je len lé té nek hi á nya az ítél ke zés egé szé re ki hat:
ha az ügyész nincs je len, a bí ró ság nak fi gyel men kí vül kell 
hagy nia olyan – a tár gya lá son bi zo nyí tást nyert – té nye ket, 
ame lyek a vád ki ter jesz té sét ered mé nyez nék. Nem hagy -
hat vi szont fi gyel men kí vül (ér té kel ni kell) olyan, a vád -
irat ban ere de ti leg sze rep lõ tény be li rész le te ket, ame lyek
a tár gya lá son nyilván valóan nem nyer tek bi zo nyí tást. Az
ügyész tár gya lá son  való je len lé té nek hi á nya  miatt az el já -
rás ban a kont ra dik tó ri us elv nem ér vé nye sül. A 62/2006.
(XI. 23.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró ság is mé tel -
ten meg erõ sí tet te: „Az Al kot mány az igaz ság szol gál ta tást, 
a bûn cse lek mény el kö ve tõ i nek meg bün te té sét a bí ró ság
funk ci ó ja ként ha tá roz za meg [45.  § (1) be kez dés, 50.  §
(1) be kez dés]. A funk ció tel je sí té sé nek – fõ sza bály ként –
el en ged he tet len fel té te le, hogy az ügyész ség tel je sít se
a köz vád lói jog ál lás ból adó dó al kot má nyos fel ada tát
[51.  § (1) és (2) be kez dés]”. (ABH 2006, 697, 707.)

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint az ügyész tár -
gya lá son  való je len lé te a köz vád lói fel ada tá nak, mint al -
kot má nyos fel ada tá nak el vá laszt ha tat lan ré sze, azt az Al -
kot mány alap ján el lát ni kö te les.

5. A Be.-hez kap cso ló dó ál ta lá nos in do ko lás – a tör -
vény alap já ul szol gá ló el vek kö zött – rög zí ti, hogy „Az
alap tí pus nak te kin ten dõ el já rás mel lett – ahol a tár gya lás
do mi nál – ki kell ala kí ta ni az egy sze rû sí tett el já rá so kat,
ame lyek meg fe le lõ al kal ma zá sa le he tõ sé get ad az ügyek
dif fe ren ci ált el bí rá lá sá ra.” Az ügyész szá má ra a Be. több
ilyen – az alap tí pus tól el té rõ – le he tõ sé get is kí nál; az
ügyész – ha úgy íté li meg, hogy az adott ügyet nem kell el -
vin ni a tár gya lá sig – ural ja az el já rást:

– Az ügyész a Be. 28.  § (7) be kez dé se ér tel mé ben dönt -
het az adott ügy köz ve tí tõi el já rás elé uta lá sá ról. A Be.
221/A.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben „A köz ve tí tõi el já rás

a sze mély el le ni (Btk. XII. fe je zet I. és III. cím), a köz le ke -
dé si (Btk. XIII. fe je zet), ille tõ leg a va gyon el le ni (Btk.
XVIII. fe je zet), öt évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab -
ban bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt in dult bün te tõ el já rás 
tar ta ma alatt, a gya nú sí tott vagy a sér tett in dít vá nyá ra, ille -
tõ leg ön kén tes hoz zá já ru lá suk kal al kal maz ha tó el já rás.” A 
je lölt ügy cso por tok ban te hát az öt évi sza bad ság vesz tés nél 
nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek tar toz nak
[ugyan úgy, mint a je len ügy ben vizs gált Be. 241.  § (1) be -
kez dés a) pont ja sze rint]. Az el já rás rész le tes sza bá lya it
a bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te vé keny ség -
rõl  szóló 2006. évi CXXIII. tör vény tar tal maz za.

– Az ügyész – szin tén a Be. 28.  § (7) be kez dé se ér tel -
mé ben – dönt het a vád eme lés el ha lasz tá sá ról is. A vád -
eme lés el ha lasz tá sá nak rész le tes sza bá lya it a Be.
222–223. §-ai tar tal maz zák. A 222.  § (1) be kez dés alap ján
„Az ügyész a vád eme lés he lyett há rom évi sza bad ság vesz -
tés nél nem sú lyo sabb bün te tés sel bün te ten dõ bûn cse lek -
mény  miatt – a bûn cse lek mény sú lyá ra, és a rend kí vü li
eny hí tõ kö rül mé nyek re te kin tet tel – a vád eme lést egy
 évtõl két évig ter je dõ idõ re ha tá ro zat tal el ha laszt hat ja, ha
en nek a gya nú sí tott jö võ be ni ma ga tar tá sá ban mu tat ko zó
ked ve zõ ha tá sa fel té te lez he tõ.” [Il let ve itt em lí ten dõ meg,
hogy a tár sa da lom ra már nem ve szé lyes, vagy cse kély fok -
ban ve szé lyes cse lek mé nyek ese tén a Be. 190.  § (1) be kez -
dés j) pont ja ér tel mé ben az ügyész meg ro vást is al kal maz -
hat.]

– Az el já rás gyor sí tá sát, egy sze rû sí té sét szol gál ja a bí -
ró ság elé ál lí tás jog in téz mé nye. A Be. 517.  §-a ér tel mé ben
„Az ügyész a ter hel tet a bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül bí ró ság elé ál lít hat ja, ha a) a
bûn cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság vesz tés nél
nem sú lyo sabb bün te tést ren del, b) az ügy meg íté lé se egy -
sze rû, c) a bi zo nyí té kok ren del ke zés re áll nak, d) a ter hel tet 
tet ten ér ték, vagy a bûn cse lek mény el kö ve té sét beis -
merte.”

– Az el já rás gyor sí tá sát szol gá ló in téz mény to váb bá
a Be. XXVI. fe je ze té ben sza bá lyo zott tár gya lás ról  való le -
mon dás, amely nek al kal ma zá sá ban szin tén meg ha tá ro zó
sze re pe van az ügyész nek. En nek al kal ma zá sá ra a Be.
534.  § (1) be kez dé sé ben írt együt tes fel té te lek meg lé te
ese tén ke rül het sor, azaz „a bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra 
a nyolc év nél nem sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ bûn cse lek mény  miatt in dí tott el já rás ban nyil vá nos
ülé sen ho zott íté let tel meg ál la pít hat ja a vád lott bû nös sé -
gét, és bün te tést szab hat ki, ha a vád lott a tár gya lás hoz
 való jo gá ról le mond, és be is me rõ val lo mást tesz”.

– A Be XXVII. fe je zet tar tal maz za a tár gya lás mel lõ zé -
sé nek jog in téz mé nyét. Az 544.  § (1) be kez dés ér tel mé ben
„A bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra – ma gán vá das ügy ben
hi va tal ból – a sza bad lá bon lévõ vád lot tal szem ben tár gya -
lás mel lõ zé sé vel vég zés ben vég re haj tá sá ban fel füg gesz -
tett sza bad ság vesz tést, pénz bün te tést, ille tõ leg ön ál ló bün -
te tés ként fog lal ko zás tól el til tást, jár mû ve ze tés tõl el til tást,
ki uta sí tást – ka to ná val szem ben le fo ko zást, szol gá la ti vi -
szony meg szün te té sét is –, to váb bá in téz ke dés ként pró bá -
ra bo csá tást, meg ro vást al kal maz a há rom évi sza bad ság -
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vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek mény
ese tén, ha

a) a tör vény a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak fel -
füg gesz té sét, pénz bün te tés ki sza bá sát, a pró bá ra bo csá -
tást, ille tõ leg a mel lék bün te tés ön ál ló bün te tés ként al kal -
ma zá sát le he tõ vé te szi,

b) a tény ál lás egy sze rû,
c) a vád lott a bûn cse lek mény el kö ve té sét be is mer te,
d) a bün te tés cél ja tár gya lás nél kül is el ér he tõ.”
Lát ha tó te hát, hogy ezen sza bá lyok al kal ma zá sa ré vén

az ügyész a bün te tõ el já rás so rán per gaz da sá gos sá gi szem -
pon to kat ér vé nye sít het, nincs min den eset ben szük ség
olyan el já rás ra, ahol a tár gya lás do mi nál. Az Al kot mány -
bí ró ság meg íté lé se sze rint ugyan ak kor, ha az ügyész vá dat
emel, és tár gya lás tar tá sá ra ke rül sor, ak kor az ügyész ség
– fen tebb be mu ta tott – al kot má nyos jog ál lá sá ból kö vet ke -
zik, hogy az ügyész a tár gya lá son le gyen je len, és ott lás sa
el a vád kép vi se let tel kap cso la tos funk ci ó kat. Az Al kot -
mány bí ró ság az 5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro za tá ban hang -
sú lyoz ta, hogy dön té se i ben „nem az egy sze rû sí tett el já rá -
sok lét jo go sult sá gát kér dõ je le zi meg, hi szen rész ben épp
ezek tõl az el já rá si for mák tól vár ha tó a bün te tõ igaz ság -
szol gál ta tás kor sze rûb bé vá lá sa. E fel fo gás tük rö zõ dik
a 2000. ja nu ár 1-jén ha tály ba lépõ új bün te tõ el já rá si tör -
vény ben is. Az Al kot mány bí ró ság az egy sze rû sí tett el já rá -
sok je len tõ sé gé nek nö ve ke dé se kap csán arra mu tat rá,
hogy az egy sze rû sí tés, az éssze rû sí tés és a per gaz da sá gos -
sá gi szem pon tok ér vény re jut ta tá sa kor fo ko zott fi gyel met
kell for dí ta ni az al kot má nyos bün te tõ jog kö ve tel mé nye i -
re.” (ABH 1999, 75, 89.)

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint azon ban ha
tár gya lás tar tá sá ra ke rül sor, ak kor a tár gya lás tar tá sá hoz
köt he tõ bün te tõ el já rá si ga ran ci ák nak ér vé nye sül nie kell.
A tár gya lá son tör té nõ bi zo nyí tás  miatt ilyen ga ran cia az
ügyész tár gya lá son  való je len lé te.

A tár gya lá son  való ügyé szi je len lét, mint al kot má nyos
ga ran cia köz vet le nül érin ti a tisz tes sé ges el já rás hoz  való
jo got, ame lyet az Al kot mány bí ró ság az al kot má nyos bün -
te tõ jog alap in téz mé nyei kö zött so rol ja fel. [6/1998.
(III. 11.) AB ha tá ro zat; ABH 1998, 91, 99.] Az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la tá ban a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel -
mé nye olyan mi nõ ség, ame lyet az el já rás egé szé nek és
 körülményeinek figye lembe véte lével le het meg ítél ni. Az
 Alkotmánybíróság el já rá sá ban azon ban csu pán a tisz tes sé -
ges el já rás meg kö ve tel te ál ta lá nos is mér vek meg ál la pí tá -
sá ra van le he tõ ség. Az Al kot mány bí ró ság több dön té sé ben 
utalt arra, hogy a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog ab szo lút
jog, amellyel szem ben nem lé te zik mér le gel he tõ más alap -
ve tõ jog vagy al kot má nyos cél, mert már maga is mér le ge -
lés ered mé nye [6/1998. (III. 11.) AB ha tá ro zat ABH 1998,
91, 95, 99.; 14/2004. (V. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004,
241, 256.]. A tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog ra vo nat ko zó
al kot mány bí ró sá gi gya kor la tot összeg zõ 14/2004. (V. 7.)
AB ha tá ro zat – töb bek kö zött – meg ál la pí tot ta, hogy
„[a] bün te tõ el já rás szem pont já ból ezek a té te lek a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás tör té ne ti rend sze re i nek fel hal mo zó -

dott ta pasz ta la tán ala pul nak. Esze rint: az igaz ság fel tá rá -
sá nak az a leg meg fe le lõbb mód ja, ha az ítél ke zés ben füg -
get len és pár tat lan bí ró ság nyil vá nos tár gya lá son, a bi zo -
nyí tás te kin te té ben egyen lõ jo gok kal részt ve võ fe lek ak tív
köz re mû kö dé sé vel le foly ta tott el já rás ered mé nye ként,
köz vet len ész le lé se út ján szer zett bi zo nyí té kok sza bad
mér le ge lé sé vel ál la pít ja meg a bün te tõ fe le lõs ség re vo nás
el dön té sé hez szük sé ges té nye ket” (ABH 2004, 241, 266.).
E ha tá ro zat te hát a bün te tõ el já rás tár gya lá son tör té nõ bi zo -
nyí tá si sza ka sza te kin te té ben ve zet te le a tisz tes sé ges el já -
rás hoz  való jog ból a fe lek (így az ügyész) ak tív köz re mû -
kö dé sé nek al kot má nyos igé nyét.

A tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog jo go sult ja – bün te tõ -
el já rás ról lé vén szó – el sõ sor ban a ter helt, ugyan ak kor
e jog ér vé nye sí té se – mint ahogy a fen ti ha tá ro za tok ban is
sze re pel – át hat ja az igaz ság szol gál ta tá si el já rás egé szét,
biz to sít ja, hogy a bün te tõ el já rás ban részt ve võk el tud ják
lát ni al kot má nyos és tör vényes funk ci ó ju kat. Az Al kot -
mány bí ró ság meg íté lé se sze rint az az el já rás, amely ben
két ség me rül het fel a bí rák pár tat lan sá gát il le tõ en, akár an -
nak lát sza tá ban (lásd az Abh.-ban be mu ta tott ob jek tív
tesz tet; ABH 2002, 101, 110.) – adott eset ben a bí ró sá gi és
ügyé szi funk ci ók eset le ges ke ve re dé sét il le tõ en – sér ti
a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jo got. A ter hel tet – az Al kot -
mány alap ján – meg il le ti a vé de lem joga. A tár gya lás tisz -
tes sé ges vol ta a vé de lem szem pont já ból is az ügyé szi je -
len lét szük sé ges sé gét veti fel, hi szen a tár gya lá son tör tént
bi zo nyí tás so rán az ügyész akár vád el ej tés re is jut hat, a vé -
dõi fel ada tok ha té kony el lá tá sa pe dig mó do sít hat ja az
ügyé szi fel lé pést. Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga 
ál tal 2000. ok tó ber 6-án el fo ga dott „Az ügyész ség sze re pe
a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás rend sze ré ben” címû aján lás
17. pont ja ki mond ja, hogy „Az Ál la mok nak ha té kony in -
téz ke dé se ket kell hoz ni uk an nak biz to sí tá sá ra, hogy az
ügyé szek jog ál lá sát, ha tás kö rét és el já rá si sze re pét a tör -
vény úgy ha tá roz za meg, hogy jo gos két ség ne me rül hes -
sen fel a bí rák füg get len sé gét és pár tat lan sá gát il le tõ en.”
[Rec(2000) 19] Az eh hez (a 17. pont hoz) kap cso ló dó ma -
gya rá zó kom men tár pe dig ki eme li, hogy „bár mi fé le fél re -
ér tést el kell osz lat ni az ügyé szek és a bí rák jogi stá tu szát
és sze re pét il le tõ en, még pe dig azért, hogy e két hi va tás
a köz vé le mény sze mé ben vi lá go san el kü lö nít he tõ le gyen,
te hát a jog ke re sõk gon dol ko dá sá ban a ket tõ ne le gyen
össze ke ver he tõ. Az elsõ lé pés eb ben az irány ban az, hogy
vi lá gos sza bá lyok ha tá roz zák meg az ügyész el já rá si jog -
kö rét”.

Meg ál la pít ha tó te hát, hogy per gaz da sá gos sá gi és el já -
rás-egy sze rû sí té si szem pon tok nem szol gál hat nak in do kul 
a bün te tõ el já rá si ga ran ci ák fél re té te lé re, nem in do kol hat -
ják, hogy a vád funk ci ók és az igaz ság szol gál ta tá si funk -
ciók eset sze rû ke ve re dé se ré vén két ség me rül jön fel a bí ró -
ság pár tat lan sá ga, az el já rás tisz tes sé ges vol tát érin tõ en.
Az ügyész tár gya lá son  való je len lé te a bün te tõ el já rás ga -
ran cia-rend sze rét köz vet le nül érin ti, je len lé té nek hi á nya
nem le het el já rás-egy sze rû sí té si szem pont, mert ez az al -
kot má nyos bün te tõ jog sé rel mé vel jár hat.
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6. Össze gez ve a fen ti e ket, az Al kot mány bí ró ság arra
a kö vet kez te tés re ju tott, hogy az a sza bály, amely le he tõ vé
te szi bün te tõ el já rás so rán, hogy az ügyész ne ve gyen részt
a tár gya lá son, azaz a Be. 241.  § (1) be kez dés a), c), d), e),
f) pont ja, el len tét ben áll az Al kot mány nak az ügyész ség re
– az ügyész ség al kot má nyos jog ál lá sá ra – vo nat ko zó 51.  §
(1) és (2) be kez dé sé vel. Az Al kot mány hi vat ko zott ren del -
ke zé se i nek sé rel me egy ben az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé bõl ere dõ ha ta lom meg osz tás ál lam szer ve ze ti el vé nek, 
to váb bá az Al kot mány 45.  § (1) és 50.  § (1) és (2) be kez dé -
sé nek, a bí ró ság igaz ság szol gál ta tá si fel ada ta it meg ha tá ro -
zó al kot má nyi sza bá lyok nak, va la mint az Al kot mány 57.  § 
(1) be kez dé sén ala pu ló tisz tes sé ges el já rás al kot má nyos
kö ve tel mé nyé nek sé rel mét is ered mé nye zi.

A fen ti in do kok alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta a Be. 241.  § (1) be kez dés a), c), d), e), f) pont jai
alkot mány elle nességét és e ren del ke zé se ket meg sem mi sí -
tet te. A meg sem mi sí tés kö vet kez té ben a Be. 241.  § (1) be -
kez dé se a kö vet ke zõ a szö veg gel ma rad ha tály ban: „A tár -
gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ”. Az Al kot mány -
bí ró ság az alkot mány elle nes ren del ke zést pro fu tu ro,
2010. de cem ber 31-ei ha tállyal sem mi sí tet te meg. A jö võ -
re néz ve tör té nõ meg sem mi sí tést két szem pont in do kol ta,
egy részt a tör vényhozásnak meg fe le lõ anya gi és jog sza bá -
lyi fel té te le ket kell te rem te nie ah hoz, hogy ne sé rül jön az
Al kot mány 57.  § (1) be kez dé se, más részt kel lõ idõt kell
biz to sí ta ni az ügyé szi szer ve zet szá má ra az új hely zet hez
 való al kal maz ko dás hoz.

Az Al kot mány bí ró ság ész lel te, hogy a Be. – e ha tá ro zat -
ban is idé zett – több sza bá lya [pl. a Be. 342.  § (2) be kez dé -
se] arra az eset re irány adó, ami kor az ügyész nem vesz
részt a tár gya lá son. Az Al kot mány bí ró ság az össze füg gés
okán még sem ter jesz tet te ki a meg sem mi sí tés ha tá lyát
ezek re a ren del ke zé sek re, mert ha tály ban ma ra dá suk a jog -
biz ton sá got nem sér ti. Ha a tár gya lá son az ügyész rész vé -
te le min den eset ben kö te le zõ, az et tõl el té rõ hely zet re vo -
nat ko zó ki se gí tõ ren del ke zé sek ér te lem sze rû en nem ke rül -
nek al kal ma zás ra.

A bí rói kez de mé nye zés a Be. 241.  § (1) be kez dés a), c),
d), e), f) pont ja i nak meg sem mi sí té se mel lett e rendelke -
zéseknek a Veszp ré mi Vá ro si Bí ró ság elõtt 6.B.
1995/2006/3. szá mon fo lya mat ban lévõ ügy ben  való al kal -
ma zás ti lal má nak ki mon dá sá ra is vo nat ko zott. Az Abtv.
43.  § (4) be kez dé se sze rint le he tõ ség van a meg sem mi sí tés
ha tá lyá nak el té rõ meg ál la pí tá sá ra az al kal ma zá si ti la lom -
mal érin tett ügy ben, ha a jog biz ton ság vagy az el já rás kez -
de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in do kol ja. Az Al kot -
mány bí ró ság az alkot mány elle nes ren del ke zé sek meg sem -
mi sí té sé nek ha tá lyát 2010. de cem ber 31-ével ál la pí tot ta
meg, azon ban sem a jog biz ton ság sem pe dig az el já rás
kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke nem in do kol ja
a meg sem mi sí tés ha tá lyá nak a konk rét ügy ben el té rõ meg -
ál la pí tá sát. Az in dít vá nyo zó az alkot mány elle nes ren del -
ke zé sek meg sem mi sí té sé nek 2010. de cem ber 31-ei ha tár -
ide je elõtt – a Be. 241. (1) be kez dés e) pont ja alap ján – el
tud ja érni az ügyész tár gya lá son  való je len lé tét. Erre te kin -
tet tel az Al kot mány bí ró ság a Be. 241.  § (1) be kez dés a), c), 

d), e), f) pont ja i nak a Veszp ré mi Vá ro si Bí ró ság elõtt 6.B.
1995/2006/3. szá mon fo lya mat ban lévõ ügy ben  való al kal -
ma zás ti lal má ra vo nat ko zó in dít ványt el uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben  való köz zé té te lét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 41.  §-ára te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 991/B/2006.

Dr. Ba logh Ele mér al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1. pont já val és an nak
in do ko lá sá val nem ér tek egyet. Ál lás pon tom sze rint je len
ügy ben a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 241.  § (1) be kez dés a), c), d), e),
f) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vány el uta sí tá sá nak len ne 
he lye.

1. Az Al kot mány 51.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se
sze rint „a Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze és az
ügyész ség gon dos ko dik a ter mé sze tes sze mé lyek, a jogi
sze mé lyek és a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve ze tek jo ga i nak a vé del mé rõl, va la mint az al kot má nyos
ren det, az or szág biz ton sá gát és füg get len sé gét sér tõ vagy
ve szé lyez te tõ min den cse lek mény kö vet ke ze tes üldözé -
sérõl.”

A (2) be kez dés ren del ke zé se alap ján „az ügyész ség tör -
vény ben meg ha tá ro zott jo go kat gya ko rol a nyo mo zás sal
össze füg gés ben, kép vi se li a vá dat a bí ró sá gi el já rás ban, to -
váb bá fel ügye le tet gya ko rol a bün te tés-vég re haj tás tör -
vényessége fe lett.”

Az ügyész bí ró ság elõt ti vád kép vi se le ti jo gá val össze -
füg gés ben a Be. 241.  § (1) be kez dés a), c), d), e), f) pont jai
az ügyész tár gya lá si rész vé te lé nek kö te le zõ ese te it so rol ja
fel, mér le ge lé si jo got biz to sít va ez zel a vád ha tó ság nak
a fel so rolt oko kat nem érin tõ ügyek ben a tár gya lá son  való
rész vé te lé re.

A több sé gi ha tá ro zat sze rint „az Al kot má nyon ala pu ló
ügyé szi vád kép vi se let fel té te le zi az ügyész tár gya lá son
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 való je len lé tét, a vád sze mé lyes kép vi se le tét. Az ügyé szi
je len lét nél kü li sza bály kor lá toz za, hogy az ügyész köz -
vád lói fel ada tá nak ma ra dék ta la nul ele get te gyen. A Be.
342.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben, ha az ügyész nincs je len
a tár gya lá son, a vád irat ból a vá dat a bí ró ság is mer te ti. Az
Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja, hogy ön ma gá ban a bí rói
vád is mer te tés (az ügyész ál tal meg írt vád irat fel ol va sá sa)
még nem je len ti (tény le ge sen, leg fel jebb lát sza tá ban) az
igaz ság szol gál ta tá si és vád funk ci ók Al kot mánnyal el len -
té tes ke ve re dé sét.”

Vé le mé nyem sze rint az Al kot mány 51.  § (2) be kez dé sé -
nek ren del ke zé sé bõl csak a vád mo no pó li um gya kor lá sá -
nak kö te le zett sé ge kö vet ke zik, azon ban az ügyész tár gya -
lá son  való „kény sze rû” je len lé té nek kö te le zett sé ge nem.

En nek meg fele lõen, az ál la mi bün te tõ igény ér vé nye sí -
té se az ügyész al kot má nyos kö te les sé ge, és e köz ha tal mi
te vé keny sé gét gya ko rol ja a vád eme lés sel.

Az ez zel össze füg gõ vád kép vi se let hez olyan szé les
körû ren del ke zé si jog tár sul, ami nem kor lá toz ha tó csak az
ügyész tár gya lá si rész vé te lé re. Ez a jo go sít vány, így a vád -
dal  való ren del ke zés ki zá ró la gos joga és az eh hez tár su ló
el já rás jo gi le he tõ sé gek, ak kor is meg il le tik a köz vád lót, ha 
a tár gya lá son nin csen je len.

A Be. rend sze ré ben a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog ér -
vé nye sí té sé nek fel té te le az el já rá si fel ada tok el kü lö ní té se
(Be. 1.  §). En nek meg fele lõen a vá dat a vád ló nak kell bi zo -
nyí ta nia [Be. 4.  § (1) be kez dés].

A Be. 75.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se meg ha tá roz -
za a ha tó sá gok kö te le zett sé gét, mi sze rint a bi zo nyí tá si el -
já rás so rán kö te le sek meg ten ni min dent an nak ér de ké ben,
hogy a tény ál lást ala po san, a  valóságnak meg fele lõen tisz -
táz zák. Eb bõl kö vet ke zõ en a bí ró ság nak meg ala po zott,
vagy is hi ány ta lan és he lyes tény ál lást kell meg ál la pí ta nia.
En nek ér de ké ben hi va tal ból vagy az el já rás ban részt ve võk 
in dít vá nyá ra in téz ke dik az iránt, hogy a bi zo nyí tá si esz kö -
zök a tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak. E cél ból ha tár idõ 
tû zé sé vel meg ke res he ti az ügyészt [Be. 268.  § (1) be kez -
dés]. A bí ró ság azon ban nem nyo moz, és amennyi ben az
ügyész nem in dít vá nyoz za, a bí ró ság nem kö te les a vá dat
alá tá masz tó bi zo nyí tá si esz kö zök be szer zé sé re és meg -
vizs gá lá sá ra.

Ezt a lát szó la gos el lent mon dást old ja fel a bün te tõ el já -
rás bí ró sá gi sza ka szá nak hi vat ko zott fõ sza bá lya, mi sze rint 
a bí ró ság nak min den szem pont ból meg ala po zott tény ál lást 
kell meg ál la pí ta nia. Ab ban az eset ben, ha erre csak úgy
van mód a konk rét el já rás ban, hogy az ügyész ál tal nem
biz to sí tott bi zo nyí tá si esz kö zö ket kell be sze rez ni, úgy
a bí ró ság kö te les ügyé szi in dít vány és ügyé szi köz re mû kö -
dés nél kül is eze ket be sze rez ni és meg vizs gál ni.

Ilyen kö rül mé nyek kö zött az ügyész tár gya lá si tá vol lé te
nem ered mé nye zi az el já rá si fel ada tok még eset le ges ke ve -
re dé sét sem, ál lás pon tom sze rint nem sé rül a tisz tes sé ges
el já rás hoz  való jog.

2. Az ügyész kö te le zõ tár gya lá si je len lé tét elõ író Be.
241.  § (1) be kez dé sé nek e) és f) pont jai le he tõ sé get biz to sí -

ta nak mind az el já ró bí ró nak, mind az ügyész nek, hogy az
adott ügy ben a vád irat be nyúj tá sát köve tõen be kö vet ke zett 
– ob jek tív vagy szub jek tív – vál to zá sok ra te kin tet tel mó -
do sít sák az ere de ti ügyé szi tá vol ma ra dás ra vo nat ko zó be -
je len tést. En nek meg fele lõen az ügyész be je lent he ti a tár -
gya lá son  való rész vé te lét, míg ugyan er re a bí ró ság kö te -
lez he ti. (Eb ben az eset ben ügyész sé gi fo gal ma zó vagy tit -
kár a vád kép vi se le té ben nem jár hat el.)

Vé le mé nyem sze rint az 1. pont ban hi vat ko zott fõ sza -
bály mel lett a tá ma dott tör vényhely em lí tett ren del ke zé sei
to váb bi ga ran ci át je len te nek a tisz tes sé ges el já rás al kot -
má nyos alap el vé nek vé del me ér de ké ben, ami vel az el kü -
lö nült el já rá si fel ada tok gya kor lá sa so rán a konk rét ügy -
ben mind a bíró, mind az ügyész sza ba don mér le gel he ti az
ügyé szi tár gya lá si rész vé tel szük sé ges sé gét és indokolt -
ságát.

3. A több sé gi ha tá ro zat is meg erõ sí ti az Al kot mány bí -
ró ság 5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro za tá ban már ki fej te tett
azon ál lás pon tot, mi sze rint „nem az egy sze rû sí tett el já rá -
sok lét jo go sult sá gát kér dõ je le zi meg, hi szen rész ben épp
ezek tõl az el já rá si for mák tól vár ha tó a bün te tõ igaz ság -
szol gál ta tás kor sze rûb bé vá lá sa. E fel fo gás tük rö zõ dik
a 2000. ja nu ár 1-jén ha tály ba lépõ új bün te tõ el já rá si tör -
vény ben is. Az Al kot mány bí ró ság az egy sze rû sí tett el já rá -
sok je len tõ sé gé nek nö ve ke dé se kap csán arra mu tat rá,
hogy az egy sze rû sí tés, az éssze rû sí tés és a per gaz da sá gos -
sá gi szem pon tok ér vény re jut ta tá sa kor fo ko zott fi gyel met
kell for dí ta ni az al kot má nyos bün te tõ jog kö ve tel mé nye i -
re.” (ABH 1999, 75, 89.)

Egyet ért ve ez zel a meg ál la pí tás sal, ál lás pon tom sze rint
az ügyész tár gya lá si tá vol lé té nek el já rás jo gi le he tõ sé ge
azon ban nem a per gaz da sá gos sá gi és el já rás egy sze rû sí té si 
szem pont ér vé nye sí té se, ha nem az ügyész vád kép vi se le ti
mo no pó li u má nak éssze rû és al kot má nyos meg nyil vá nu lá -
sa. Nem hagy ha tó fi gye lem kí vül az sem, hogy e le he tõ ség
kö vet ke ze tes al kal ma zá sa nem be fo lyá sol ja ked ve zõt le nül 
az igaz ság szol gál ta tás mér he tõ ered mé nyes sé gét. Így
a 2007. évi egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és ügyé szi bûn ügyi 
sta tisz ti ka (ENYÜBS) ada tai sze rint jog erõs bí ró sá gi ha tá -
ro zat tal 70 473 ügyet bí rál tak el, a meg vá dolt sze mé lyek
szá ma 94 125 fõ volt. Vád irat tal vá dol tak 87 107 fõt, ez
az ügyek 92,5%-a. Tár gya lás mel lõ zé sé re ke rült sor
27 344 fõ vel szem ben, az ügyek 31,4%-ában, míg az elsõ
fo kon tár gyalt ügyek ben az ügyé szi rész vé tel ará nya
62,1% volt, 96,7%-os vád ered mé nyes ség mel lett.

4. Összes sé gé ben, a több sé gi ha tá ro zat tól el té rõ szak -
mai ál lás pon tom, hogy a köz vád lói sze rep al kot má nyos
gya kor lá sa biz to sí tott a ha tá lyos bün te tõ el já rás jo gi sza bá -
lyo zá si kör nye zet ben. Sem az Al kot mány ügyész ség re
 vonatkozó 51.  § (1) és (2) be kez dé se, sem a tisz tes sé ges
 eljárás al kot má nyos kö ve tel mé nyét ma gá ban fog la ló 57.  §
(1) be kez dés ren del ke zé se nem sé rül. A vád kép vi se let hez
tar to zó ügyé szi el já rá si jo go sít vá nyok ab ban az eset ben is
ma ra dék ta la nul gya ko rol ha tók, ha a vád be nyúj tá sa kor az
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ügyész a tár gya lá si tá vol lé té rõl nyi lat ko zik. Aho gyan az
Al kot mány bí ró ság ál tal is szük sé ges nek ítélt, egyes egy -
sze rû sí tett el já rá si for mák konk rét ügyek ben tör té nõ al kal -
ma zá sá nál, úgy a köz vád ló az adott ügy, va la mennyi
figye lembe ve he tõ szem pont ja alap ján dönt a vád eme lést
kö ve tõ tár gya lá si rész vé te lé rõl, vagy tá vol ma ra dá sá ról. Ez 
utób bi eset re a tö me ge sen elõ for du ló, egy sze rû me gí té lé -
sû, és bi zo nyí tott ügyek ben ke rül het sor. Azok ban az
ügyek ben, ame lyek nél a tár gya lá son le foly ta tott bi zo nyí -
tás ered mé nyé hez ké pest szük sé ges és in do kolt a továb -
biak ban az ügyé szi rész vé tel, úgy en nek a le he tõ sé gét
a Be. 241.  § (1) be kez dés e) és f) pont já nak ren del ke zé sei
ga ran tál ják, így a kont ra dik tó ri us elv sem sé rül. En nek
kap csán meg jegy zem, hogy a bün te tõ el já rá si jog rend sze -
ré ben az ügy véd kény szer sem ál ta lá nos, így pél dá ul egy
el sõ fo kú bün te tõ bí ró ság elõtt fo lyó bün te tõ ügy ben, 3 év -
nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek mény el kö ve -
té sé vel vá dolt sze mély ese tén, aki nek nincs meg ha tal ma -
zott vé dõ je, és nem kért ki ren delt vé dõt, akár a tár gya lás
mel lõ zé sé vel le foly ta tott bün te tõ el já rás ban [Be. 544.  §
(1) be kez dés], akár az ügyé szi tá vol lét té nyét be je len tõ vád 
tár gya lá sa so rán a bí ró ság kö te les az Al kot mány 57.  §
(1) be kez dé sé nek elve alap ján el jár ni. A bí ró ság te hát tisz -
tes sé ges el já rás ban, pár tat la nul jár el, ami kor a vád lott ter -
hé re és ja vá ra  szóló bi zo nyí té ko kat a meg ala po zott tény ál -
lás ér de ké ben sza ba don mér le ge li, az eny hí tõ és sú lyo sí tó
kö rül mé nyek kel össz hang ban, füg get le nül at tól, hogy eze -
ket akár a vé de lem, akár a vád in dít vá nyoz ta.

Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom:

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet az zal, hogy az Al kot mány bí rói szer ve -
zet re és ügyész ség re vo nat ko zó egyes sza bá lya i ból, va la -
mint a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog ból a több sé gi dön -
tés sze rin ti kö ve tel mény, vagy is az ügyész tár gya lá son
 való ál ta lá nos rész vé te li kö te le zett sé ge kö vet ke zik.

1. Az ügyész ség – a kon ti nen tá lis jog rend sze rek ben ál -
ta lá ban véve el fo ga dott hely ze té nek meg fele lõen – a Ma -
gyar Köz tár sa ság ban el sõ sor ban az ún. vád funk ci ót el lá tó
szer ve zet. Ilyen tar ta lom mal sza bá lyoz za az Al kot mány
51.  § (1) és (2) be kez dé se az ügyész ség al kot má nyos jog ál -
lá sát, bûn ül dö zé si és köz vá di funk ci ó it és az azok hoz kap -
cso ló dó egyéb fel ada ta it és ha tás kö rét [1/1994. (I. 7.) AB
ha tá ro zat, ABH 1994, 29, 33.].

A vád funk ció el lá tá sá val kap cso lat ban a bün te tõ jo gi
vád fo gal mát az Al kot mány bí ró ság nak az Al kot mány
alap ján, a Be.-tõl füg get le nül, ön ál ló an kell meg ha tá roz -

nia. A bün te tõ jo gi vá dat vé le mé nyem sze rint úgy kell ér -
tel mez ni, mint az ille té kes ha tó ság egyén nek cím zett hi va -
ta los köz lé sét ar ról, hogy bûn cse lek mény el kö ve té sé vel
gya nú sít ják, vagy is olyan tet tel, ami hely ze té re lé nye ges
ki ha tás sal le het. Ar ról, hogy mi lyen cse lek ményt tesz nek
vád tár gyá vá, és kit vá dol nak meg, egye dül az ügyész ség
jo go sult dön tést hoz ni.

Az Al kot mány bí ró ság a 14/2002. (III. 20.) AB ha tá ro -
zat ban meg ál la pí tot ta: „[a] tör té ne ti leg vál to zó tar tal mú és
el té rõ el já rá si ke re tek kö zött al kal ma zott vád elv lé nye gét
(...) alap já ban véve há rom elem al kot ja: a per be li funk ci ók
meg osz tá sa, a vád ló vád dal  való ren del ke zé si joga, a bí ró -
ság vád hoz kö tött sé ge mind az el já rás bí ró sá gi sza ka szá -
nak meg in dí tá sa, mind an nak le foly ta tá sa, mind pe dig az
íté let ho za tal so rán. (ABH 2002, 101, 104.) A ha tá ro zat
sze rint „[a] tör vényes vád hoz a bí ró ság az el já rás so rán
mind vé gig köt ve van, csak a meg vá dolt sze mély vád tár -
gyá vá tett cse lek mé nye  miatti fe le lõs sé gé rõl dönt het,
ugyan ak kor a vá dat kö te les ki me rí te ni. (ABH 2002, 101,
106.). Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta azt is, hogy
„[a] tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyé nek alap fel té te le
a vád lói és az igaz ság szol gál ta tá si funk ci ók szét vá lasz tá -
sa.” (ABH 2002, 101, 107.)

A vád lói és az igaz ság szol gál ta tá si funk ci ók szét vá lasz -
tá sá nak elve vé le mé nyem sze rint nem sé rül ön ma gá ban at -
tól, hogy az ügyész a tár gya lá son nincs min den eset ben je -
len. A vád ura az ügyész ma rad; õ az, aki a vád dal  való ren -
del ke zés ke re té ben a vá dat ejt he ti, mó do sít hat ja, meg vál -
toz tat hat ja, vagy ki ter jeszt he ti. Az ügyész tör vény ben biz -
to sí tott jo gai a tár gya lás ról  való tá vol lé te ese tén sem száll -
nak át a bí ró ság ra. Fi gyel met ér de mel, hogy a vád kép vi se -
let meg valósul tár gya lás nél kül is, az egy sze rû sí tett el já rá -
sok ban (le mon dás a tár gya lás ról, tár gya lás mel lõ zé se).

Vé le mé nyem sze rint a vád kép vi se let hez az Al kot mány
ügyész ség re vo nat ko zó sza bá lyai alap ján nem tar to zik
hoz zá az, hogy az ügyész min den eset ben je len le gyen
a tár gya lá son. A vád irat vagy vád in dít vány az ügyész ség
köz lé se ma rad ak kor is, ha azt eset leg a bí ró ság ol vas sa fel
vagy ma gya ráz za meg a tár gya lá son.

Az ügyész tár gya lá son  való kö te le zõ rész vé te lé re vo nat -
ko zó sza bá lyok vizs gá la tá nál je len tõ sé ge van an nak, hogy
a Be. 241.  § (1) be kez dés e) pont ja alap ján az ügyész rész -
vé te le ab ban az eset ben is kö te le zõ a tár gya lá son, „ha a bí -
ró ság az ügyészt a tár gya lá son  való rész vé tel re kö te lez te”.
A Be.-nek ez a sza bá lya a bí ró ság sza bad be lá tá sá ra bíz za
azt, hogy a kö te le zõ rész vé tel Be.-ben fog alt más ese te in
túl bár mely to váb bi eset ben is, ha a bí ró ság a tár gya lás elõ -
ké szí té se kor az ügy ira tai alap ján ezt in do kolt nak lát ja, az
ügyészt a tár gya lá son  való rész vé tel re kö te lez ze.

A tá ma dott sza bá lyok alkot mány elle nességének vizs gá -
la ta kor figye lembe kell ven ni azt is, hogy a vád irat nak,
vád in dít vány nak bi zo nyí tá si in dít ványt kell tar tal maz nia,
hi va tal ból ál ta lá ban bi zo nyí tás nincs [Be. 4.  § (1) be kez -
dés] – a vád lón van a bi zo nyí tá si te her, tá vol lé té ben is. A
Be. 305.  § (1) be kez dé se csak le he tõ vé te szi, hogy a bí ró -
ság hi va tal ból ren del jen el bi zo nyí tást, de a 313.  § alap ján,
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ha nincs bi zo nyí tá si in dít vány, a bi zo nyí tá si el já rást be fe -
je zett nek kell nyil vá ní ta ni.

A Be.-nek ezek a sza bá lyai al kal ma sak an nak biz to sí tá -
sá ra, hogy az ügyé szi és bí rói funk ció el kü lö nít he tõ ma -
rad jon.

2. A tisz tes sé ges el já rás hoz, a füg get len és pár tat lan bí -
ró ság hoz  való jog bün te tõ ügy ben a vád lott joga. Vé le mé -
nyem sze rint a vád lot tat meg il le tõ eb bõl a jog ból nem kö -
vet ke zik ál ta lá nos kö te le zett ség az ügyész szá má ra a tár -
gya lá son  való rész vé tel re. Az Al kot mány bí ró ság
a 67/1995. (XII. 7.) AB ha tá ro za tá ban fej tet te ki rész le te -
sen a bí ró ság pár tat lan sá gá val kap cso la tos ál lás pont ját. „A 
pár tat lan bí ró ság hoz  való al kot má nyos alap jog az el já rás
alá vont sze mély irán ti elõ íté let men tes ség és el fo gu lat lan -
ság kö ve tel mé nyét tá maszt ja a bí ró ság gal szem ben. Ez
egy részt ma gá val a bí ró val, a bíró ma ga tar tá sá val, hoz zá -
ál lá sá val szem be ni el vá rás, más részt az el já rás sza bá lyo -
zá sá val kap cso la tos ob jek tív kö ve tel mény: el kell ke rül ni
min den olyan hely ze tet, amely jo gos két sé get kelt a bíró
pár tat lan sá ga te kin te té ben” (ABH 1995, 346, 347.).

A bí ró ság nak szub jek tí ve sza bad nak kell len nie a sze -
mé lyi el fo gult ság tól vagy elõ íté le tek tõl, ob jek tív szem -
pont ból pe dig a sza bá lyo zás nak kel lõ ga ran ci át kell biz to -
sí ta nia e vo nat ko zás ban min den ké tely ki zá rá sá hoz.

A bí ró ság tag ja i nak sze mé lyes pár tat lan sá gát a ki zá rás -
ra vo nat ko zó sza bá lyok hi va tot tak biz to sí ta ni (Be.
21–27.  §).

A pár tat lan ság ob jek tív kö ve tel mé nyé nél pe dig azt kell
vizs gál ni, hogy ob jek tív szem pont ból a sza bá lyo zás kel lõ ga -
ran ci át biz to sít-e min den ké tely ki zá rá sá hoz, vagy el len ke zõ -
leg: jo gos két sé get kelt a bíró pár tat lan sá ga te kin te té ben.

Vé le mé nyem sze rint a Be. az ügyé szek jog ál lá sát, ha -
tás kö rét és el já rá si sze re pét úgy ha tá roz za meg, hogy az
ügyé szek és bí rák jogi stá tu szát és sze re pét il le tõ en nem
me rül het fel jo gos két ség a bí rák füg get len sé gé vel, pár tat -
lan sá gá val kap cso lat ban.

A bün te tõ el já rás so rán a vád és az ítél ke zés egy más tól
el kü lö nül. Eze ket a fel ada to kat más-más sze mély, il let ve
szer ve zet lát ja el. A vá dat az ügyész, mint köz vád ló eme li
és kép vi se li, a bí ró ság elõtt õ kez de mé nyez he ti bûn cse lek -
mény el kö ve té se  miatt fe le lõs ség meg ál la pí tá sát. A vád bi -
zo nyí tá sa a vád lót ter he li [Be. 4.  § (1) be kez dés]. Az ítél -
ke zés a bí ró ság fel ada ta. Ön ma gá ban a Be. 241.  § (1) be -
kez dé sé nek ab ból a sza bá lyá ból, hogy a tár gya lá son  való
rész vé tel nem min den eset ben kö te le zõ az ügyész szá má ra, 
a pár tat lan ság ob jek tív lát sza tá nak sé rel mé re nem le het
kö vet kez tet ni. A Be. 241.  § (1) be kez dés e) pont ja le he tõ vé 
te szi azt is, hogy ha a bí ró ság a pár tat lan sá ga meg kér dõ je -
lez he tõ sé gé nek ve szé lyét ész le li az ügy ira tai alap ján, az
ügyészt tár gya lá son  való rész vé tel re kö te lez ze.

Mind ezek re fi gye lem mel ezért vé le mé nyem sze rint
a bí rói kez de mé nye zést az Al kot mány bí ró ság nak el kel lett 
vol na uta sí ta nia.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
73/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban – dr. Ba logh Ele mér al kot mány bí ró kü lön vé le mé -
nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 134.  § (1) be kez -
dé se „– a ma gán sze mély já ru lék tar to zá sa ki vé te lé vel –”
szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti.

Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
134.  § (1) be kez dé se az aláb bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„134.  § (1) Az adó ha tó ság a ma gán sze mély ké rel me
alap ján az õt ter he lõ adó tar to zást, va la mint a bír ság- vagy
pót lék tar to zást mér sé kel he ti vagy el en ged he ti, ha azok
meg fi ze té se az adó zó és a vele együtt élõ kö ze li hoz zá tar -
to zók meg él he té sét sú lyo san ve szé lyez te ti.”

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 Al kot mány bí ró ság hoz elõ ter jesz tett in dít vá nyá ban
az in dít vá nyo zó az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény (a továb biak ban: Art.) 134.  § (1) be kez dé se
„a ma gán sze mély já ru lék tar to zá sa ki vé te lé vel” szö veg ré -
sze alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem -
mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól.

Ér ve lé se sze rint a tá ma dott tör vényi ren del ke zés el len -
té tes az Al kot mány 70/E.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt szo -
ciális biz ton ság hoz  való al kot má nyos jog gal, va la mint sér ti
az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ em be ri
mél tó ság hoz  való jo got, mi vel a ma gán sze mély já ru lék
tar to zá sá nak az el en ge dé sét vagy mér sék lé sét ak kor sem
te szi le he tõ vé, ha an nak meg fi ze té se az adó zó és a vele
együtt élõ kö ze li hoz zá tar to zók meg él he té sét sú lyo san ve -
szé lyez te ti. Az in dít vá nyo zó utalt arra, hogy a meg él he tés
ve szé lyez te tett sé ge szem pont já ból nincs kü lönb ség a ma -
gán sze mélyt ter he lõ já ru lék, il let ve adó tar to zás kö zött,
bár me lyik el le he tet le nít he ti az adó zó és a vele együtt élõ
kö ze li hoz zá tar to zó meg él he té sét.

Az in dít vá nyo zó arra is hi vat ko zott, hogy a tár sa da lom -
biz to sí tá si rend szer mû kö dé sét nem csak a já ru lék be fi ze té -
sek, de más adó jel le gû köz ter hek (pl. az egész ség ügyi
hoz zá já ru lás) is biz to sít ják, ame lyek el en ge dé sé re az Art.
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134.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben le he tõ ség van, amennyi -
ben az az adó zó vagy a vele együtt élõ kö ze li hoz zá tar to -
zók meg él he té sét sú lyo san ve szé lyez te ti.

Az in dít vá nyo zó – utal va a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá -
sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol -
gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény
(a továb biak ban: Tbj.) 39.  §-ára – ki fej tet te, hogy a „tb já -
ru lék köz te her ként ke rül meg ál la pí tás ra, be val lás ra, be fi -
ze tés re és be sze dés re” így irány adó rá az Al kot mány
70/I.  §-ában fog lalt al kot má nyi ren del ke zés, a köz te her
meg kell, hogy fe lel jen a kö te le zet tek jö ve del mi és va gyo -
ni vi szo nya i nak.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a ma gán sze mélyt
ter he lõ, az Art. 134.  § (1) be kez dé sé ben fel hí vott, a kö te le -
zet tek va gyo ni és jö ve del mi hely ze tét tel je sen fi gyel men
kí vül ha gyó já ru lék fi ze té si kö te le zett ség alap ján ke let ke zõ 
já ru lék tar to zás mér sék lé sé re, il let ve el en ge dé sé re vo nat -
ko zó ti la lom sér ti az Al kot mány 70/I.  §-ában fog lalt ará -
nyos köz te her vi se lés al kot má nyi ren del ke zé sét.

Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé -
nek a sé rel mét is ál lí tot ta, mi vel vé le mé nye sze rint az Art.
ki fo gá solt ren del ke zé se nem ke ze li egyen lõ mél tó sá gú
sze mély ként azo kat, akik nek já ru lék tar to zá suk van azok -
kal, akik nek más köz tar to zá suk áll fenn. Vé le mé nye sze -
rint az Art. tá ma dott ren del ke zé se a sze rint tesz meg kü lön -
böz te tést a kö te le zet tek kö zött, hogy mi lyen tí pu sú köz tar -
to zá suk áll fenn, ami sér ti a hát rá nyos meg kü lön böz te tés
ti lal mát elõ író al kot má nyi ren del ke zést.

Né ze te sze rint az Al kot mány 70/E.  § (1) be kez dé se biz -
to sít ja a mi ni má lis meg él he tés hez  való jo got, amely kap -
cso lat ban áll az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott em be ri mél tó ság hoz  való jog gal, mi vel „az em ber -
hez mél tó élet anya gi alap fel té te le it biz to sít ja”. Az Art.
134.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kü lönb ség té tel az in dít vá -
nyo zó sze rint sér ti az em be ri mél tó ság hoz  való al kot má -
nyos jo got is.

Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé nek
a sé rel mét is ál lí tot ta, mi vel ál lás pont ja sze rint az Art. tá -
ma dott ren del ke zé se a szo ci á lis biz ton ság hoz és az em be ri
mél tó ság hoz  való al kot má nyos alap jo gok lé nye ges tar tal -
mát kor lá toz za.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -
he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett joga van az élet hez és az em be ri mél tó ság -

hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen megfosz -
tani.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén
tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve az
 állampolgári jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze te -
sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le mény, 
nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy
egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen hát -
rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün teti.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg -
valósulását az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél -
zó in téz ke dé sek kel is se gí ti.”

„70/E.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak
jo guk van a szo ci á lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség,
rok kant ság, öz vegy ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be -
kö vet ke zett mun ka nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz
szük sé ges el lá tás ra jo go sul tak.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság az el lá tás hoz  való jo got a tár -
sa da lom biz to sí tás út ján és a szo ci á lis in téz mé nyek rend -
sze ré vel  valósítja meg.”

„70/I.  § Min den ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély és
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet kö te les jö -
ve del mi és va gyo ni vi szo nya i nak meg fele lõen a köz ter -
hek hez hoz zá já rul ni.”

2. Az Art. in dít vánnyal érin tett és vizs gá lat ba be vont
ren del ke zé sei:

„134.  § (1) Az adó ha tó ság a ma gán sze mély ké rel me
alap ján az õt ter he lõ adó tar to zást – a ma gán sze mélyt ter he -
lõ já ru lék tar to zás ki vé te lé vel –, va la mint a bír ság- vagy
pót lék tar to zást mér sé kel he ti vagy el en ged he ti, ha azok
meg fi ze té se az adó zó és a vele együtt élõ kö ze li hoz zá tar -
to zók meg él he té sét sú lyo san ve szé lyez te ti.

(2) Az adó ha tó ság az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl
– a (4)–(5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – más sze -
mély adó ját nem en ged he ti el, és nem mér sé kel he ti.

(3) Az adó ha tó ság a pót lék- és bír ság tar to zást ki vé te les
mél tá nyos ság ból mér sé kel he ti (el en ged he ti) kü lö nö sen
ak kor, ha an nak meg fi ze té se a vál lal ko zá si te vé keny sé get
foly ta tó ma gán sze mély, jogi sze mély vagy egyéb szer ve -
zet gaz dál ko dá si te vé keny sé gét el le he tet le ní te né. Az adó -
ha tó ság a mér sék lést az adó tar to zás egy ré szé nek (vagy
egé szé nek) meg fi ze té sé hez köt he ti.

(4)
(5) Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter el ren de li az il le -

ték meg ál la pí tá sá nak mel lõ zé sét, ha ezt az ál lam pol gá rok
szé le sebb kö rét érin tõ rend kí vü li ese mény, ele mi csa pás
in do kol ja.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, sér ti-e
az Art. tá ma dott sza bá lya az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé -
sé ben biz to sí tott em be ri mél tó ság hoz  való jo got.

2009/96. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24727



Az Al kot mány bí ró ság a 314/B/2002. AB ha tá ro za tá ban
(ABH 2007, 1403.; a továb biak ban: Abh.) utó la gos abszt -
rakt nor ma kont roll ha tás kör ben el jár va az Al kot mány
54.  § (1) be kez dé sé nek az élet hez  való jog ra vo nat ko zó
sza bá lya, a 70/A.  § (1) be kez dé se, va la mint 70/E.  § (1) be -
kez dé se alap ján már vizs gál ta az Art. 134.  § (1) be kez dé se
„a ma gán sze mély já ru lék tar to zá sa ki vé te lé vel” szö veg ré -
sze alkot mány elle nességét, és el uta sí tot ta az alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sá ra és a tá ma dott ren del ke zés meg -
sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt.

Az Abh. egy olyan, 2002. áp ri lis 17-én be nyúj tott in dít -
ványt bí rált el, amely ere de ti leg a régi Art., az adó zás rend -
jé rõl  szóló 1990. évi XCI. tör vény ma gán sze mély já ru lék -
tar to zá sá nak el en ge dé sét 1998. ja nu ár 1-jé tõl til tó, azo nos
sza bá lyát tá mad ta. Az in dít vá nyo zó azt ki fo gá sol ta, hogy
a régi Art. 82.  § (1) be kez dé se ki zá ró sza bá lya alap ján
a Tbj. 39.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott 11 szá za lé kos
mér té kû egész ség biz to sí tá si já ru lék el en ge dé sét sem kér -
he tik az arra rá szo ru lók. Ez az in dít vány ér te lem sze rû en
nem hi vat koz ha tott az in dít vány be nyúj tá sát köve tõen
a jogi kör nye zet ben be kö vet ke zett vál to zá sok ra sem, így
az Al kot mány bí ró ság el uta sí tó dön té se ezek re a vál to zá -
sok ra nem is le he tett fi gye lem mel.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta ér tel mé ben a vizs gá -
lat tár gyát ké pe zõ egyes ren del ke zé sek al kot má nyos sá ga
ál ta lá ban ér té kel he tet len a jog sza bály kon tex tu sá ból ki ra -
gad va. Az el szi ge telt vizs gá lat ered mé nye más össze füg -
gés be he lyez ve ér vé nyét veszt he ti. [Így fog lalt ál lást az
Al kot mány bí ró ság a 16/1991. (IV. 20.) AB ha tá ro zat ban,
ABH 1991, 58, 60.]

Meg ál la pít ha tó, hogy az in dít vá nyo zó az Art. 134.  §
(1) be kez dé sé nek ki fo gá solt szö veg ré szét az Al kot mány
54.  § (1) be kez dé sé re hi vat ko zás sal, de más al kot má nyos
össze füg gés alap ján tá mad ta, mint ami az Abh.-ban el bí rá -
lás ra ke rült, to váb bá az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé nek
és 70/I.  §-ának a sé rel mét is ál lí tot ta. Mi vel az in dít vány
a fent meg je lölt al kot má nyi ren del ke zé sek te kin te té ben
nem mi nõ sül „ítélt do log nak”, az Al kot mány bí ró ság tar -
tal mi vizs gá la tot foly ta tott le.

2. A Tbj. 39.  § (2) be kez dé se – 1998. ja nu ár 1-jé tõl –
a biz to sí tott nak, vagy biz to sí tott el tar tott hoz zá tar to zó já -
nak nem mi nõ sü lõ, egész ség ügyi szol gál ta tás ra más sza -
bá lyok alap ján sem jo go sult sze mé lyek já ru lék fi ze té si kö -
te le zett sé gé rõl szól. A tör vény ez zel fenn tar tot ta az 1997.
ja nu ár 1-jé vel be ve ze tett – az egész ség ügyi hoz zá já ru lás
be ve ze té sé hez kö tõ dõ – egész ség biz to sí tá si já ru lék fi ze té -
sé nek sza bá lyát [lásd: 1975. évi II. tör vény a tár sa da lom -
biz to sí tás ról (a továb biak ban: T.) 119.  § (2) be kez dés].

Mind a jog in téz mény be ve ze té se kor, mind a Tbj.
hatályba lépésekor a biz to sí tott sze mély el tar tott hoz zá tar -
to zó ja egész ség ügyi szol gál ta tás ra volt jo go sult; el tar tott
hoz zá tar to zó nak kel lett te kin te ni a biz to sí tott kis ko rú
gyer me két, va la mint azt a ház tar tá sá ban élõ kö ze li hoz zá -
tar to zó ját [Ptk. 685.  § b) pont], aki nek havi jö ve del me nem 
volt, vagy az egy bi zo nyos összeg ha tár (ere de ti leg a nap tá -
ri év elsõ nap ján ér vé nyes mi ni má lis bér össze ge) alatt ma -

radt. Ezen a hely ze ten a Tbj. érin tett sza bá lya i nak több szö -
ri mó do sí tá sa sem vál toz ta tott: 2007. már ci us 30-ig a biz -
to sí tott nak mi nõ sü lõ sze mé lyek el tar tott kö ze li hoz zá tar -
to zó ja egész ség ügyi szol gál ta tás ra volt jo go sult – vagy is
já ru lék fi ze té si kö te le zett ség nem ter hel te, ha a jö ve del me
ha von ta nem ha lad ta meg a mi ni mál bér 30 szá za lé kát.

2007. áp ri lis 1-jé tõl ez a hely zet alap ve tõ en meg vál to -
zott: az egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sul tak köre je len -
tõ sen szû kült [lásd: a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ -
ség ve té sét meg ala po zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi CXXI. tör vény 14.  §-át]. Más meg fo gal -
ma zás ban ez azt je len ti, hogy az el tar tott kö ze li hoz zá tar -
to zók is kö te le sek egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lé kot fi -
zet ni a ter mé szet be ni el lá tás ra  való jo go sult sá guk meg -
szer zé se ér de ké ben – ak kor is, ha sem mi lyen jö ve del mük
nincs, fel té ve, hogy a Tbj. más sza bá lyai alap ján nem jo go -
sul tak egész ség ügyi szol gál ta tás ra. A fi ze té si kö te le zett -
ség ere de ti leg a mi ni mál bér 9 szá za lé ka volt; a tör vény
alap ján a já ru lék fi ze tést a kö te le zett he lyett bár mely más
sze mély vagy szerv is tel je sít he ti, pl. az el tar tott nagy ko rú
kö ze li hoz zá tar to zó he lyett az el tar tó. 2008. ja nu ár 1-jé tõl
a já ru lék mér té ke havi 4350 fo rint, napi össze ge 145 fo rint, 
2009. ja nu ár 1-jé tõl 4500, il let ve 150 fo rint.

Az Art. 134.  § (1) be kez dé sét eb ben a meg vál to zott jogi
kör nye zet ben kell vizs gál ni.

3. A Tbj. más sza bá lyai kö zül az Art. 134.  § (1) be kez -
dé se jogi kör nye ze té hez tar to zik az is, hogy a Tbj. ér tel mé -
ben egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sult az a sze mély is,
aki a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 54.  §-a alap -
ján szo ci á li san rá szo rult [Tbj. 16.  § (1) be kez dés o) pont].
E sza bály ér tel mé ben a jegy zõ az egész ség ügyi szol gál ta -
tás igény be vé te le cél já ból an nak a sze mély nek ál la pít ja
meg szo ci á lis rá szo rult sá gát, aki nek csa lád já ban az egy
fõre jutó havi jö ve de lem az öreg sé gi nyug díj min den ko ri
leg ki sebb össze gé nek 120%-át nem ha lad ja meg, és csa -
lád já nak va gyo na nincs, vagy aki egye dül élõ és jö ve del -
me az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek
150%-át nem ha lad ja meg.

Eh hez ha son ló sza bályt 1997. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal -
maz ni az Szt. alap ján. Az Szt.-nek az egész ség ügyi ter mé -
szet be ni el lá tá sok fi nan szí ro zá sá nak vál to zá sá val össze -
füg gõ tör vénymódosításokról  szóló 1996. évi
LXXXIX. tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott 54.  § (1) be kez -
dé se ér tel mé ben egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé -
re jo go sí tó iga zol vány ra volt jo go sult az a sze mély, aki
nem volt biz to sí tott, nem mi nõ sült a biz to sí tott el tar tott
hoz zá tar to zó já nak, to váb bá a T. más sza bá lyai alap ján sem 
volt jo go sult egész ség ügyi el lá tás ra, és „a T. 119.  § (2) be -
kez dé sé ben elõ írt já ru lé kot meg fi zet ni nem ké pes”. Az
Szt. ere de ti leg le he tõ vé, de nem kö te le zõ vé tet te, hogy
„a rá szo rult ság el bí rá lá sá nál az ön kor mány zat ren de le te
a va gyo ni hely zet figye lembevételét is” elõ ír ja [Szt. 54.  §
(2) be kez dés].

Az Szt. 54.  §-a több ször mó do sult, de ab ban azo nos ma -
radt, hogy az érin tett sze mély szo ci á lis rá szo rult sá ga a csa -
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lád já ban egy fõre jutó havi jö ve de lem mér té ké tõl és a csa -
lád ja va gyo ná tól függ.

Az Szt. 54.  §-a je len leg ha tá lyos sza bá lyai a rá szo rult -
ság el bí rá lá sá nál nem ad nak le he tõ sé get arra, hogy a jegy -
zõ egyé ni szem pon to kat, jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyo -
kat mér le gel jen, vagy mél tá nyos sá got gya ko rol jon: az Szt. 
sza bá lyai ér tel mé ben csak az egy fõre jutó havi jö ve de lem
össze ge szá mít, to váb bá az, hogy az érin tett sze mély „csa -
lád já nak va gyo na nincs” [Szt. 54.  § (1) be kez dés a),
b) pon tok]. Az Szt. 54.  § (1) be kez dé se alap ján a bár mi lyen 
va gyon nal vagy a tör vény ben meg ha tá ro zott jö ve de lem nél 
ma ga sabb össze gû jö ve de lem mel ren del ke zõ csa lád ban
élõk szo ci á lis rá szo rult ság iga zo lá sá ról nem kap hat nak
egész ség ügyi szol gál ta tás ra jo go sí tó ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt. [A jö ve de lem és a va gyon, va la mint a csa lád fo gal -
mát az Szt. 4.  § (1) be kez dés a), b) és c) pont ja ha tá roz za
meg.]

4. Az Al kot mány bí ró ság több ször vizs gál ta a Tbj. 39.  § 
(2) be kez dé se alkot mány elle nességét, az in dít vá nyo kat
min den eset ben el uta sí tot ta [elõ ször: 1371/B/1997. AB
ha tá ro zat, ABH 1998, 831.]. A je len ügy ben nem is az
a kér dés, hogy a Tbj. 39.  § (2) be kez dé se el len té tes-e az
Al kot mány va la mely sza bá lyá val. A je len ügy ben, a 2008.
ja nu ár 8-án be nyúj tott in dít vány ban az in dít vá nyo zó azt
veti fel, hogy a most ha tá lyos jogi kör nye zet ben, az Art. ki -
vé telt nem en ge dõ sza bá lya kö vet kez té ben az el tar tott kö -
ze li hoz zá tar to zók já ru lék fi ze té si kö te le zett sé ge, az en nek
alap ján eset leg ke let ke zõ, õt ter he lõ adó tar to zás meg fi ze -
té se nem csak az adó zó, ha nem a vele együtt élõ kö ze li hoz -
zá tar to zók meg él he té sét is olyan sú lyo san ve szé lyez tet he -
ti, amely az em be ri mél tó sá got sér ti. A je len ügy ben az Al -
kot mány bí ró ság nak nem kell ál lást fog lal nia ar ról, hogy az 
érint he tet len em be ri mél tó ság ból kö vet ke zik-e az em ber -
hez mél tó lé te zés mi ni má lis fel té te le i hez szük sé ges jö ve -
de lem adó men te sen ha gyá sa: a konk rét eset ben nem jö ve -
de lem adó sza bály ról van szó, ha nem egy olyan ha tó sá gi
el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zés rõl, amely adó mér sék lés re 
irá nyul, az adó ha tó ság dön té se alap ján.

Az Art. 134.  §-a sze rin ti fi ze té si könnyí té sek ké rel me -
zé sé nél a fi ze té si ne héz sé gek re  való hi vat ko zás ese tén az
adó ha tó ság mél tá nyos sá gi jog kör ben, az adó zó jö ve de le -
mi, va gyo ni vi szo nya i nak mér le ge lé se után hoz za meg az
ér de mi dön tést; ak kor men te sít he ti az adó zót a tar to zás
meg fi ze té se alól, ha ké rel me in do kolt sá gát bi zo nyí tott nak
lát ja, vagy is az adó zó bi zo nyít ja, hogy kö rül mé nyei a mél -
tá nyos ság fel té te le i nek meg fe lel nek. A fi ze té si kö te le zett -
ség mér sék lé sé re vagy el en ge dé sé re csak tény le ge sen
fenn ál ló tar to zás te kin te té ben ke rül het sor.

A je len ügy ben ezért elég ab ból ki in dul ni, hogy az Art.
ab ban az eset ben is tilt ja a já ru lék tar to zás el en ge dé sét, ha
a tar to zás „meg fi ze té se az adó zó és a vele együtt élõ kö ze li 
hoz zá tar to zók meg él he té sét sú lyo san ve szé lyez te ti”, bi zo -
nyít ha tó an. Más meg fo gal ma zás ban ez azt je len ti, hogy az
Art. ki vé telt nem en ge dõ, vizs gált sza bá lya – a Tbj. 39.  §
(2) be kez dé se, a Tbj. egész ség ügyi szol gál ta tás ra  való jo -

go sult sá got meg ha tá ro zó egyes sza bá lyai és az Szt. 54.  §-a
együt tes ha tá sa ként – a já ru lék fi ze té si kö te le zett ség gel
a fen ti ek sze rint érin tett sze mé lyek (és ve lük együtt élõ kö -
ze li hoz zá tar to zó ik) meg él he té sé nek sú lyos ve szé lyez te té -
sét is ki fe je zet ten meg en ge di. Az is mer te tett sza bá lyo zá si
kör nye zet lé nye ges ele mei, hogy az egész ség ügyi szol gál -
ta tá si já ru lék fi ze té se kö te le zõ, nem vá lasz tás tól függ; az
el tar tott hoz zá tar to zó já ru lék fi ze té si kö te le zett ség aló li
men te sü lé sé nél nem a kö te le zett jö ve del mi vi szo nya it kell
figye lembe ven ni, ha nem a csa lád ja va gyo ni, jö ve del mi
vi szo nya it is; az Szt. eb ben a kör ben, az egész ség ügyi
szol gál ta tás ra  való rá szo rult ság nál, nem ad mér le ge lé si le -
he tõ sé get, ki zá ró ok pél dá nak oká ért, ha az érin tett sze -
mély csa lád já nak va gyo na van.

Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben az Al kot mány
54.  § (1) be kez dé se és az Art. 134.  § (1) be kez dé se össz -
hang já ról kell dön te nie. Az em be ri mél tó ság hoz  való jo got 
az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro zat ban ér tel mez te,
több ször más alap ve tõ jo gok kal kap cso lat ban. Egy-egy
 indítvány el bí rá lá sá nál az Al kot mány bí ró ság ér te lem sze -
rû en fel hasz nál ja mind azo kat az ér ve ket és meg ál la pí tá so -
kat, ame lyek a tar tal mi össze füg gés be hoz ha tó ko ráb bi
dön té sé nél irány adók vol tak.

Az Al kot mány bí ró ság 32/1998. (VI. 25.) AB ha tá ro za ta 
a ren del ke zõ rész ben ál la pí tot ta meg: „az Al kot mány
70/E.  §-ában meg ha tá ro zott szo ci á lis biz ton ság hoz  való
jog a szo ci á lis el lá tá sok összes sé ge ál tal nyúj tan dó olyan
meg él he té si mi ni mum ál la mi biz to sí tá sát tar tal maz za,
amely el en ged he tet len az em be ri mél tó ság hoz  való jog
meg valósulásához.” (ABH 1998, 252.). Ha bár a je len eset -
ben nem ar ról van szó, hogy az ál lam nak mi lyen te võ le ges
fel ada tai, kö te le zett sé gei van nak a szo ci á lis biz ton ság hoz
 való jo got, a szo ci á lis el lá tá sok összes sé gét il le tõ en, az
meg ál la pít ha tó, hogy az em be ri mél tó ság vé del me meg kö -
ve te li azt is, hogy az ál lam tar tóz kod jon olyan in téz ke dé -
sek tör vénybe fog la lá sá tól, ame lyek al kal ma zá sa – a jog -
sza bá lyi kör nye zet bõl fel is mer he tõ en – sú lyo san ve szé -
lyez te ti a ma gán sze mély és a vele együtt élõ kö ze li hoz zá -
tar to zók meg él he té sét. Az Art. 134.  § (1) be kez dé se,
a vizs gált sza bá lyo zá si kör nye zet ben, ilyen – az Al kot -
mány 54.  § (1) be kez dé sé vel el len té tes – sza bállyá vált.

Az Art. 134.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nessége
több fé le kép pen is meg szün tet he tõ. Más ered mény re ve -
zet het az al kot mány bí ró sá gi vizs gá ló dás, ha akár a Tbj.
39.  § (2) be kez dé se, akár az Szt. 54.  §-a más – meg en ge -
dõbb – sza bá lyo kat tar tal maz. A je len eset ben az Al kot -
mány bí ró ság nak az in dít vány alap ján az Art. 134.  § (1) be -
kez dé sé rõl kel lett dön te nie.

Az Art. 134.  § (1) be kez dé sé nek az a szö veg ré sze,
amely ki vé telt nem tûrõ mó don tilt ja a ma gán sze mélyt ter -
he lõ min den faj ta já ru lék tar to zás – ezek kö zött a Tbj. 39.  §
(2) be kez dé se sze rin ti, el tar tott hoz zá tar to zók ál tal vagy
után fi ze ten dõ egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék tar to zás – 
mér sék lé sét vagy el en ge dé sét, el len té tes az Al kot mány
54.  § (1) be kez dé sé vel. A jog al ko tó sza bad sá gá ban áll an -
nak el dön té se, hogy al kot-e új, a já ru lék tar to zá sok mér sék -
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lé sé re, el en ge dé sé re vo nat ko zó olyan, az Al kot mány 54.  §
(1) be kez dé sé vel össz hang ban álló sza bá lyo zást, amely
a já ru lék be vé te le ket – más jogi kör nye zet ben – job ban
védi, mint a töb bi adó tar to zást.

5. Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze -
rint, ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak
egy ré szét az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ -
nek mi nõ sí ti, és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi
al kot má nyi ren del ke zé sek sé rel mét – a már meg sem mi sí -
tett jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben – ér dem -
ben nem vizs gál ja [töb bek kö zött: 64/1991. (XII. 17.) AB
ha tá ro zat, ABH 1991, 297, 307.; 44/1995. (VI. 30.) AB ha -
tá ro zat, 34/2002. (VII. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 579,
582.; 99/2008. (VII. 3.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. jú ni us,
929, 933.]. E gya kor la tá nak meg fele lõen az Al kot mány bí -
ró ság nem vizs gál ta az Art. 134.  § (1) be kez dé se tá ma dott
ren del ke zé se i nek az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se,
70/A.  §-a, 70/E.  §-a és 70/I.  §-a sza bá lya i ra ala pí tott alkot -
mány elle nességét.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 16/B/2008.

Dr. Ba logh Ele mér al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré -
szé ben fog lalt dön tés sel, az Art. 134.  § (1) be kez dé sé nek
„– a ma gán sze mélyt ter he lõ já ru lék tar to zás ki vé te lé vel –”
szö veg ré sze meg sem mi sí té sé vel és az ezt alá tá masz tó in -
do ko lás sal.

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze meg ál la pí tot ta az Art.
134.  § (1) be kez dé se „– a ma gán sze mély já ru lék tar to zá sa
ki vé te lé vel –” szö veg ré sze alkot mány elle nességét, és
ex nunc ha tállyal meg sem mi sí tet te azt. A meg sem mi sí tés -
re a ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint azért ke rült sor, mert a tá -
ma dott tör vényi ren del ke zés sér ti az Al kot mány 54.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt em be ri mél tó ság hoz  való al kot -
má nyos alap jo got.

Az in do ko lás ab ból in dul ki, hogy a Tbj. 39.  § (2) be kez -
dé se, a Tbj. egész ség ügyi szol gál ta tás ra  való jo go sult sá got 
meg ha tá ro zó egyes sza bá lyai és az Szt. 54.  §-a együt tes
ha tá sa ként az Art. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé se
– ki vé telt nem tûrõ mó don – ab ban az eset ben is kö te le zõ -
vé te szi a ma gán sze mélyt ter he lõ já ru lék tar to zás meg fi ze -
té sét, ha az az adó zó és a vele együtt élõ kö ze li hoz zá tar to -
zók meg él he té sét sú lyo san ve szé lyez te ti.

Az in do ko lás rész le te sen be mu tat ja a Tbj. 39.  § (2) be -
kez dé sé nek a sza bá lyo zá sát, is mer te ti az egész ség ügyi
szol gál ta tás ra jo go sul tak kö ré ben és az egész ség ügyi szol -
gál ta tá si já ru lék alap já ban, va la mint an nak mér té ké ben be -
kö vet ke zett jog sza bá lyi vál to zá so kat, to váb bá az Szt.
54.  §-át és en nek tar tal mi mó do su lá sa it.

A ha tá ro zat in do ko lá sa az Art. tá ma dott tör vényi ren -
del ke zé sé nek fent hi vat ko zott „sza bá lyo zá si kör nye ze té -
re” (az ezt tar ta lom mal ki töl tõ al kot má nyos vizs gá lat ba
be vont tör vényi ren del ke zé sek re) vo nat ko zó an azt ki fo gá -
sol ja, hogy:

– az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék fi ze té se kö te le -
zõ, nem vá lasz tás tól függ;

– az el tar tott nagy ko rú hoz zá tar to zó já ru lék fi ze té si kö -
te le zett ség aló li men te sü lé sé nél nem csak a kö te le zett jö -
ve del mi vi szo nya it kell figye lembe ven ni, ha nem a csa lád -
ja va gyo ni és jö ve del mi vi szo nya it is;

– az Szt. az egész ség ügyi szol gál ta tás ra  való rá szo rult -
ság nál nem ad mér le ge lé si le he tõ sé get, ki zá ró ok pl. az, ha
az érin tett sze mély csa lád já nak va gyo na van.

A ha tá ro zat in do ko lá sa te hát lé nye gé ben azért ál la pít ja
meg az Art. tá ma dott ren del ke zé sé nek az em be ri mél tó -
ság hoz  való alap jo got sér tõ alkot mány elle nességét, mert
az a vizs gált sza bá lyo zá si kör nye zet ben alkot mány elle -
nessé vált.

Az in do ko lás rá mu tat arra, hogy amennyi ben a Tbj.
39.  § (2) be kez dé sé nek, il let ve az Szt. 54.  §-ának a sza bá -
lyo zá sa „meg en ge dõbb” len ne, ak kor az Art. tá ma dott ren -
del ke zé sé nek az al kot má nyos sá gi vizs gá la ta is más ered -
mény re ve ze tett vol na.

2. Vé le mé nyem sze rint az Art. 134.  § (1) be kez dé se tá -
ma dott ren del ke zé sé nek utó la gos abszt rakt nor ma kont roll
ha tás kör ben tör té nõ el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság
nem ter jeszt het te vol na ki az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot
a Tbj. és az Szt. in do ko lás ban be mu ta tott sza bá lyo zá sá ra,
és a tá ma dott ren del ke zés „sza bá lyo zá si kör nye ze té vel”
össze füg gõ al kot má nyos ki fo gá so kat nem ve het te vol na
figye lembe a meg sem mi sí tés in do ka ként.

Egyet ér tek a ha tá ro zat in do ko lá sá ban fel hí vott 16/1991. 
(IV. 20.) AB ha tá ro zat azon meg ál la pí tá sá val, hogy egy
tör vénytervezet szö ve gé bõl ki ra ga dott ki fe je zés al kot má -
nyos sá gát ön ma gá ban nem, ha nem csak a tör vényszöveg
tel jes kon tex tu sá ban le het meg ítél ni. A je len eset ben azon -
ban ál lás pon tom sze rint nem er rõl van szó. Az Art. 134.  §
(1) be kez dé sé nek tá ma dott szö veg ré sze he lyett a ha tá ro zat 
ki ter jesz tet te az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot an nak a „sza -
bá lyo zá si kör nye ze té re”, azaz olyan más tör vényi ren del -
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ke zé sek re [Tbj. 39.  § (2) be kez dés, Szt. 54.  §], ame lyet az
in dít vá nyo zó nem tá ma dott.

Egyet ér tek a ha tá ro zat in do ko lá sá nak azon meg ál la pí tá -
sá val, hogy a vizs gált ügy ben az Al kot mány bí ró ság nak
nem en nek a „sza bá lyo zá si kör nye zet nek”, ha nem az Art.
134.  § (1) be kez dé se ki fo gá solt szö veg ré szé nek (mint az
adó ha tó ság el já rá sá ban ér vé nye sü lõ sza bály nak) az al kot -
má nyos sá gá ról kel lett dön te nie.

Eb bõl azon ban vé le mé nyem sze rint épp az kö vet ke zik,
hogy a „sza bá lyo zá si kör nye zet tel” össze füg gés ben meg -
fo gal ma zott al kot má nyos sá gi ki fo gá sok nem ered mé nyez -
he tik az Art. tá ma dott ren del ke zé sé nek az in do ko lás ban
ki fej tett in do kok mel let ti alkot mány elle nességét.

Fon tos nak ér zem, hogy az Art. 134.  § (1) be kez dé sé nek
ki fo gá solt szö veg ré sze a ma gán sze mélyt ter he lõ já ru lék -
tar to zás ról ren del ke zik, így a már több ször em lí tett „sza -
bá lyo zá si kör nye zet” nem csak a Tbj. és az Szt. in do ko lás -
ban be mu ta tott tör vényi ren del ke zé se it, ha nem min den
egyéb olyan, a ma gán sze mély ál tal fi ze ten dõ já ru lé kot sza -
bá lyo zó ren del ke zést is érint, ame lyet a tá ma dott tör vényi
sza bá lyo zás sal össze füg gés ben a ha tá ro zat nem vizs gált.

Eb bõl kö vet ke zõ en az Art. ki fo gá solt sza bá lyo zá sá nak
a meg sem mi sí té se olyan, a ma gán sze mélyt ter he lõ já ru lé -
kok ké re lem re tör té nõ mér sék lé sét (en nek az adó zó ál ta li
kez de mé nye zé sét) is le he tõ vé te szi, ame lye ket az in dít -
vány nem érin tett, és ame lyek re néz ve nem áll nak fenn az
in do ko lás ban ki fej tett al kot má nyos sá gi ér vek.

3. A ha tá ro zat in do ko lá sa a vizs gált já ru lék fi ze té si kö -
te le zett ség aló li men te sü lés tör vényi fel té tel rend sze rét
nem kü lö ní ti el a már fel hal mo zott (a kö te le zet tek ál tal
meg fi zet ni el mu lasz tott) já ru lék tar to zás mél tá nyos ság ból
 való el en ge dé sé nek az adó el já rás ban (ha tó sá gi el já rás ban)
ér vé nye sü lõ sza bá lyá tól.

Ál lás pon tom sze rint a Tbj. 39.  § (2) be kez dé sé vel, to -
váb bá az Szt. 54.  §-ával – mint az Art. tá ma dott sza bá lyo -
zá sá nak az al kot má nyos vizs gá lat ba be vont „sza bá lyo zá si
kör nye ze té vel” – össze füg gés ben prob le ma ti zált al kot má -
nyos sá gi kér dé sek nem az Art. ki fo gá solt sza bá lyo zá sá ra,
ha nem az egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék ha tá lyos
anya gi jogi sza bá lya i ra (kö te le zet ti kör, a já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség aló li men te sü lés eset kö rei, az egész ség ügyi
szol gál ta tás ra  való rá szo rult ság meg ál la pí tá sá nak tör vényi 
fel té te lei, etc.) vo nat koz nak.

Ál lás pon tom sze rint az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt em be ri mél tó ság vé del mét, a vizs gált já ru lé kot
sza bá lyo zó anya gi jogi sza bá lyok nak kell ga ran tál ni, és
nem a tör vényes já ru lék fi ze té si kö te le zett ség el mu lasz tá -
sá ból ke let ke zõ já ru lék tar to zás mél tá nyos ság ból  való mér -
sék lé sé re, il let ve el en ge dé sé re vo nat ko zó az adó el já rás ban 
ér vé nye sü lõ sza bá lyo zá son kell „szá mon kér ni”.

Az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat in do ko lá sá ban fel hí -
vott 314/B/2002. AB ha tá ro za tá ban már vizs gál ta az Art.
tá ma dott ren del ke zé sét az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt em be ri élet hez  való jog alap ján, és az al kot má -
nyos kap cso lat hi á nyá ra ala pí tot tan el uta sí tot ta az em lí tett

ren del ke zés alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt.

A ha tá ro zat in do ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pí tot ta, hogy az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott ren del ke -
zés nem a szo ci á lis biz ton ság ról, a meg él he tés hez szük sé -
ges anya gi el lá tás ra  való jo go sult ság ról szól, eb bõl kö vet -
ke zõ en nem áll al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ kap cso lat -
ban az Al kot mány 70/E.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt szo ci á -
lis biz ton ság hoz  való jog gal.

A ha tá ro zat in do ko lá sa arra is rá mu ta tott, hogy mi az in -
do ka an nak, hogy a ki fo gá solt ren del ke zés a ma gán sze -
mélyt ter he lõ adó tar to zás és já ru lék tar to zás kö zött kü lönb -
sé get tesz és ez utób bi mér sék lé sét, il let ve el en ge dé sét
nem te szi le he tõ vé. Ezek a kü lönb sé gek at tól füg get le nül
fenn áll nak, hogy az Art. 134.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
fel té tel (az adó zó és a vele együtt élõ kö ze li hoz zá tar to zó
meg él he té sé nek a sú lyos ve szé lyez te tett sé ge) azo nos.

Vé le mé nyem sze rint a je len ügy ben a res iu di ca ta meg -
ál la pít ha tó sá gá nak hi á nyá ban is fi gye lem mel kel lett vol na
len ni a 314/B/2002. AB ha tá ro zat in do ko lá sá ban ki fej tet -
tek re, ame lyek sze rin tem a je len ügy ben is irány adók.

Ál lás pon tom sze rint a tör vényalkotó diszk re ci o ná lis
jog kö ré be tar to zik an nak a meg ál la pí tá sa, hogy en ge dé -
lye zi-e, és ha igen, ak kor mi lyen fel té te lek mel lett a tör -
vényi kö te le zett ség meg sze gé sé vel meg fi zet ni el mu lasz -
tott kü lön fé le [nem csak a Tbj. 39.  § (2) be kez dé sé ben sza -
bá lyo zott] ma gán sze mélyt ter he lõ já ru lék tar to zá sok ké re -
lem re tör té nõ mér sék lé sét, il let ve el en ge dé sét.

Ab ban az eset ben, ha a tör vényalkotó en ge dé lyez né
a Tbj. 39.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott és az Al kot -
mány bí ró ság ál tal vizs gált já ru lék meg fi ze té sé nek el mu -
lasz tá sá ból fel hal mo zott já ru lék tar to zás mél tá nyos ság ból
 való mér sék lé sét, il let ve el en ge dé sét, ez zel más jo go sul tak 
el lá tá sá tól von na el for rást, il let ve a hát ra lé ko sok ál tal
igény be vett szol gál ta tá so kat he lyet tük más, a já ru lék fi ze -
té si kö te le zett sé get tény le ge sen tel je sí tõ sze mé lyek fi zet -
nék meg.

A tör vényalkotónak úgy kell ki ala kí ta nia az egyes já ru -
lé kok ra vo nat ko zó sza bá lyo zást, hogy a jö ve del mi és va -
gyo ni vi szo nya ik  miatt an nak meg fi ze té sé re nem ké pes
kö te le zet tek szá má ra biz to sít sa a men te sü lés le he tõ sé gét.
Vé le mé nyem sze rint nem a már fel hal mo zott já ru lék tar to -
zás mér sék lé se vagy el en ge dé se je lent meg ol dást az in do -
ko lás ban be mu ta tott al kot má nyos sá gi prob lé má ra, ha nem
olyan anya gi jogi sza bá lyok meg al ko tá sa, ame lyek ele jét
ve szik az ilyen tar to zá sok fel hal mo zó dá sá nak.

Vé le mé nyem sze rint te hát az in do ko lás ban ki fej tett al -
kot má nyos sá gi prob lé ma meg fe le lõ in dít vány alap ján az
Art. be mu ta tott „sza bá lyo zá si kör nye ze té nek” a Tbj. 39.  §
(2) be kez dé sé nek és az Szt. 54.  §-ának a tör vényi ren del -
ke zé se in ke resz tül lett vol na el bí rál ha tó, és nem az Art.
134.  § (1) be kez dé sén át.

4. Nem ér tek egyet a ha tá ro zat in do ko lá sá ban ki fej tett
azon meg ál la pí tás sal, hogy az Art. tá ma dott ren del ke zé se
az em be ri mél tó ság hoz  való jog „érint he tet len tar tal mát”
kor lá toz za, s mint ilyen alkot mány elle nes.
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Az Al kot mány bí ró ság 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro za -
tá ban fog lal tak sze rint (ABH 1991, 308, 312.) az em be ri
mél tó ság hoz  való jog csak az em be ri stá tusz meg ha tá ro zó -
ja ként, az élet hez  való jog gal fenn ál ló egy ség ben ab szo lút
és kor lá toz ha tat lan. Anya jog mi vol tá ból le ve ze tett egyes
rész jo gai, mint pl. az ön ren del ke zés hez, az ön azo nos ság -
hoz  való jog azon ban az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se sze -
rint bár mely más alap jog hoz ha son ló an kor lá toz ha tók
(879/B/1992. AB vég zés, ABH 1996, 397, 401.).

A vizs gált eset ben az em be ri mél tó ság hoz  való jog az
élet hez  való alap jog tól kü lön vál tan (az zal nem egy ség ben) 
je le nik meg, így az eset le ges kor lá to zás al kot má nyos sá ga
az élet és mél tó ság alap jo gá nak „érint he tet len lé nye ge”
kor lá to zá sán ke resz tül a vizs gált eset ben sze rin tem nem
ál la pít ha tó meg.

Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá ban ki -
fej tett azon ál lás pont tal sem, hogy az ál lam az Art. 134.  §
(1) be kez dé sé nek meg sem mi sí tett szö veg ré szé ben olyan
sza bályt al ko tott, ame lyen ke resz tül az em be ri mél tó ság
al kot má nyos alap jo gá nak ol tal ma alatt álló lét mi ni mum
(meg él he té si mi ni mum) joga sé rül, azaz a ma gán sze mélyt
ter he lõ já ru lék tar to zás mér sék lé sé nek, il let ve el en ge dé sé -
nek a ti lal má val az em be ri mél tó ság alap jo gá ból le ve zet -
he tõ meg él he té si mi ni mu mot vont já ru lék fi ze té si kö te le -
zett ség (köz te her vi se lé si kö te le zett ség) alá a tör -
vényalkotó.

Az Al kot mány bí ró ság ed di gi gya kor la ta az em lí tett
meg él he té si mi ni mum kér dé sét az ál lam ob jek tív in téz -
mény vé del mi kö te le zett sé ge ol da lá ról vizs gál ta az Al kot -
mány 70/E.  §-a és 54.  § (1) be kez dé se össze füg gé sé ben.

Az Al kot mány bí ró ság ki mond ta, hogy a rá szo ru lók ról
 való gon dos ko dás nem a szo ci á lis jo gok te kin te té ben fenn -
ál ló ala nyi jog, ha nem ál la mi fel adat. Az ál lam nak az Al -
kot mány ból le ve zet he tõ kö te le zett sé ge az in téz mé nyi hát -
tér biz to sí tá sa, a tár sa da lom biz to sí tás és a szo ci á lis tá mo -
ga tá sok rend sze ré nek meg szer ve zé se és mû köd te té se
[32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146, 163.].

A 42/2000. (XI. 8.) AB ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé ben
az Al kot mány bí ró ság – a ko ráb bi gya kor lat ra ala pít va –
a kö vet ke zõ meg ál la pí tá so kat tet te: „Az Al kot mány
70/E.  § (1) be kez dé se sze rin ti szo ci á lis biz ton ság hoz  való
jog a szo ci á lis el lá tá sok összes sé ge ál tal nyúj tan dó meg él -
he té si mi ni mum ál la mi biz to sí tá sát tar tal maz za. A meg él -
he té si mi ni mum ga ran tá lá sá ból konk ré tan meg ha tá ro zott
rész jo gok (...), mint al kot má nyos alap jo gok nem ve zet he -
tõk le. E te kin tet ben az ál lam kö te le zett sé ge és eb bõl kö -
vet ke zõ en a fe le lõs sé ge nem ál la pít ha tó meg.

Az Al kot mány 70/E.  § (2) be kez dé se alap ján az ál lam
a pol gá rok meg él he tés hez szük sé ges el lá tás ra  való jo gá -
nak re a li zá lá sa ér de ké ben tár sa da lom biz to sí tá si és szo ci á -
lis in téz mé nyi rend szert kö te les lét re hoz ni, fenn tar ta ni és
mû köd tet ni. A meg él he té si mi ni mu mot biz to sí tó szo ci á lis
el lá tá sok rend sze ré nek ki ala kí tá sa kor alap ve tõ al kot má nyi 
kö ve tel mény az em be ri élet és mél tó ság vé del me. En nek
meg fele lõen az ál lam kö te les az em be ri lét alap ve tõ fel té -
te le i rõl (...) gon dos kod ni.” (ABH 2000, 329.)

A 676/E/2000. AB ha tá ro zat a kö vet ke zõ kép pen össze -
gez te az Al kot mány bí ró ság irány adó gya kor la tát. „Az Al -
kot mány bí ró ság – az Al kot mány ren del ke zé se it ér tel me zõ
ha tás kö ré ben el jár va – mond ta ki: »[a]z al kot má nyos sá gi
mér ce ez zel – az em be ri mél tó ság hoz  való jog be vo ná sa
foly tán – a 70/E.  § (1) be kez dé sé nek el vont sá gá ból (szo -
ciális el lá tó rend szer fenn tar tá sa a meg él he tés hez szük -
séges el lá tás biz to sí tá sá ra) a mi nõ ség te kin te té ben is konk -
rét tá vált: a szo ci á lis in téz mény rend szer ke re té ben nyúj -
tan dó el lá tás nak olyan mi ni mu mot kell nyúj ta nia, hogy az
biz to sít sa az em be ri mél tó ság hoz  való jog meg va ló su lá -
sát.« [42/2000. (XI. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 329,
334.] Az Al kot mány 70/E. §-ában meg ha tá ro zott szo ci á lis
biz ton ság hoz való jog te hát – az em be ri mél tó ság hoz való
jog meg va ló su lá sá nak al kot má nyos kö ve tel mé nye ál tal
meg ha tá ro zot tan – je len ti az em be ri stá tus, az em be ri lét -
fel té te lek mind azon össze te võ it (se gé lye zé si, el lá tá si, gon -
do zá si for má kat), ame lye ket az ál lam a tör vény al ko tás út -
ján biz to sí ta ni kö te les. En nek meg fe le lõ en a jog al ko tók
szá má ra a tör vé nyek sza bá lyo zá sá nak el fo ga dá sa so rán az
a kö te le zett ség fa kad, hogy a be teg sé gük, rok kant sá guk
mi att erre rá szo ru lók ré szé re a meg él he tés hez szük sé ges
el lá tást a szo ci á lis in téz mé nyek rend sze ré vel biz to sít sa. A
tör vény ho zók nak az el lá tá si for má kat gaz da sá gi, in téz mé -
nyi, egész ség ügyi és más szem pon tok ra fi gye lem mel, az
em be ri mél tó ság hoz való jog sé rel me nél kül kell ki ala kí ta -
nia. Az ál lam nak a pol gá rok szo ci á lis biz ton sá ga te kin te té -
ben fenn ál ló kö te le zett sé ge it, a szo ci á lis gon dos ko dás, az
el lá tás jog in téz mé nye it és mér té két az Al kot mány nem ha -
tá roz za meg. »Az al kot má nyi elõ írások meg valósítása
– szá mos fel té tel tõl füg gõ en – vál to zó és fo lya ma tos tör -
vényhozási, jog al kal ma zá si, ön kor mány za ti és tár sa dal mi
fel adat.« (1588/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 510,
511.)

E sza bad sá got azon ban kor lá toz hat ja a tár sa da lom min -
den ko ri hely ze te, s vég sõ so ron ha tá ra it meg szab ják az Al -
kot mány ren del ke zé sei. A jog al ko tó te hát a gaz da ság hely -
ze té re, az el lá tó rend sze rek te her bí rá sá ra te kin tet tel ala kít -
hat ja a szo ci á lis el lá tá sok kö rét, mind ad dig, amíg va la -
mely az Al kot mány ban rög zí tett elv (pl. a diszk ri mi ná ció
ti lal má nak elve) nem sé rül. Az Al kot mány nak te hát a 17.  § 
és a 70/E.  §-ai ál ta lá nos jel leg gel ne ve sí tik az ál lam nak
a pol gá rok szo ci á lis biz ton sá ga te kin te té ben fenn ál ló kö te -
le zett sé ge it (szo ci á lis el lá tó rend szer fenn tar tá sa), de nem
je len te nek ala nyi jo got egy bi zo nyos meg ha tá ro zott jö ve -
de lem meg szer zé sé hez, vagy élet szín vo nal fenn tar tá sá -
hoz. Az Al kot mány a szo ci á lis el lá tó rend sze rek mû kö dé -
sé re vo nat ko zó alap ve tõ el ve ket és szem pon to kat nem ha -
tá roz za meg. Az egyes el lá tá sok fel té te le it, mér té két, és
en nek meg fele lõen – az ese ten ként el té rõ – rá szo rult ság és
meg él he tés hez szük sé ges el lá tás tar tal mát a kü lön tör -
vények ha tá roz zák meg (pl. a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo -
ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény, a gyer me -
kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi 
XXXI. tör vény). A szo ci á lis biz ton ság meg valósulása ér -
de ké ben al ko tott jog sza bá lyok és egyéb jogi esz kö zök ha -
tá roz zák meg te hát, hogy a szo ci á lis gon dos ko dást meg -
valósító szol gál ta tá sok ból, jut ta tá sok ból stb., mely fel té te -
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lek meg lé te ese tén, mely sze mé lyi kör ré sze sül het. Ezen
ke resz tül konk re ti zá ló dik az Al kot mány 17.  § és
a 70/E.  §-ai ban ál ta lá no san elõ írt ál la mi kö te le zett ség. Az
Al kot mány bí ró ság a fen ti ek re fi gye lem mel hang sú lyoz za,
hogy a jog sza bály, il let ve a jog al ko tó sza ba don ha tá roz -
hat ja meg a rá szo rul tak nak járó el lá tás fel té te le it és mér té -
két is, mind ad dig amíg ezek a fel té te lek más al kot má nyos
ren del ke zé se ket nem sér te nek.” (ABH 2005, 926, 929.).

Az Al kot mány bí ró ság idé zett ha tá ro za ta i ból is meg ál la -
pít ha tó, hogy sem az Al kot mány 70/E.  §-ából, sem az 54.  § 
(1) be kez dé sé bõl nem ve zet he tõ le olyan al kot má nyos
alap jog, amely egy konk rét el lá tá si for ma igény lé sét ten né
le he tõ vé, és a tör vényalkotó – az Al kot mány ke re te in be -
lül – sza ba don mér le gel het ab ban a kér dés ben, hogy az
egyes el lá tá sok igény be vé te lét mi lyen tör vényi fel té te lek -
hez köti. Az ál lam ob jek tív in téz mény vé del mi kö te le zett -
sé ge arra ter jed ki, hogy a tár sa da lom biz to sí tás te rü le tén
egy mû kö dõ és fenn tart ha tó in téz mény rend szert ala kít son
ki és tart son fenn/mû köd tes sen, eb bõl az al kot má nyos
 kötelezettségbõl azon ban ál lás pon tom sze rint nem ve zet -
he tõ le az ál lam ol da lán olyan kö te le zett ség, hogy a ma -
gán sze mé lyek ál tal fel hal mo zott já ru lék tar to zá sok ké re -
lem re tör té nõ mér sék lé sét, il let ve el en ge dé sét le he tõ vé
 tegye.

A ma gán sze mély ál tal fel hal mo zott já ru lék tar to zás mél -
tá nyos sá gi ala pon tör té nõ mér sék lé sé nek, il let ve el en ge -
dé sé nek az adó el já rás ban az adó zó ál tal tör té nõ kez de mé -
nye zé se (az eh hez  való jog) az em be ri mél tó ság hoz  való
alap jog ból meg íté lé sem sze rint nem ve zet he tõ le, erre sen -
ki nek sincs az Al kot mány em lí tett ren del ke zé sé bõl ere dõ
alap jo ga. Az em be ri mél tó ság hoz  való alap jog ilyen irá nyú 
ki ter jesz té sét nem lá tom al kot má nyos ér vek kel alá tá -
maszt ha tó nak.

Az Art. al kot má nyos vizs gá lat ba be vont „sza bá lyo zá si
kör nye ze tén” túl me nõ en ál lás pon tom sze rint azt is figye -
lembe kel lett vol na ven ni, hogy a szo ci á li san rá szo ru ló
sze mé lye ket meg il le tõ, az ál lam ál tal más jog sza bá lyok -
ban biz to sí tott el lá tá sok ra és jut ta tá sok ra te kin tet tel a vizs -
gált já ru lék ese té ben  valóban kény sze rí tõ en kö vet ke zik-e
az em be ri mél tó ság alap jo gá ból olyan „ala nyi jog”, amely
egy konk rét, az ál lam ob jek tív in téz mény vé del mi kö te le -
zett sé gé bõl fa ka dó el lá tás fe de ze tét ké pe zõ köz te her tar to -
zás (já ru lék tar to zás) mél tá nyos sá gi ala pon  való mér sék lé -
sé nek, il let ve el en ge dé sé nek a kez de mé nye zé sét te szi le -
he tõ vé. Kü lö nö sen in do kolt nak lát tam vol na a fen ti szem -
pont figye lembevételét arra is te kin tet tel, hogy az Art. al -
kot má nyos vizs gá lat ba be vont „sza bá lyo zá si kör nye ze te”
szé les körû men tes sé get biz to sít a szo ci á li san erre rá szo ru -
lók szá má ra a vizs gált já ru lék meg fi ze té se alól.

Össze gez ve: Meg íté lé sem sze rint az Art. tá ma dott ren -
del ke zé sé nek a „sza bá lyo zá si kör nye ze tét” az eh hez kap -
cso ló dó al kot má nyos sá gi prob lé má kat nem le he tett vol na
együtt ke zel ni és együt te sen el bí rál ni az Art. in dít vány ban
ki fo gá solt ren del ke zé sé vel, és olyan al kot má nyos ér vek re
ala pí ta ni an nak meg sem mi sí té sét, ame lyek az em lí tett
„sza bá lyo zá si kör nye zet re” vo nat koz nak. Az Art. tá ma -
dott ren del ke zé sé nek a „sza bá lyo zá si kör nye ze tét” al ko tó

Tbj. és Szt. ren del ke zé sek – erre irá nyu ló meg fe le lõ in dít -
vány alap ján – az in do ko lás ban fog lalt al kot má nyos sá gi
szem pon tok sze rint ter mé sze te sen vizs gál ha tók. Ál lás pon -
tom sze rint azon ban az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt em be ri mél tó ság hoz  való jog és az Art. ma gán sze -
mélyt ter he lõ já ru lék tar to zás mér sék lé sét, il let ve el en ge -
dé sét til tó sza bá lya kö zött nincs al kot mány jo gi lag ér té kel -
he tõ kap cso lat, eb bõl kö vet ke zõ en az Art. tá ma dott ren del -
ke zé se nem is sér ti ezt az al kot má nyi ren del ke zést. Erre te -
kin tet tel vé le mé nyem sze rint az in dít ványt el kel lett vol na
uta sí ta ni.

Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
74/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban – dr. Len ko vics Bar na bás és dr. Tró csá nyi Lász ló
al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: a pol gá ri per -
rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 311.  § (4) be kez -
dés utol só mon da ta, to váb bá a gond nok ol tak szá mí tó gé -
pen ve ze tett or szá gos név jegy zé ké rõl és a név jegy zék ada -
ta i ból tör té nõ fel vi lá go sí tás adás ról, va la mint an nak költ -
ség té rí té sé rõl  szóló 13/2002. (VII. 24.) IM ren de let al kal -
ma zá sá nál az Al kot mány 59.  §-án ala pu ló al kot má nyos
kö ve tel mény, hogy a gond nok ol tak név jegy zé ké bõl  való
adat szol gál ta tás so rán csak az adat ké rés cél já nak meg -
valósulásához el en ged he tet le nül szük sé ges adat bocsát -
ható az ada tot kérõ ren del ke zé sé re.

2. Az Al kot mány bí ró ság a pol gá ri per rend tar tás ról
 szóló 1952. évi III. tör vény 311.  § (4) be kez dés utol só
mon da ta és a 311.  § (5) be kez dés utol só há rom mon da ta,
va la mint a gond nok ol tak szá mí tó gé pen ve ze tett or szá gos
név jegy zé ké rõl és a név jegy zék ada ta i ból tör té nõ fel vi lá -
go sí tás adás ról, va la mint an nak költ ség té rí té sé rõl  szóló
13/2002. (VII. 24.) IM ren de let 2–6.  §-ai alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít ványt el uta sít ja.
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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 in dít vá nyo zó a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) 311.  § (4) be -
kez dés utol só mon da tá nak, a 311.  § (5) be kez dés har ma -
dik, ne gye dik és ötö dik mon da tá nak, to váb bá a gondno -
koltak szá mí tó gé pen ve ze tett or szá gos név jegy zé ké rõl és
a név jegy zék ada ta i ból tör té nõ fel vi lá go sí tás adás ról, va la -
mint an nak költ ség té rí té sé rõl  szóló 13/2002. (VII. 24.) IM
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 2–6.  §-ai nak meg sem -
mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól.

1. A Pp. 311.  § (4) be kez dé se ér tel mé ben a gond nok ság 
alá he lye zés té nyét be kell ve zet ni a bí ró ság ál tal a gond -
nok ol tak ról ve ze tett név jegy zék be. A be kez dés utol só
mon da ta alap ján a név jegy zék ada ta i ról csak azok kap hat -
nak fel vi lá go sí tást, akik az eh hez fû zõ dõ jogi ér de kü ket
iga zol ják. A Pp. 311.  § (5) be kez dé se sze rint a bí ró ság
a gond nok ság alá he lye zet tek név jegy zé ké nek ada ta i ról
szá mí tó gé pes nyil ván tar tást ve zet; a be kez dés nek az in dít -
vá nyo zó ál tal ki fo gá solt ré sze a nyil ván tar tás ból – a (4) be -
kez dés alap ján – tör té nõ adat szol gál ta tás ról ren del ke zik.

Az in dít vány sze rint az Al kot mány több ren del ke zé sét
sér ti, hogy sem a Pp., sem a Ren de let nem ha tá roz za meg
ki e lé gí tõ en, mi mi nõ sül jogi ér dek nek a hi vat ko zott ren -
del ke zé sek te kin te té ben, és ho gyan iga zol ha tó a jogi ér dek 
a gond nok ol tak név jegy zé ké bõl  való adat ké rés so rán.

2. Az in dít vány sze rint a Pp.-ben és a Ren de let ben sza -
bá lyo zott adat szol gál ta tás sér ti a gond nok ság alá he lye zett 
sze mély Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott in -
for má ci ós ön ren del ke zé si jo gát. Az in dít vá nyo zó ál lás -
pont ja sze rint a név jegy zék ve ze té se nem fe lel meg a cél -
hoz kö tött ség el vé nek, sér ti a kész let re  való adat gyûj tés ti -
lal mát, ezért el len té tes az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sé -
vel. A bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény (a továb -
biak ban: Bnytv.),  illetve a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány -
ról  szóló 6/2000. (II. 11.) BM ren de let ér tel mé ben a ha tó -
sá gi er köl csi bi zo nyít ványt az érin tett ter mé sze tes sze mély 
kér he ti. Az in dít vá nyo zó sze rint a fedd he tet len ség hez ha -
son ló an a cse lek võ ké pes ség gel kap cso la tos té nyek iga zo -
lá sa ese tén is el kép zel he tõ olyan meg ol dás, amely nem
sér ti az in for má ci ós ön ren del ke zé si jo got.

3. Az in dít vá nyo zó sze rint a bün te tett elõ élet re és a cse -
lek võ ké pes ség re vo nat ko zó adat is kü lön le ges adat, ezért
nincs al kot má nyos in do ka, hogy a bün te tett elõ élet re vo -
nat ko zó adat ról csak az érin tett kap hat fel vi lá go sí tást,
a cse lek võ ké pes ség re vo nat ko zó adat ról vi szont har ma dik

sze mély is. Te kin tet tel arra, hogy az Al kot mány bí ró ság ál -
lás pont ja sze rint „a jog nak nem csak az egyes (egye di) sze -
mé lye ket kell egyen lõ mél tó sá gú sze mély nek te kin te ni és
ke zel ni, ha nem ma gá nak a sze mé lyi ség nek a kü lön bö zõ
szint je it és tar tal mi vo nat ko zá sa it te kint ve sem le het kü -
lönb sé get ten ni” [34/1992. (VI. 1.) AB ha tá ro zat], az in dít -
vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a ki fo gá solt ren del ke zé sek sér -
tik az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt diszk ri -
mi ná ció ti lal mat.

4. A Pp. és a Ren de let nem ha tá roz za meg, hogy mi mi -
nõ sül jogi ér dek nek a hi vat ko zott ren del ke zé sek te kin te té -
ben, és azt sem, ho gyan iga zol ha tó a jogi ér dek a gondno -
koltak név jegy zé ké bõl  való adat ké rés so rán. A hi vat ko zott 
ren del ke zé sek tel jes mér ték ben a jog al kal ma zó ra bíz zák
a jogi ér dek fo gal má nak ki bon tá sát,  illetve a jogi ér dek
iga zo lá sa mód já nak meg ha tá ro zá sát, ezért azok sér tik az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ jog biz ton ság
el vét.

Az in dít vá nyo zó in do ko lá sá ban utalt arra, hogy a jogi
ér dek fo gal má nak meg ha tá ro zat lan sá ga  miatt „ok kal fel té -
te lez he tõ, hogy a tá ma dott jog anyag al kal ma zá sa so rán
a szük sé ges nél szé le sebb kör” kap hat fel vi lá go sí tást a név -
jegy zék ada ta i ról.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -

he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„59.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il -
let a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la -
mint a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez  való
jog.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri,  illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. A Pp. tá ma dott ren del ke zé sei:
„311.  § (4) A gond nok ság alá he lye zést be kell ve zet ni

a gond nok ol tak ról a bí ró ság ál tal ve ze tett név jegy zék be.
Cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó gond nok ság alá he lye zés
ese tén a név jegy zék ben fel kell tün tet ni, ha a bí ró ság csak
egyes ügy cso por tok te kin te té ben kor lá toz ta a gond nok ság
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alá he lye zett sze mély cse lek võ ké pes sé gét. Ha az íté let er -
rõl ren del ke zik, a név jegy zék nek tar tal maz nia kell a gond -
nok ság alá he lye zés fe lül vizs gá la tá nak bí ró ság ál tal meg -
ál la pí tott idõ pont ját is. A név jegy zék ada ta i ról csak azok
kap hat nak fel vi lá go sí tást, akik az eh hez fû zõ dõ jogi ér de -
kü ket iga zol ják.

(5) A bí ró ság a gond nok ság alá he lye zet tek név jegy zé -
ké nek ada ta i ról szá mí tó gé pes nyil ván tar tást ve zet. Az or -
szá go san össze kap csolt szá mí tó gé pes köz hi te les nyil ván -
tar tást az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács Hi va ta la
ke ze li. A Hi va tal jog sza bály ban meg ha tá ro zott költ ség té -
rí tés el le né ben az or szá gos név jegy zék ada ta i ról – a (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint – fel vi lá go sí tást ad. Az 
adat szol gál ta tás té nyét a szá mí tó gé pes rend szer ben olyan
mó don kell rög zí te ni, hogy az adat szol gál ta tás idõ pont ja,
jog cí me és az adat ké rõ sze mé lye meg ál la pít ha tó ma rad -
jon. A jog el le nes adat ké rés,  illetve adat fel hasz ná lás jog kö -
vet kez mé nye it a fel vi lá go sí tást kérõ vi se li.”

3. A Ren de let érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A gond nok ol tak or szá gos név jegy zé két ve ze tõ

OIT Hi va ta lá tól a gond nok ol tak név jegy zé ké nek ada ta i ról
az kér het fel vi lá go sí tást, aki az eh hez fû zõ dõ jogi ér de két
iga zol ja [Pp. 311.  § (4)–(5) bek.]. En nek so rán meg kell je -
löl ni azt a jog ügy le tet (pl. adás vé te li szer zõ dés),  illetve
egyéb okot (pl. ter ve zett há zas ság kö tés, vagy köz szol gá la -
ti jog vi szony lé te sí té se), mely a fel vi lá go sí tás ké ré sét meg -
ala poz za. Amennyi ben a jogi ér dek ok irat tal iga zol ha tó,
azt a ké re lem hez mel lé kel ni kell.

(2) Az OIT Hi va ta lá tól a fel vi lá go sí tás fél fo ga dá si idõ -
ben sze mé lye sen,  illetve pos tai úton kér he tõ.

(3) A ké re lem ben fel kell tün tet ni a ké rel me zõ ne vét, la -
kó he lyét, a fel vi lá go sí tás hoz fû zõ dõ jogi ér dek-meg ha tá -
ro zá sát, an nak a sze mély nek a ké rel me zõ ál tal is mert, az
1.  § (2) be kez dé se sze rin ti ada ta it, aki nek a gond nok ság
alá he lye zé sé rõl fel vi lá go sí tást kér.

3.  § (1) Amennyi ben a ké re lem ér dem ben el bí rál ha tó, és 
a ké rel me zõ az 5.  § sze rin ti költ ség té rí tést meg fi zet te, az
OIT Hi va ta la a hi ány ta lan ké re lem ér ke zé sé tõl szá mí tott öt 
mun ka na pon be lül in téz ke dik a gond nok ol tak or szá gos
név jegy zé ké bõl tör té nõ fel vi lá go sí tás meg adá sá ról vagy
meg ta ga dá sá ról.

(2) Ha a ké re lem tel je sít he tõ és a ké re lem ben meg ne ve -
zett sze mély a gond nok ol tak név jegy zé ké ben sze re pel,
a fel vi lá go sí tás a gond nok olt nak (volt gond nok olt nak)
a név jegy zék ben sze rep lõ azon fenn ál ló,  illetve meg szûnt
ada ta i ra ter jed ki, me lyek össze függ nek a ké rel me zõ ál tal
iga zolt jogi ér dek kel.

(3) Az OIT Hi va ta la a fel vi lá go sí tást meg ta gad ja, ha
a ké re lem hi á nya it a fel hí vá sa el le né re sem pó tol ják,
 illetve a ké rel me zõ a fel vi lá go sí tás hoz fû zõ dõ jogi ér de két
nem iga zol ja hi telt ér dem lõ en.

4.  § Az OIT Hi va ta la a gond nok ol tak ról ve ze tett or szá -
gos név jegy zék ben a Pp. 311.  §-a (5) be kez dé sé nek meg -
fele lõen az adat szol gál ta tás té nyét, idõ pont ját, jog cí mét,
a fel vi lá go sí tást kérõ ne vét, la kó he lyét (szék he lyét) rög zí -

ti. Er rõl a gond nok ság alá he lye zett sze mélyt,  illetve gond -
no kát – ké rel mé re – in gye ne sen tá jé koz tat ni kell.

5.  § (1) A gond nok ol tak or szá gos név jegy zé ké bõl az
OIT Hi va ta la költ ség té rí tés el le né ben ad fel vi lá go sí tást.

(2) A költ ség té rí tés össze ge ké rel men ként,  illetve – ha
a ké re lem ben több sze mély vo nat ko zá sá ban kér nek
 felvilágosítást – a ké re lem ben meg je lölt sze mé lyen -
ként 2000 Ft. A költ ség té rí tést az OIT Hi va ta la
10032000-00281667-00000000 szá mú szám lá já ra kell be -
fi zet ni. A be fi ze tést át uta lá si meg bí zás sal vagy kész -
pénz-be fi ze té si utal vánnyal – a ké re lem elõ ter jesz tésével
egy ide jû leg – kell iga zol ni.

(3) A be fi ze tõ egy ér tel mû azo no sí tá sa ér de ké ben
a kész pénz-be fi ze té si utal vány vagy az át uta lá si meg bí zás
„köz le mény” ro va tá ban fel kell tün tet ni a be fi ze tés jog cí -
mét (fel vi lá go sí tás gond nok ság alá he lye zés rõl).

(4) A fel vi lá go sí tás meg adá sa fél fo ga dá si idõ ben – a ké -
rel me zõ erre irá nyu ló ké rel me ese té ben – szó ban, egyéb -
ként pe dig írás ban,  illetve pos tai úton tör té nik.

6.  § A költ ség té rí tés nem igé nyel he tõ vissza, ha a ke re -
sett sze mély nem sze re pel az or szá gos név jegy zék ben, to -
váb bá ak kor sem, ha a ké rel me zõ az ada tok ról tör té nõ tá jé -
koz ta tást nem ve szi át.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy
a gond nok olt ság té nye és az ab ból le von ha tó, az érin tett re
vo nat ko zó kö vet kez te tés al kot má nyos vé del met igény lõ
adat nak mi nõ sül-e.

1. Az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé se alap ján a Ma gyar
Köz tár sa ság ban min den kit meg il let a ma gán ti tok és a sze -
mé lyes ada tok vé del mé hez  való jog. Az Al kot mány bí ró -
ság a sze mé lyes ada tok vé del mé hez  való jo got nem ha gyo -
má nyos vé del mi jog ként ér tel me zi, ha nem an nak ak tív ol -
da lát is figye lembe véve, in for má ci ós ön ren del ke zé si jog -
ként [15/1991. (IV. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 40,
41–42.]. E jog alap ján min den ki maga ren del ke zik sze mé -
lyes ada ta i nak fel tá rá sá ról és fel hasz ná lá sá ról; sze mé lyes
ada tot fel ven ni és fel hasz nál ni te hát ál ta lá ban csa kis az
érin tett be le egye zé sé vel sza bad.

Emel lett tör vény ki vé te le sen kor lá toz hat ja az in for má -
ci ós ön ren del ke zés alap ve tõ jo gát. Az ilyen tör vény ab ban
az eset ben al kot má nyos, ha meg fe lel az alap jog-kor lá to zás 
al kot má nyos fel té te le i nek, azaz az Al kot mány 8.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek. Ez azt je len ti, hogy 
az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott sza bad -
ság jo got csak el ke rül he tet len eset ben le het kor lá toz ni, s
a kor lá to zás nak az el ér ni kí vánt cél hoz ké pest ará nyos nak
kell len nie [46/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
219, 223.].
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A sze mé lyes ada tok vé del mé hez  való jog kor lá to zá sa -
kor is irány adó alap jo gi-teszt al kal ma zá sa kor az Al kot -
mány bí ró ság az alap jog kor lá to zás szük sé ges sé ge kö ré ben
ér té ke li a cél hoz kö tött ség kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü lé -
sét: azt, hogy a sze mé lyes adat fel dol go zá sá nak van-e pon -
to san meg ha tá ro zott és jog sze rû cél ja; s az adat fel dol go zás 
min den sza ka sza meg fe lel-e a be je len tett és köz hi te lû en
rög zí tett cél nak. A cél hoz kö tött ség bõl kö vet ke zik, hogy
a meg ha tá ro zott cél nél kü li, „kész let re”, elõ re nem meg -
határozott jö võ be ni fel hasz ná lás ra  való adat gyûj tés és
 -tárolás alkot mány elle nes.

Az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog gya kor lá sá nak má -
sik alap ve tõ ga ran ci á ja az adat to váb bí tás és az ada tok nyil -
vá nos ság ra ho zá sá nak kor lá to zá sa. Az adat to váb bí tás szû -
kebb ér tel me az, hogy a sze mé lyes ada tot az adat fel dol go -
zó meg ha tá ro zott har ma dik sze mély szá má ra hoz zá fér he -
tõ vé te szi. Sze mé lyes ada tot az érin tet ten és az ere de ti
adat fel dol go zón kí vü li har ma dik sze mély szá má ra hoz zá -
fér he tõ vé ten ni csak konk rét tör vényi fel ha tal ma zás ese tén 
sza bad,  illetve ab ban az eset ben, ha az érin tett abba be le -
egye zik [15/1991. (IV. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 40,
42.].

2. Még szi go rúbb kö ve tel ményt ál lí tott az Al kot mány -
bí ró ság a kü lön le ges ada tok ke ze lé se elé. A kü lön le ges
(szen zi tív, ér zé keny) ada tok ese té ben „az adat ke ze lés nek
konk rét cél hoz kö tött nek kell len nie. Az adat ke ze lé si cél
túl sá go san tág mó don tör té nõ meg ha tá ro zá sa, azaz ha
nincs össze füg gés ben az adat ke ze lés a meg je lölt cél lal, to -
váb bá, ha arra bi zony ta lan eset kör ben ke rül sor,  illetve
arra nem a szük sé ges mér ték re kor lá to zott sze mé lyi kör jo -
go sult, ak kor az adat ke ze lés meg ha tá ro zott cél nél kül,
 illetve kor lát lan mó don vá lik le he tõ vé.” [65/2002. (XII. 3.) 
AB ha tá ro zat, ABH 2002, 357, 364–365.]

Az egész sé gi ál la pot tal kap cso la tos ada to kat az Al kot -
mány bí ró ság nak ez a dön té se és a sza bad or vos vá lasz tás -
sal kap cso la tos 56/2000. (XII. 19.) AB ha tá ro za ta is kü lö -
nös vé de lem ben ré sze sí ti. Ezt a spe ci á lis vé del met az Em -
be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak jog gya kor la ta két szem -
pont ból is in do kolt nak tart ja. Az érin tett ma gán szfé rá já -
nak vé del me  miatt,  illetve an nak ér de ké ben, hogy az
egész ség ügyi in téz mé nyek be ve tett bi za lom ne csor bul -
jon, az érin tett biz tos le hes sen ab ban, hogy a leg ben sõbb
szfé rá ját érin tõ, a tes ti, lel ki ál la po tá ra vo nat ko zó  in for -
mációk nem ke rül nek il le ték te len ke zek be. [Z v. Fin -
land Judg ment of 25 Feb ru a ry 1997, Appl. No.
9/1996/627/811, § 95; M. S. v. Swe den Judg ment of 27
Au gust 1997, Appl. No. 74/1996/693/885, § 41]

Ezt a fel fo gást tük rö zik a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl
és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi
LXIII. tör vény nek (a továb biak ban: Avtv.), va la mint az
egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok
ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi XLVII. tör vény -
nek (a továb biak ban: Eü aktv.) a gond nok ság alá he lye zés -
sel kap cso la tos egész ség ügyi ada tok ra vo nat ko zó sza bá -
lyai is.

2.1. Az Avtv. 2.  § 1. pont ja alap ján sze mé lyes adat bár -
mely meg ha tá ro zott (azo no sí tott vagy azo no sít ha tó) ter -
mé sze tes sze méllyel (a továb biak ban: érin tett) kap cso lat -
ba hoz ha tó adat, az adat ból le von ha tó, az érin tett re vo nat -
ko zó kö vet kez te tés. Az Avtv. 2.  § 2. a) pont ja sze rint kü -
lön le ges adat a faji ere det re, a nem ze ti és et ni kai ki sebb -
ség hez tar to zás ra, a po li ti kai vé le mény re vagy párt ál lás ra,
a val lá sos vagy más vi lág né ze ti meg gyõ zõ dés re, az ér -
dek-kép vi se le ti szer ve ze ti tag ság ra vo nat ko zó adat; az
Avtv. 2.  § 2. b) pont ja sze rint kü lön le ges adat to váb bá az
egész sé gi ál la pot ra, a kó ros szen ve dély re, a sze xu á lis élet -
re vo nat ko zó adat, va la mint a bûn ügyi sze mé lyes adat.

Az adat ke ze lés az al kal ma zott el já rás tól füg get le nül az
ada to kon vég zett bár mely mû ve let vagy a mû ve le tek
összes sé ge, így pél dá ul az ada tok to váb bí tá sa, nyil vá nos -
ság ra ho za ta la is. Az Avtv. 3.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben
kü lön le ges adat ak kor ke zel he tõ, ha az adat ke ze lés hez az
érin tett írás ban hoz zá já rul; vagy – az Avtv. 2.  § 2. a) pont -
já ban fog lalt ada tok ese té ben – ha az adat ke ze lés nem zet -
kö zi egyez mé nyen ala pul, vagy Al kot mány ban biz to sí tott
alap ve tõ jog ér vé nye sí té se, to váb bá a nem zet biz ton ság,
a bûn meg elõ zés vagy a bûn ül dö zés ér de ké ben tör vény el -
ren de li;  illetve ha egyéb ese tek ben azt tör vény el ren de li.

Az Avtv. alap ján te hát a kü lön le ges ada to kat az érin tett
ki fe je zett írás be li hoz zá já ru lá sá val le het ke zel ni. Ha az
érin tett cse lek võ kép te len sé ge foly tán nem tud ja hoz zá já -
ru lá sát adni ada tai ke ze lé sé hez, az érin tett vagy más sze -
mély lét fon tos sá gú ér de ke, ka taszt ró fa- vagy szük ség hely -
zet el há rí tá sa és meg elõ zé se in do kol hat ja a cse lek võ kép te -
len sze mé lyes ada ta i nak szük sé ges mér té kû ke ze lé sét
[Avtv. 3.  § (8) be kez dés]. Más ese tek ben kö zös sé gi ér dek
(bûn ül dö zés, me ne kült ügy) szük sé ges sé te he ti bi zo nyos
kü lön le ges ada tok kö te le zõ ke ze lé sét. Az ilyen adat ke ze -
lést azon ban csak tör vény ren del he ti el, a meg fe le lõ ga ran -
ci ák biz to sí tá sá val.

2.2. Az Eü aktv. 3.  § a) pont ja ér tel mé ben egész ség ügyi
adat nak mi nõ sül „az érin tett tes ti, ér tel mi és lel ki ál la po tá -
ra, kó ros szen ve dé lyé re, va la mint a meg be te ge dés,  illetve
az el ha lá lo zás kö rül mé nye i re, a ha lál oká ra vo nat ko zó, ál -
ta la vagy róla más sze mély ál tal kö zölt,  illetve az egész -
ség ügyi el lá tó há ló zat ál tal ész lelt, vizs gált, mért, le kép zett
vagy szár maz ta tott adat; to váb bá az elõ zõ ek kel kap cso lat -
ba hoz ha tó, az azo kat be fo lyá so ló min den ne mû adat (pl.
ma ga tar tás, kör nye zet, fog lal ko zás)”.

A cse lek võ ké pes ség re vo nat ko zó vizs gá lat tár gya az
egyén dön tés ho zó, be lá tá si ké pes sé ge, pszi chés ál la po ta.
A vizs gá lat cél ja an nak meg ál la pí tá sa, hogy az egyén pszi -
ché jé re, szel le mi ké pes sé ge i re, eset le ges fej lõ dé si rend el -
le nes sé gé re, szen ve dély be teg sé gé re te kin tet tel ké pes-e sa -
ját ügye i ben az ér de ke i nek meg fe le lõ dön tést hoz ni, a dön -
tés meg ho za ta lá hoz szük sé ges té nye ket meg ér te ni, át te -
kin te ni, és ra ci o ná li san mér le gel ni. A vizs gá ló dás te hát
– az Eü aktv. ki fe je zé sé vel élve – az érin tett ér tel mi ál la po -
tá ra vo nat ko zik. Kö vet ke zés kép pen a cse lek võ ké pes ség
kor lá to zá sa vagy ki zá rá sa, vagy is a gond nok ság alá he lye -
zés té nye és az ab ból le von ha tó, az érin tett re vo nat ko zó kö -
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vet kez te tés egész ség ügyi adatnak mi nõ sül. [A gond nok ság 
alá he lye zés re és an nak in do ká ra vo nat ko zó adat mint
egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó adat az Avtv. 2.  § 2. b) pont -
ja alap ján is kü lön le ges adat.]

A gond nok ság alá he lye zés sel kap cso la tos in for má ci ó -
kat a né met szö veg sé gi Al kot mány bí ró ság is al kot má nyos
vé de lem ben ré sze sí ti. Az Al kot mány bí ró ság az ál ta lá nos
sze mé lyi sé gi jog ból (Art. 2 Abs 1., Art. 1 Abs. 1 GG) le ve -
ze tett in for má ci ós ön ren del ke zé si jog vé del mi kö ré be tar -
to zó in for má ci ók közé so rol ta a sze mély gond nok ság alá
he lye zé sé nek té nyét, az az zal kap cso la tos el já rás ra vo nat -
ko zó ada to kat és azo kat a sze mé lyes kö rül mé nye ket,
 amelyek a cse lek võ ké pes ség kor lá to zá sá hoz ve zet tek.
[BVerf GE 78, 77 (84)]

IV.

A kö vet ke zõk ben az Al kot mány bí ró ság át te kin tet te,
hogy je len leg mi lyen sza bá lyok alap ján kor lá toz ha tó
a sze mé lyek cse lek võ ké pes sé ge, s hogy a kor lá to zás mi -
lyen kö vet kez mé nyek kel jár a ha tó sá gi, bí ró sá gi el já rá sok -
ban, va la mint a ma gán sze mé lyek egy más kö zöt ti jog vi -
szo nya i ban.

1. A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Ptk.) 14.  § (4) be kez dé se sze rint
cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó gond nok ság alá a bí ró ság
azt a nagy ko rú sze mélyt he lye zi, aki nek az ügyei vi te lé hez
szük sé ges be lá tá si ké pes sé ge a pszi chés ál la po ta, szel le mi
fo gyat ko zá sa vagy szen ve dély be teg sé ge  miatt – ál ta lá nos
jel leg gel,  illetve egyes ügy cso por tok vo nat ko zá sá ban –
tar tó san vagy idõ sza kon ként vissza té rõ en nagy mér ték ben
csök kent. A Ptk. 15.  § (4) be kez dé se alap ján a cse lek võ ké -
pes sé get ki zá ró gond nok ság alá a bí ró ság azt a nagy ko rú
sze mélyt he lye zi, aki nek ügyei vi te lé hez szük sé ges be lá tá -
si ké pes sé ge – pszi chés ál la po ta vagy szel le mi fo gyat ko zá -
sa  miatt – tar tó san tel jes mér ték ben hi ány zik. Kö vet ke zés -
kép pen gond nok ság alá he lyez ni va la kit ki zá ró lag a Ptk.
14.  § (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott egész ség ügyi ok
(pszi chés ál la pot, szel le mi fo gyat ko zás, szen ve dély be teg -
ség) alap ján le het, és csak ab ban az eset ben, ha ezen ok
 miatt a sze mély nem ké pes ér de ke i nek meg fe le lõ dön tést
hoz ni,  illetve ér de ke i nek meg fele lõen cse le ked ni [Ptk.
15.  § (4) be kez dés].

2. Pol gá ri per ben a bí ró ság [Pp. 50.  §], a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás so rán az el já ró ha tó ság hi va tal ból vizs -
gál hat ja az ügy fél el já rá si ké pes sé gé nek meg lé tét [a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 15.  § (6) be kez dés].
A pol gá ri per ben vagy a köz igaz ga tá si el já rás so rán jel -
lem zõ en ak kor van szük ség az el já rá si ké pes ség vizs gá la -
tá ra, ha az el já ró bí ró ság,  illetve ha tó ság fel té te le zé se alap -
ján a fél cse lek võ ké pes sé ge kor lá to zott vagy hi ány zik. A
bí ró sá gok nak ugyan is „csak két ség ese tén kell a per be li

jog- és cse lek võ ké pes sé get vizs gál ni uk”. [438/B/1996.
AB ha tá ro zat, ABH 1999, 555, 556.] Ki vé telt je len te nek
a gond nok ság alá he lye zés mó do sí tá sá val és meg szün te té -
sé vel kap cso la tos pe rek, ahol a gond nok olt tel jes per be li
cse lek võ ké pes ség gel ren del ke zik. [Pp. 312.  § (3) be kez -
dés; 355/B/2005. AB ha tá ro zat, ABH 2007, 1863, 1865.]

A Ren de let 7.  §-ának meg fele lõen az OIT Hi va ta la
a gond nok ol tak név jegy zé ké bõl in gye nes fel vi lá go sí tást
ad a bí ró ság, az ügyész ség, a nem pe res el já rást le foly ta tó
köz jegy zõ, az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó vagy a köz igaz -
ga tá si szerv ré szé re, ha az tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
ada tá nak el lá tá sá hoz kér in for má ci ót. Az in dít vá nyo zó
nem tá mad ta, ezért az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta
a ha tó sá gok adat igény lé sé re vo nat ko zó sza bály (Ren de let
7.  §) al kot má nyos sá gát. Az OIT Hi va tal fõ osz tály ve ze tõ -
jé nek a tá jé koz ta tá sa sze rint az in for má ció ké rés túl nyo mó
ré szét a ha tó sá gok tól (jel lem zõ en a rend õrségtõl) ér ke zõ
meg ke re sé sek te szik ki.

3. A cse lek võ ké pes ség meg lé te nem csak a bí ró sá gi és
köz igaz ga tá si el já rás so rán el en ged he tet len, ha nem a ma -
gán jo gi jog ala nyok egy más kö zöt ti jog vi szo nya i ban is.

A gond nok ság alá he lye zés sel kap cso la tos sza bá lyok
el sõd le ges cél ja az ügye i nek vi te lé re kép te len és ezért ki -
szol gál ta tott fel nõtt sze mé lyé nek és va gyo ná nak a vé del -
me. A gond nok ság in téz mé nye azo kat az em be re ket se gí ti, 
akik nek men tá lis meg be te ge dés vagy men tá lis képessé -
geik meg fo gyat ko zá sa  miatt tar tó san vagy át me ne ti leg sé -
rült a dön té si ké pes sé gük. Ügye ik in té zé sé re gond no kot
ren del. A dön té si ké pes ség tel jes hi á nya ese tén a gond nok
ön ál ló an jár el. Ezért ren del ke zik a Ptk. 15/A.  § (1) be kez -
dé se ar ról, hogy a cse lek võ kép te len sze mély jog nyi lat ko -
za tai – a cse kély je len tõ sé gû, tö me ge sen elõ for du ló szer -
zõ dé sek (pél dá ul a busz jegy vá sár lás) ki vé te lé vel – sem -
mis nek mi nõ sül nek. A sza bály ki in du ló pont ja az, hogy
a cse lek võ kép te len sé ge  miatt gond nok ság alatt álló sze -
mély dön té si ké pes sé ge oly mér ték ben sé rült, hogy a jog -
sza bály nak az érin tett sze mélyt sa ját dön té se i nek kö vet -
kez mé nye i tõl is meg kell óv nia. Eb ben az eset ben az ön -
ma ga kép vi se le té re nem ké pes sze mély gond no ka ép pen
a gond nok olt alap jo ga i nak ér vé nye sí té sé ben se gít het.
[1071/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 901, 903.]

A kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély ese té ben nem
ez a hely zet. Az a sze mély, aki nek a dön té si ké pes sé ge kor -
lá to zott, a gond no ká val együtt dönt min den, õt érin tõ kér -
dés ben. Ab ban az eset ben pe dig, ami kor a dön té si ké pes -
ség kor lá to zott sá ga csak bi zo nyos ügyek vi te lé re vo nat ko -
zik, a gond nok olt nak csak ezen ügyek ese té ben van szük -
sé ge gond no ká nak be le egye zé sé re, egyéb ese tek ben ön ál -
ló an jár el.

A gond nok ság el ren de lé sé vel kap cso la tos ren del ke zé -
sek azon ban nem csu pán a gond nok olt sze mélyt, ha nem
a gond nok ság alá he lye zet tel jog vi szony ba lé põk sze mé lyi 
és va gyo ni ér de ke i nek a vé del mét is szol gál ják. Az ügy le ti
for ga lom biz ton sá ga ér de ké ben ugyan is in do kolt, hogy
azon sze mé lyek szá má ra, akik a sze mé lyi és va gyo ni jog -
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vi szo nyok ban ön ál ló dön tés ho za tal ra nem ké pe sek, a bí ró -
ság a gond nok ság alá he lye zé si per so rán ügyei vi te lé re
gond no kot ren del jen ki. A gon dok be le egye zé se vagy utó -
la gos jó vá ha gyá sa te szi a gond nok olt egyes jog nyi lat ko za -
tát ér vé nyes sé.

V.

Az al kot má nyos sá gi vizs gá lat tár gya je len ügy ben nem
a gond nok ság alá he lye zé si el já rást érin tõ jog sza bály, ha -
nem a már gond nok ság alá he lye zet tek sze mé lyes ada tok
vé del mé hez fû zõ dõ jo gá nak ér vé nye sü lé se.

1. A gond nok olt nak alap ve tõ jogi ér de ke, hogy a gond -
nok ság alá he lye zés sel, s ez ál tal köz vet ve a gond nok olt
pszi chés ál la po tá val kap cso la tos in for má ci ók hoz har ma -
dik sze mé lyek in do ko lat la nul ne fér hes se nek hoz zá. A tár -
sa da lom ban ma is gyak ran éri igaz ság ta la nul hát rány az ér -
tel mi fo gya té kos ság gal élõ em be re ket, ezért pusz tán
a gond nok ság té nyé nek nap vi lág ra ke rü lé sé vel az érin tett
éle te sú lyo san meg ne he zül het. A né met szö vet sé gi Al kot -
mány bí ró ság is utal arra, hogy a gond nok ság té nyé bõl har -
ma dik sze mély nem csu pán az érin tett jogi stá tu szá ról, cse -
lek võ ké pes sé gé rõl sze rez is me re tet, ami egyéb ként a va -
gyo ni jog vi szo nyok ba lé põk szá má ra re le váns és szük sé -
ges in for má ció, ha nem az érin tett sze mé lyi sé gét meg ha tá -
ro zó lé nye ges tu laj don sá ga i ról, adott sá ga i ról (eset le ges
szen ve dély be teg sé gé rõl, gyen ge el mé jû sé gé rõl, anya gi ér -
te lem ben vett könnyel mû sé gé rõl stb.). Ez az érin tett re le -
von ha tó kö vet kez te tés ered mé nyez het meg bé lyeg zést, és
meg ne he zí ti a mi e lõb bi ha té kony tár sa dal mi re in teg rá ci ót
[BVerf GE 78, 77 (86–87)]. Ter mé sze te sen a va gyo ni vi -
szo nyok ban és a sze mély hez kö tõ dõ jog nyi lat ko za tok
meg té te le kor is mél tá nyo lan dó igény, hogy a jog vi szony -
ba lé põk meg is mer hes sék a má sik fél cse lek võ ké pes sé gé -
nek eset le ges kor lá to zott sá gá val kap cso la tos ada tot. Ezt az 
igényt a jog nak úgy kell ki elé gí te nie, hogy köz ben ne sért -
sen alap jo got, vagy is ne en ged jen in do ko lat lan hoz zá fé -
rést az érin tett sze mély kü lön le ges vé del met igény lõ ada -
ta i hoz.

2. Ezt hang sú lyoz za az Eu ró pa Ta nács nak a cse lek võ -
kép te len nagy ko rú ak jogi vé del mé rõl  szóló R. (99) 4. szá -
mú aján lá sa is. Az aján lás 4. alap el ve sze rint az Eu ró pa Ta -
nács tag ál la ma i nak mér le gel ni ük kell a meg ho zott in téz -
ke dé sek (a gond nok ság alá he lye zés) au to ma ti kus nyil vá -
nos ság ra ho za ta lá val járó hát rá nyo kat és azo kat az elõ nyö -
ket, ame lye ket a nyil vá nos ság ra ho za tal az érin tett,  illetve
har ma dik sze mé lyek ér de ké ben nyúj ta ni ké pes. Egy fe lõl
fi gye lem mel kell len ni arra, hogy a gond nok ság alá he lye -
zés té nyé nek nyil vá nos ság ra ke rü lé se ön ma gá ban is meg -
bé lyeg zõ ha tá sú. Más fe lõl vi szont egyes ese tek ben ép pen
a gond nok ság té nyé nek is me re te védi ma gát a gond nok ol -
tat és a vele jog vi szony ra lép ni kí vá nó har ma dik sze mélyt.
Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga el fo gad ha tó meg -

ol dás nak tart ja a gond nok ol tak re gisz te rét, ha az ott ve ze -
tett szen zi tív ada tok ba ki zá ró lag azok te kint het nek be, aki -
ket az in téz ke dés (je len eset ben a gond nok ság alá he lye zés 
té nye) sze mé lye sen érint. Itt is hang sú lyoz za a nem zet kö zi
do ku men tum, hogy a gond nok ság té nyé nek stig ma ti zá ló
ha tá sú nyil vá nos ság ra ho za ta la fel tét le nül el ke rü len dõ
[Exp la na to ry Me mo ran dum Re com men da ti on
Rec(1999)4 on prin cip les con cer ning the le gal pro tec ti on
of in ca pab le adults].

3. Ma gyar or szá gon a köz pon ti nyil ván tar tást meg elõ -
zõ en na gyon so ká ig hir det mé nyi rend szer mû kö dött, amit
az adat vé del mi biz tos több al ka lom mal al kot má nyos
szem pont ból bí rált. Az adat vé del mi biz tos 1995–1996-os
éves par la men ti be szá mo ló ja sze rint egy 1996. no vem be -
ré ben ér ke zett pa nasz kap csán me rült fel a gond nok ság alá
he lye zet tek sze mé lyes ada ta i nak ke ze lé sé vel kap cso la tos
sza bá lyo zás tart ha tat lan sá ga. A Pp. ak kor ha tá lyos elõ -
írása sze rint a gond nok ság alá he lye zés rõl ki bo csá tott hir -
det ményt ti zen öt nap ra ki kel lett füg gesz te ni a bí ró ság, va -
la mint a gond nok olt la kó he lye sze rin ti pol gár mes te ri hi va -
tal hir de tõ táb lá ján.

Az adat vé del mi biz tos az 1997. és az 1999. évi par la -
men ti be szá mo ló já ban is hang sú lyoz ta, hogy „al kot má -
nyos jo go kat sér tõ, ér tel met len gya kor lat” a gond nok ság
alá he lye zés rõl  szóló hir det mény bí ró sá gon és a pol gár -
mes te ri hi va tal ban  való köz zé té te le, s an nak a he lyi új sá -
gok ban  való meg je len te té se (500/H/1996, 484/H/1999).

Ezt köve tõen a cse lek võ ké pes ség gel, gond nok ság gal
össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi 
XV. tör vény 2.  §-a mó do sí tot ta a Pp.-nek a gond nok ság alá 
he lye zés rõl  szóló tel jes XVII. fe je ze tét. A Pp. mó do sí tás
ered mé nye a gond nok ság té nyét au to ma ti ku san nyil vá nos -
ság ra hozó hir det mé nyi rend szer meg szün te té se, és he lyet -
te egy a gond nok ság té nyét il le tõ en a tit kos ság hoz fû zõ dõ
ér de ket job ban figye lembe vevõ rend szer, a gond nok olt
sze mé lyek rõl ve ze tett köz pon ti adat bá zis be ve ze té se.

VI.

1. A Pp. 311.  § (4) és (5) be kez dé se úgy ren del ke zik,
hogy a gond nok ság alá he lye zést be kell ve zet ni a gond -
nok ol tak ról a bí ró ság ál tal ve ze tett név jegy zék be, va la -
mint az OIT Hi va ta la ál tal a gond nok olt sze mé lyek rõl ve -
ze tett köz pon ti adat bá zis ba. Az OIT Hi va ta la ál tal ke zelt
ada tok azo no sak a gond nok ság alá he lye zés sel kap cso la -
tos per ben elsõ fo kon el járt he lyi bí ró ság ál tal ve ze tett név -
jegy zék ben fog lalt ada tok kal. A név jegy zék tar tal maz za
a gond nok olt ne vét, szü le té si he lyét, ide jét, any ja ne vét;
a gond nok ság alá he lye zé si per ben jog erõs ha tá ro za tot
hozó bí ró ság meg ne ve zé sét, az ügy szá mát; a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé nek nap ját; an nak meg je lö lé sét, hogy
cse lek võ ké pes sé get ki zá ró vagy kor lá to zó gond nok ság alá 
he lye zés re ke rült-e sor; ha a cse lek võ ké pes ség kor lá to zá sa 
egyes ügy cso por tok te kin te té ben tör tént, ak kor az ügy cso -
por tok meg je lö lé sét; va la mint a gond nok ság alá he lye zés
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kö te le zõ fe lül vizs gá la tá nak idõ pont ját, ha a bí ró ság a fe -
lül vizs gá lat ról ren del ke zett [Ren de let 1.  § (2) be kez dés].

A név jegy zé ket ve ze tõ bí ró ság a gond nok ol tak név -
jegy zé ké bõl a Ren de let 2–4.  §-ában fog lal tak sze rint, költ -
ség té rí tés nél kül [a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya i ról  szóló
14/2002. (VIII. 1.) IM ren de let 10.  § (5) be kez dés], az OIT
Hi va ta la ugyan azon ada tok ról költ ség té rí tés el le né ben ad
fel vi lá go sí tást (Ren de let 5.  §). A fel vi lá go sí tás adá sá ra vo -
nat ko zó elõ írások egyéb te kin tet ben ugyan azok, ezért az
Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben együtt vizs gál ta a bí -
ró sá gi és az OIT Hi va ta la ál tal ve ze tett név jegy zék hez
 való hoz zá fé rés sza bá lya it.

2. A gond nok ol tak ról ve ze tett bí ró sá gi nyil ván tar tás el -
sõ sor ban nem a cse lek võ kép te len sze mé lyek vé del mét
szol gál ja, an nak cél ja sok kal in kább a gond nok olt tal jog vi -
szonyt lé te sí tõ ér de ke i nek a vé del me. A je len le gi sza bá -
lyo zás ugyan is ez utób bi szá má ra biz to sít ja a gond nok ol -
tak név jegy zé ké hez  való hoz zá fé rést.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint mél tá nyo lan -
dó igény, hogy a sze mély hez kö tõ dõ jog nyi lat ko zat-té telt
meg elõ zõ en a jog vi szony ba lépõ fe lek meg is mer hes sék
egy más cse lek võ ké pes sé gé re vo nat ko zó ada to kat. A sze -
mé lyes jel le gû jog vi szo nyok ese té ben ugyan is el en ged he -
tet len, hogy az érin tett sze mély bi zo nyos mér té kig át lás sa
pél dá ul a há zas ság élet kö zös sé gi jel le gét vagy az egyéb
csa lád jo gi jog nyi lat ko za tok ha tá sát. En nek hi á nyá ban
nem jö het lét re ér vé nye sen a há zas ság, vagy pél dá ul sem -
mis az apa sá got el is me rõ jog nyi lat ko zat.

Az el sõd le ge sen va gyo ni jel le gû jog vi szo nyok ban pe -
dig a for ga lom biz ton sá ga igény li az érin tet tek cse lek võ -
ké pes sé gé re vo nat ko zó in for má ci ók hoz  való hoz zá fé rést.
A for ga lom biz ton ság az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta
alap ján az Al kot mány 2.  § (1) be kez dés ben fog lalt jog ál la -
mi ság fo gal má ból ve zet he tõ le. A gaz da sá gi jog ban meg -
je le nõ for ga lom biz ton ság és hi te le zõ vé de lem kö ve tel mé -
nyé nek „alaptör vényi fog la la ta” a jog biz ton ság. A jog biz -
ton ság ál ta lá nos kö ve tel mé nye ugyan is „a tár sa sá gi jog
olyan, pri o ri tást él ve zõ cél ki tû zé se i ben konk re ti zá ló dik,
mint a for ga lom biz ton ság és a hi te le zõ vé de lem”
[935/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 765, 773.; meg -
erõ sít ve: 3/2006. (II. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 65,
94.].

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint te hát a gond -
nok olt tal jog vi szonyt lé te sí tõ sze mé lyek ér de ké ben szük -
sé ges nek bi zo nyul hat, hogy a bí ró sá gok név jegy zé ket ve -
zes se nek a gond nok ol tak ról, és az is, hogy ab ból, in do kolt
eset ben, fel vi lá go sí tást ad ja nak a meg kö ten dõ jog ügy let
ál tal érin tet tek szá má ra. A Pp. tá ma dott ren del ke zé se
a szer zõ dõ fe lek vé del mé re és a for ga lom biz ton sá gá ra vo -
nat ko zó al kot má nyos jog al ko tói cé lo kat szol gál.

3. A Pp. 311.  § (4) be kez dés utol só mon da tá nak al kal -
ma zá sa kor a har ma dik sze mély felé tör té nõ min den egyes
adat szol gál ta tás az érin tett sze mé lyes ada tok vé del mé hez
fû zõ dõ jo gá nak kor lá to zá sát je len ti. A továb biak ban ezért

az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta, hogy a jog vi szony ba
lépõ fe lek vé del me és a for ga lom biz ton sá ga mint jog al ko -
tói cél el éré sé vel arány ban áll-e a gond nok ol tak sze mé -
lyes ada tok vé del mé hez fû zõ dõ jo gá nak ilyen kor lá to zá sa.

3.1. Te kin tet tel arra, hogy a cse lek võ ké pes sé get ki zá ró
gond nok ság alatt ál lók sze mé lyi iga zol vá nyá nak ke ze lé se
a tör vényes kép vi se lõk kö te les sé ge, a jog vi szony ba lé pés
so rán a gond nok ság té nye a szer zõ dõ má sik fél szá má ra
nagy  valószínûséggel is mert té vá lik. Ezért a Pp.-ben in téz -
mé nye sí tett el já rás ra, a jog ügy le ti ké pes ség meg lé té nek el -
len õr zé sé re jel lem zõ en a cse lek võ ké pes sé gük ben kor lá to -
zot tak ese té ben ke rül sor.

A sze mé lyi iga zol vánnyal a pol gá rok egy más kö zöt ti
jog vi szo nya ik ban és az ál la mi szer vek elõtt személy -
azonosságukat hi telt ér dem lõ en iga zol ni tud ják
[1202/B/1996. AB ha tá ro zat, ABH 2000, 658, 662–663.].
A sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil ván tar -
tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let 9.  §
(1) be kez dé se alap ján ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol -
vány an nak a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ha tá -
lya alá tar to zó, Ma gyar or szá gon élõ ma gyar ál lam pol gár -
nak, be ván do rolt, le te le pe dett és me ne kült jog ál lá sú sze -
mély nek ad ha tó, aki sze mély azo nos sá gát és a sze mély azo -
no sí tó iga zol vány ban sze rep lõ ada ta it a ren de let ben meg -
ha tá ro zott ok ira tok kal iga zol ja.

A cse lek võ ké pes sé get ki zá ró gond nok ság alatt álló ké -
rel me zõ nek és tör vényes kép vi se lõ jé nek a ren de let ben
meg ha tá ro zott ok ira tok mel lett a ké re lem hez be kell mu -
tat nia a gond nok ság alá he lye zést ta nú sí tó jog erõs bí ró sá gi 
ha tá ro za tot, a tör vényes kép vi se le tet iga zo ló jog erõs
gyám ha tó sá gi ha tá ro za tot, va la mint a tör vényes kép vi se lõ
sze mély azo nos sá gát iga zo ló ok mányt is (19.  §). A cse lek -
võ ké pes sé get ki zá ró gond nok ság alatt álló sze mély sze -
mély azo no sí tó iga zol vá nyá nak ki adá sá val, hasz ná la tá val
és bir tok ban tar tá sá val kap cso la tos kö te le zett sé gek a tör -
vényes kép vi se lõt ter he lik [31.  § (3) be kez dés].

A cse lek võ ké pes ség kor lá to zott sá ga a sze mé lyi iga zol -
vány ban nem sze rep lõ in for má ció, ezért a jog al ko tó bí rói
név jegy zé ket in téz mé nye sí tett, amely bõl fel vi lá go sí tás
kér he tõ a gond nok ság alá he lye zés ter je del mé rõl.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõk ben át te kin tet -
te a gond okol tak név jegy zé ké bõl  való fel vi lá go sí tás-ké rés
jog sza bá lyi hát te rét és jog gya kor la tát.

A Pp. 311.  § (4) be kez dé se sze rint a gond nok ol tak ról
ve ze tett név jegy zék ada ta i ról csak azok kap hat nak fel vi lá -
go sí tást, akik az eh hez fû zõ dõ jogi ér de kü ket iga zol ják. A
Ren de let 2.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a fel vi lá go sí tás ké -
ré se so rán meg kell je löl ni azt a jog ügy le tet (pél dá ul adás -
vé te li szer zõ dést),  illetve egyéb okot (pél dá ul ter ve zett há -
zas ság kö tés, vagy köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se),
amely a fel vi lá go sí tás ké ré sét meg ala poz za. Amennyi ben
a jogi ér dek ok irat tal iga zol ha tó, azt a ké re lem hez mel lé -
kel ni kell. A Ren de let 2.  § (3) be kez dé se alap ján a ké re -
lem ben fel kell tün tet ni a ké rel me zõ ne vét, la kó he lyét,
a fel vi lá go sí tás hoz fû zõ dõ jogi ér dek meg ha tá ro zá sát,
 illetve an nak a sze mély nek a ké rel me zõ ál tal is mert, a Ren -
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de let 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti ada ta it, aki nek a gond nok -
ság alá he lye zé sé rõl fel vi lá go sí tást kér.

A bí ró ság ál tal gond nok ság alá he lye zet tek szá mí tó gé -
pes név jegy zé ké nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 2002. évi
5. szá mú OIT sza bály zat mel lék le te tar tal maz za a gond -
nok ság alá he lye zet tek szá mí tó gé pes név jegy zé ké bõl tör -
té nõ adat igény lés re szol gá ló nyom tat ványt. A ké re lem ben
esze rint fel kell tün tet ni a ké rel me zõ ne vét, lak cí mét (szék -
he lyét), a fel vi lá go sí tás hoz fû zõ dõ jogi ér dek iga zo lá sá ra
irá nyu ló köz lést, va la mint a be mu ta tott vagy csa tolt ok irat
(ha tá ro zat) meg ne ve zé sét és az irat szá mát. Az OIT Hi va -
tal nál költ ség té rí tés el le né ben fel vi lá go sí tást kérõ sze mé -
lyek jel lem zõ en adás vé te li, biz to sí tá si és mun ka szer zõ dé -
sek csa to lá sá val, a ban kok a hoz zá juk be nyúj tott hi tel ké re -
lem to váb bí tá sá val iga zol ják fenn ál ló jogi ér de kü ket. A
gond nok ság alá he lye zett re vo nat ko zó an meg kell adni ne -
vét (le ány ko ri ne vét), szü le té si he lyét és ide jét, any ja ne -
vét, va la mint meg kell je löl ni az ügy ben jog erõs ha tá ro za -
tot hozó bí ró sá got és ha tá ro za tá nak szá mát.

Az OIT Hi va ta la ál tal az adat ké rõ szá má ra ki bo csá tott
vá lasz do ku men tum tar tal maz za a ké re lem be nyúj tá sá nak
idõ pont ját, a ké rel me zõ ne vét, cí mét, a fel vi lá go sí tás hoz
fû zõ dõ jogi ér dek meg ne ve zé sét, a jogi ér de ket iga zo ló ok -
irat szá mát, az adat szol gál ta tás tí pu sát (ha tá lyos és/vagy
ar chív), a költ ség té rí tés for má ját és a gond nok ság alá he -
lye zett sze mély több ada tát. A sze mé lyi azo no sí tó ada to -
kon túl (szü le té si hely, idõ, any ja neve) a vá lasz do ku men -
tum jel zi a gond nok ság alá he lye zést el ren de lõ bí ró ság ne -
vét, a bí ró sá gi ügy szá mát, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé nek idõ pont ját, a fe lül vizs gá lat idõ pont ját, a gond nok -
ság tí pu sát (ki zá ró vagy kor lá to zott). Kor lá to zott cse lek -
võ ké pes ség ese tén a do ku men tum azt is tar tal maz za, hogy
a gond nok olt sze mély mely ügyek in té zé sé bõl van ki zár va.

3.3. Az Al kot mány bí ró ság 702/B/2002. AB ha tá ro za -
tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a tár sa dal mi szer ve ze tek bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada ta i nak ke ze lé sé re ér te -
lem sze rû en irány adó ak az Avtv. ren del ke zé sei. A ha tá ro -
zat sze rint „a köz hi te lû nyil ván tar tás ada tai fõ sza bály ként
nyil vá no sak, azon ban a tör vényalkotó a fõ sza bály aló li ki -
vé tel ként ki zár ja a nyil vá nos ság kö ré bõl a ta gok sze mé -
lyes ada tát (név, lak cím) tar tal ma zó ala ku ló ülés je len lé ti
ívét,  illetve a ta gok ról ké szí tett nyil ván tar tást, biz to sít va
ez ál tal a tár sa dal mi szer ve ze tek tag ja i nak ano ni mi tás hoz
fû zõ dõ ér de két”. (ABH 2004, 1643, 1642.) Ez a meg ol dás
egy szer re ga ran tál ja a köz ügye ket érin tõ köz ér de kû in for -
má ci ók sza bad hoz zá fé ré sét és a sze mé lyes ada tok bi zal -
mas ke ze lé sét. A tár sa dal mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sa eb -
bõl a szem pont ból el tér az in gat lan nyil ván tar tás tól vagy
a cég nyil ván tar tás tól. Mind há rom tar tal maz ugyan köz ér -
de kû és sze mé lyes ada to kat is, a pi a ci kö ve tel mé nyek re te -
kin tet tel azon ban az in gat lan-nyil ván tar tás be li és a cég -
nyil ván tar tás be li sze mé lyes ada tok meg is mer he tõ ek. [Az
in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. tör vény CXLI. tör -
vény 4.  § (1) be kez dé se sze rint az in gat lan-nyil ván tar tás
– az e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – nyil vá nos. A
(3) be kez dés alap ján azon ban csak a nyil ván tar tás vagy

a szél jegy zett jo go sult és kö te le zett en ge dé lyé vel is mer he -
tõ meg pél dá ul a jo go sult sze mé lyi azo no sí tó ja és a tu laj -
do no sok jegy zé ke. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el -
já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény
12.  § (1) be kez dés alap ján a cég ira to kat bár ki in gye ne sen
meg te kint he ti. A 14.  § (2) be kez dés alap ján azon ban, ha
a cég in for má ci ót ter mé sze tes sze mély re vo nat ko zó an ké -
rik, (pél dá ul, hogy ki mely cég nél lát el ve ze tõ tiszt sé get
vagy fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá got) ak kor az adat szol gál ta -
tás té nyét rög zí te ni kell.]

A nyil vá nos ság tör vényi elõ írása foly tán azon ban az
ada tok nem ve szí tik el sze mé lyes adat jel le gü ket, ha nem
ah hoz ha son ló ak, mint a köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok
(Avtv. 2.  § 5. pont), ame lyek ese té ben al kot má nyos cél
(pél dá ul a köz hi te lû ség, a for ga lom biz ton ság, az át lát ha tó
mû kö dés) in do kol ja a sze mé lyes ada tok vé del mé hez fû zõ -
dõ jog kor lá to zá sát.

Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság ab ból in dult ki,
hogy a gond nok ol tak bí ró sá gi nyil ván tar tá sa ki zá ró lag
sze mé lyes ada to kat tar tal maz. Ezért ga ran ci á lis je len tõ sé -
gû, hogy a gond nok ol tak név jegy zé ké ben sze rep lõ ada tok
ke ze lé se az adat vé de lem al kot má nyos el ve i nek meg fele -
lõen tör tén jen.

3.4. Az Al kot mány bí ró ság ezért meg vizs gál ta, hogy
a Pp. 311.  § (4) be kez dés utol só mon da ta ál tal vá lasz tott
meg ol dás alap ján az adat ké rés re  valóban az arra le gi tim
in dok kal ren del ke zõk jo go sul tak-e.

A név jegy zék bõl  való költ ség té rí té ses in for má ció ké rés -
re ti pi ku san ak kor ke rül sor, ami kor a gond nok olt és a vele
jog vi szony ba lépõ fél kon szen zu son ala pu ló ma gán jo gi
jog ügy le tet (adás vé te li, biz to sí tá si, hi tel- vagy egyéb szer -
zõ dést) kí ván lét re hoz ni,  illetve a kor lá to zot tan cse lek võ -
ké pes mun ka vi szonyt sze ret ne lé te sí te ni. En nek so rán
szük ség van a gond nok olt és adott eset ben an nak tör -
vényes kép vi se lõ je be le egye zé sé re is. Szer zõ dés kö tés so -
rán a szer zõ dõ fe lek kö te le sek együtt mû köd ni, és meg fe le -
lõ gon dos ság gal el jár ni [Ptk. 4.  §, 205.  § (3) be kez dés].
E gon dos ság ba be le tar to zik an nak vizs gá la ta is, hogy
meg van nak-e a szer zõ dés kö tés jogi fel té te lei. A fe lek
ugyan is kö te le sek egy mást tá jé koz tat ni a szer zõ dést érin tõ
min den lé nye ges kö rül mény rõl.

A szer zõ dõ fe lek ak kor jár nak el gon do san, ha – két ség
ese tén – meg bi zo nyo sod nak szer zõ dõ part ne rük cse lek võ -
ké pes sé gé rõl, s ha két sé gük tá mad efe lõl, szer zõ dõ part ne -
rük kel köz lik ezt, és vi lá gos sá te szik szá má ra, hogy ha
a szer zõ dést érin tõ e lé nye ges kö rül mény rõl nem nyi lat ko -
zik, költ ség té rí tés el le né ben az OIT Hi va ta lá tól kér nek
adat szol gál ta tást.

Egy ilyen szer zõ dés kö té si el já rás so rán az érin tett (és
an nak tör vényes kép vi se lõ je) tu do mást sze rez a szer zõ dõ
part ner adat ké ré si szán dé ká ról, és le he tõ sé ge van arra,
hogy a szer zõ dõ fél adat ké ré se he lyett maga (vagy tör -
vényes kép vi se lõ je) kér jen iga zo lást az OIT Hi va ta lá tól.
En nek hi á nyá ban a Ren de let 4.  §-a alap ján a gond nok olt
sze mély és/vagy gond no ka egy arra irá nyu ló ké re lem ese -
tén in gye ne sen kap in for má ci ót ar ról, hogy az OIT Hi va ta -
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la a név jegy zék bõl a gond nok ság fenn ál lá sá ra vonatko -
zóan ki nek, mi kor és mi lyen jog cí men adott felvilágo -
sítást.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az ada tok hoz zá fé ré sé re jo go sult sze mé lyi kör (a jog -
vi szony ba lépõ fe lek) meg ha tá ro zá sa nem kor lá toz za
arány ta la nul az érin tet tek sze mé lyes ada tok hoz fû zõ dõ
 jogát.

3.5. Az Al kot mány bí ró ság vé gül azt vizs gál ta, hogy
a Pp. és a Ren de let tá ma dott ren del ke zé sei  valóban csak
azon sze mé lyes ada tok ki adá sát te szik-e le he tõ vé, ame -
lyek meg is me ré sé hez adott eset ben az in for má ci ót ké rõ -
nek  valós jogi ér de ke fû zõ dik.

A Pp. 311.  § (5) be kez dé se alap ján az OIT Hi va ta la jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott költ ség té rí tés el le né ben az or -
szá gos név jegy zék ada ta i ról fel vi lá go sí tást ad azok szá má -
ra, akik az eh hez fû zõ dõ jogi ér de kü ket iga zol ják. A Pp.
azon ban nem ren del ke zik az OIT Hi va ta la ál tal ki bo csá tott 
vá lasz do ku men tum ban fel tün tet he tõ ada tok tar tal má ról. A 
Ren de let 3.  § (2) be kez dé se sze rint „a fel vi lá go sí tás
a gond nok olt nak (volt gond nok olt nak) a név jegy zék ben
sze rep lõ azon fenn ál ló,  illetve meg szûnt ada ta i ra ter jed ki,
me lyek össze függ nek a ké rel me zõ ál tal iga zolt jogi ér dek -
kel”. A Ren de let te hát fel ha tal maz za az OIT Hi va ta lát,
hogy az iga zolt jogi ér dek kel össze füg gõ je len le gi és ar -
chív ada to kat ad jon ki a fel vi lá go sí tást kérõ szá má ra. Ön -
ma gá ban ez a fel ha tal ma zás, az ar chív ada tok ki adá sá nak
le he tõ sé ge nem al kot mány sér tõ, hi szen pél dá ul egy bûn -
cse lek mény fel de rí té se so rán szük ség le het arra, hogy
a rend õrség a név jegy zék ko ráb bi ada ta i hoz is hozzá -
férjen.

A jog al kal ma zás so rán azon ban az OIT Hi va ta la ál tal az 
adat ké rõ nek el jut ta tott vá lasz do ku men tum ré vén az adat -
ké rõ oly kor a szük sé ges nél szé le sebb kör ben fér het hoz zá
a név jegy zék ben sze rep lõk sze mé lyes ada ta i hoz. Egy hi -
tel szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en pél dá ul az OIT Hi -
va ta lá tól fel vi lá go sí tást kérõ bank adott eset ben nem csak
azt tud hat ja meg az érin tett rõl, hogy je len leg sze re pel-e
a gond nok ol tak név jegy zé ké ben, ha nem azt is, hogy ko -
ráb ban sze re pelt-e az adat bá zis ban. Emel lett, ha az érin tett
kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, ak kor a bí ró ság meg ne ve zé -
se, a bí ró sá gi ügy szám, a jog erõ re emel ke dés idõ pont ja,
a gond nok ság fe lül vizs gá la tá nak idõ pont ja mel lett az adat -
ké rõ bank az zal is tisz tá ban lesz, hogy pél dá ul csa lád jo gi
jog nyi lat ko za tok meg té te lé ben, az egész ség ügyi el lá tás sal 
össze füg gõ jo gok gya kor lá sá ban vagy ép pen örö kö sö dé si
ügyek vi te lé ben a bí ró ság mennyi ben kor lá toz ta az érin tett
cse lek võ ké pes sé gét.

Ilyen szé les körû adat szol gál ta tás ra a Pp. vizs gált ren -
del ke zé se és a Ren de let 3.  § (2) be kez dé se sem ad, és nem
is ad hat fel ha tal ma zást, mert an nak nincs al kot má nyos in -
do ka. Az adat ke ze lés nek ugyan is csu pán az el ke rül he tet le -
nül szük sé ges mér té kû sze mé lyes ada tok ra kell kor lá to -
zód nia.

Az Al kot mány bí ró ság a 38/1993. (VI. 11.) AB ha tá ro -
zat ban ki fej tet te: „Az Al kot mány bí ró ság nak a jog sza bály

al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán az Al kot mány ér tel me -
zé sé vel meg kell ál la pí ta nia, hogy az adott jog sza bá lyi ren -
del ke zés tár gyá ban me lyek az al kot má nyos kö ve tel mé -
nyek. A jog sza bály al kot má nyos, ha ezek nek meg fe lel. A
meg fe le lés meg ál la pí tá sa lo gi ka i lag el ke rül he tet len né te -
szi azon ban a vizs gált jog sza bály ér tel me zé sét is. Az Al -
kot mány bí ró ság min dig az Al kot mány és a vizs gált jog -
sza bály egy más ra te kin tet tel ér tel me zett meg fe le lé sét
vagy el len té tét ál la pít ja meg. A nor ma al kot má nyos sá gá -
nak meg ál la pí tá sa egy ben a nor ma al kot má nyos ér tel me -
zé se i nek tar to má nyát is ki je lö li: a nor ma mind azok ban az
ér tel me zé se i ben al kot má nyos, ame lyek az adott ügy ben
meg ál la pí tott al kot má nyi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek. 
A jog rend szer egy sé ge is meg kö ve te li, hogy min den jog -
sza bályt ne csu pán ön ma gá ban és funk ci ó ját te kint ve, ha -
nem min de nek elõtt az Al kot mánnyal  való össz hang já ra fi -
gye lem mel ér tel mez ze nek, füg get le nül at tól is, hogy a jog -
sza bály az Al kot mány elõtt vagy után ke let ke zett-e.”
[ABH 1993, 256, 267.; meg erõ sít ve: 23/1995. (IV. 5.) AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 115, 121.; 4/1997. (I. 22.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1997, 41.; 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 176, 201.; az újabb gya kor lat ban: 22/2005.
(VI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 246.; 28/2005.
(VII. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 290.; 75/2008.
(V. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2008, 651, 665.; 47/2009.
(IV. 21.) AB ha tá ro zat, ABK 2009. áp ri lis, 410, 418–419.]

Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy 
a Pp. 311.  § (4) be kez dé sé nek és a Ren de let nek az az ér tel -
me zé se van össz hang ban az Al kot mány 59.  §-ával, amely
sze rint a gond nok ol tak név jegy zé ké bõl tör té nõ adat ké rés
so rán az adat ké rõ ki zá ró lag az ál ta la hi vat ko zott jog ügy let
meg kö té sé hez, jog vi szony lét re ho za ta lá hoz el ke rül he tet -
le nül szük sé ges sze mé lyes ada tot tar tal ma zó in for má ci ók -
hoz jut hat hoz zá.

Ezt figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta: a Pp. 311.  § (4) be kez dés utol só mon da ta és a Ren de -
let al kal ma zá sá nál az Al kot mány 59.  §-án ala pu ló al kot -
má nyos kö ve tel mény, hogy a gond nok ol tak név jegy zé ké -
bõl  való adat szol gál ta tás so rán csak az adat ké rés cél já nak
meg valósulásához el en ged he tet le nül szük sé ges adat bo -
csát ha tó az ada tot kérõ ren del ke zé sé re.

Az Al kot mány bí ró ság a fent ki fej tett in do kok alap ján
a Pp. 311.  § (4) be kez dés utol só mon da ta, 311.  § (5) be kez -
dés utol só há rom mon da ta és a Ren de let 2–6.  §-ai Al kot -
mány 59.  §-ába üt kö zé sé nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem -
mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

VII.

1. A kö vet ke zõk ben az Al kot mány bí ró ság az in dít vá -
nyo zó nak azt az ér vét vizs gál ta, amely sze rint a bün te tett
elõ élet re és a cse lek võ ké pes ség re vo nat ko zó adat is kü lön -
le ges adat, ezért nincs al kot má nyos in do ka, hogy a bün te -
tett elõ élet re vo nat ko zó adat ról csak az érin tett kap hat fel -
vi lá go sí tást, a cse lek võ ké pes ség re vo nat ko zó adat ról vi -
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szont har ma dik sze mély is. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja
sze rint a ki fo gá solt ren del ke zé sek sér tik az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt diszk ri mi ná ció ti lal mat,
mert „a jog nak nem csak az egyes (egye di) sze mé lye ket
kell egyen lõ mél tó sá gú sze mély nek te kin te ni és ke zel ni,
ha nem ma gá nak a sze mé lyi ség nek a kü lön bö zõ szint je it és 
tar tal mi vo nat ko zá sa it te kint ve sem le het kü lönb sé get ten -
ni” [34/1992. (VI. 1.) AB ha tá ro zat].

A Bnytv. 57.  §-a sze rint a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
vány a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá nak ada ta i ról a nyil ván -
tar tás ke ze lõ je ál tal ki ál lí tott köz ok irat, amely nek a ki ál lí -
tá sát a Bnytv. 58.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben ki zá ró lag az
érin tett sze mély kér he ti. Azok a szer vek, ha tó sá gok, ame -
lyek a bün tet len elõ élet ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vánnyal
tör té nõ iga zo lá sát igény lik, köz vet le nül a nyil ván tar tás ke -
ze lõ jé tõl nem kér he tik az ok irat ki ál lí tá sát, azt azon ban
meg te he tik, hogy ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány be mu ta -
tá sá hoz kö tik az adott jog vi szony lét re jöt tét.

Az Al kot mány 54.  § (1) és 70/A.  § (1) be kez dé sé bõl kö -
vet ke zõ egyen lõ ként ke ze lés elve nem tá maszt olyan kö -
ve tel ményt a jog al ko tó val szem ben, hogy egy for ma sza bá -
lyok kal ren dez ze pél dá ul a bün tet len elõ élet tel és a gond -
nok ság gal kap cso la tos adat ké rést. A gond nok ság gal kap -
cso la tos ada tok hoz  való hoz zá fé rést ren de zõ több fé le jog -
sza bá lyi meg ol dás is meg fe lel het az Al kot mány ren del ke -
zé se i nek. Az egyen lõ ként ke ze lés elve csu pán azt kö ve te li, 
hogy a tör vényhozó a jog sza bá lyi meg ol dás ki vá lasz tá sa -
kor az érin tet tek, je len eset ben a gond nok ság alatt ál lók sa -
já tos szem pont ja it figye lembe véve, és em be ri mél tó sá gu -
kat tisz te let ben tart va hoz za meg a gond nok ság alá he lye -
zés sel kap cso la tos adat ké rést érin tõ sza bá lyo kat, s az ily
mó don meg sza va zott tör vény ne sért se az érin tett sze mé -
lyek alap jo ga it. Az Al kot mány bí ró ság je len dön té sé ben
fog lal tak ra, kü lö nö sen az al kot má nyos kö ve tel mény re te -
kin tet tel meg ál la pít ha tó, hogy van olyan ér tel me zé se a Pp.
tá ma dott sza bá lyá nak, amely meg fe lel az Al kot mány 59.  §
és 70/A.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó kö ve tel mé nyek nek.

2. Az Al kot mány bí ró ság vé gül meg vizs gál ta azt az in -
dít vá nyo zói fel ve tést, amely sze rint az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ jog biz ton ság el vét sér ti, hogy
a Pp. és a Ren de let nem ha tá roz za meg, mi mi nõ sül jogi ér -
dek nek, és azt sem, ho gyan iga zol ha tó a jogi ér dek a gond -
nok ol tak név jegy zé ké bõl  való adat ké rés so rán.

Az al kot mány bí ró sá gi gya kor lat sze rint egy jog sza bály
ak kor nem fe lel meg a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek, ha
meg fo gal ma zá sa olyannyi ra ho má lyos, hogy jo gal kal ma -
zói jog ér tel me zés sel sem tölt he tõ ki tar ta lom mal, vagy ha -
tá ro zat lan sá ga le he tõ sé get ad a szub jek tív jo gal kal ma zói
dön tés re, a kü lön bö zõ jog al kal ma zók el té rõ gya kor la tá ra.
(534/E/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1283, 1291.)

A jogi ér dek fo gal ma a jog al kal ma zók szá má ra nem is -
me ret len. Szá mos tör vény hasz nál ja, és en nek nyo mán bí -
rói dön té sek ér tel me zik, hogy mit je lent a jogi ér dek a kü -
lön bö zõ jog vi szo nyok ban.

A Pp.-nek több ren del ke zé se tar tal maz za a jogi ér dek
fo gal mat. Az 54.  § (1) be kez dés alap ján be avat koz hat

a per be, aki nek jogi ér de ke fû zõ dik ah hoz, hogy egy adott
per mi ként dõl jön el. A bí ró sá gi ér tel me zés sze rint a köz -
ve tett jogi ér dek a be avat ko zást nem ala poz za meg (EBH
2003. 1001; BH 2004. 444). A Pp. 119.  § (3) be kez dé se is
hasz nál ja a jogi ér dek ki fe je zést. Fel vi lá go sí tás ad ha tó
a pe res el já rás ról an nak, aki nek az el já rás le foly ta tá sá hoz,
 illetve an nak ered mé nyé hez jogi ér de ke fû zõ dik. (A ren -
del ke zés 2009. ja nu ár el se jé tõl ha tá lyos, így BH még nem
je lent meg a jogi ér dek ér tel me zé sé rõl.)

A Ptk. szin tén több he lyen hasz nál ja a jo gos ér dek vagy
tör vényes ér dek fo gal mát. A Ptk. 226.  § (2) be kez dés alap -
ján ha jog sza bály  miatt a szer zõ dés tar tal ma meg vál to zik, s 
ez bár mely fél lé nye ges jo gos ér de két sér ti, a fél kér he ti
a bí ró ság tól a szer zõ dés mó do sí tá sát, vagy a szer zõ dés tõl
el áll hat. A Ptk. 235.  § (2) be kez dé se alap ján a szer zõ dés
meg tá ma dá sá ra a sé rel met szen ve dett fél és az jo go sult,
aki nek a meg tá ma dás hoz tör vényes ér de ke fû zõ dik. (A
tör vényes ér dek vizs gá la tá ról lásd pél dá ul az EBH 2003.
850. bí ró sá gi dön tést.) A 241.  § alap ján pe dig a bí ró ság
mó do sít hat ja a szer zõ dést, ha a fe lek tar tós jog vi szo nyá -
ban a szer zõ dés kö tést köve tõen be ál lott kö rül mény foly tán 
a szer zõ dés va la me lyik fél lé nye ges jo gos ér de két sér ti.

A jogi ér dek vizs gá la tá ra és bi zo nyí tá sá ra több fé le mó -
don sor ke rül het. A Pp. 311.  § (4) be kez dé sé vel in téz mé -
nye sí tett el já rás so rán a Ren de let 2.  § (1) be kez dé sé nek
meg fele lõen az OIT Hi va ta la meg kö ve te li az adott jog ügy -
let,  illetve egyéb ok (pl. ter ve zett há zas ság kö tés, vagy köz -
szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se) meg je lö lé sét, to váb bá
a jog ügy let meg kö té sét vagy az egyéb jog vi szony lé te sí té -
sét iga zo ló ok irat (szer zõ dés, elõ szer zõ dés, hi tel ké re lem)
be nyúj tá sát. En nél rész le te sebb sza bá lyo zás, pél dá ul a jogi 
ér dek iga zo lá sá hoz szük sé ges do ku men tu mok ta xa tív fel -
so ro lá sa a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé bõl nem kö vet ke zik, 
és nem is le het sé ges.

Ga ran ci á lis je len tõ sé gû a Ren de let 3.  § (3) be kez dé se,
amely alap ján az OIT Hi va ta la meg ta gad ja a fel vi lá go sí -
tást, ha a ké rel me zõ a fel vi lá go sí tás hoz fû zõ dõ jogi ér de -
két nem iga zol ja hi telt ér dem lõ mó don. Ez a sza bály biz to -
sít ja ugyan is, hogy az adat ké rõ pusz tán a jogi ér de ké re hi -
vat koz va ne jut has son a gond nok ság alatt ál lók sze mé lyes
ada ta i nak bir to ká ba.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta: 
a Pp. és a Ren de let ki fo gá solt ren del ke zé sei nem sér tik az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ jog biz ton ság
el vét.

Az Al kot mány bí ró ság az al kot má nyos kö ve tel mény
meg ál la pí tá sá ra és az ügy elvi je len tõ sé gé re te kin tet tel
ren del te el ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz -
zé té te lét.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró
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Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 781/B/2002.

Dr. Len ko vics Bar na bás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
1. pont já val. Ál lás pon tom sze rint a gond nok ol tak név jegy -
zé ké vel kap cso lat ban al kot má nyos kö ve tel mény ki mon dá -
sa az aláb bi ak  miatt szük ség te len.

1. A gond nok ol tak ról ve ze tett név jegy zék je len leg ha -
tá lyos sza bá lyo zá sa és an nak gya kor la ti al kal ma zá sa nem
csu pán a Ptk. alap el ve i nek, ha nem az al kot má nyos adat vé -
del mi kö ve tel mé nyek nek is meg fe lel.

A gond nok ol tak ról ve ze tett bí ró sá gi nyil ván tar tás olyan 
köz hi te les nyil ván tar tás nak mi nõ sül, amely nek cél ja az,
hogy egy részt a – hely ze té bõl adó dó an ki szol gál ta tott –
gond nok olt sze mély, más részt pe dig a vele pol gá ri jogi
jog vi szonyt lé te sí te ni kí vá nó,  illetve lé te sí tõ ter mé sze tes
sze mé lyek sze mé lyi és va gyo ni ala nyi jo ga it és tör vényes
ér de ke it véd je. A Ptk. 2.  § (1) és (2) be kez dé se ki fe je zet ten
hang sú lyoz za, hogy a tör vény védi a sze mé lyek va gyo ni és 
sze mély hez fû zõ dõ jo ga it, to váb bá tör vényes ér de ke it, va -
la mint biz to sít ja a sze mé lyek nek az õket meg il le tõ jo gok
sza bad gya kor lá sát, e jo gok tár sa dal mi ren del te té sé nek
meg fele lõen. Fon tos nak tar tom hang sú lyoz ni, hogy maga
a pol gá ri jogi jog vi szony nem in di vi du á lis vi szony, ha nem 
fe lek kö zött ér tel me zen dõ és ha tá lyo su ló jog vi szony,
mely ben a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé nek cél ja és funk ci ó -
ja az ala nyi jo gok gya ko rol ha tó sá gá nak (a gond nok köz re -
mû kö dé sé vel  való) biz to sí tá sa, ál ta lá nos ság ban a sze mé -
lyes jog biz ton ság és a va gyo ni for ga lom biz ton sá ga. Ezen
igényt ál lás pon tom sze rint a tá ma dott ren del ke zé sek úgy
elé gí tik ki, hogy eköz ben nem en ged nek il le ték te len és in -
do ko lat lan hoz zá fé rést az érin tett sze mély ada ta i hoz.

2. Ál lás pon tom sze rint a jog sza bály kel lõ pon tos ság gal 
meg ha tá roz za, hogy a ké rel me zõ mi lyen ada tok hoz fér het
hoz zá, eb ben a kér dés ben a jog al kal ma zó moz gás te re kor -
lá to zott,  illetve egy ér tel mû en kö rül ha tá rolt.

A Ren de let 3.  § (2) be kez dé se egy ér tel mû en meg ha tá -
roz za azon ada tok kö rét, mely rõl a ké re lem tel je sí té se ese -
tén a ké rel me zõ tu do mást sze rez het. Ez a gond nok olt nak
a név jegy zék ben sze rep lõ azon fenn ál ló,  illetve meg szûnt
ada ta i ra ter jed ki, me lyek össze függ nek a ké rel me zõ ál tal
iga zolt jogi ér dek kel. A jo gos vagy tör vényes ér dek iga zo -
lá sa szám ta lan mó don meg tör tén het, ez ta xa tív fel so ro lás -
sal, a konk rét élet hely ze tek eg zakt meg ha tá ro zá sá val nem

le het sé ges. A Ren de let 2.  § (1) be kez dé se kel lõ rész le tes -
ség gel so rol ja fel a jogi ér dek iga zo lá sá nak le het sé ges ese -
te it, en nél mé lyebb sza bá lyo zás eb ben az eset ben is szük -
ség te len. A jog sza bály he lye sen biz to sít mér le ge lé si jo got
– értsd:  valódi dön té si le he tõ sé get – az OIT Hi va ta la ré szé -
re mind az iga zo lás ki adá sa (an nak szük sé ges tar tal ma),
mind a meg ta ga dá sa te kin te té ben.

3. A ren del ke zõ rész 1. pont já ban meg fo gal ma zott al -
kot má nyos kö ve tel mény tar tal mát il le tõ en nem tesz mást,
mint a ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zést [Ren de let 3.  §
(2) be kez dés] lé nye gé ben meg is mét li.

Ál lás pon tom sze rint te hát a ha tá lyos ren del ke zé sek
meg fe lel nek a ma gán jog jog ági kö ve tel mé nye i nek, biz to -
sít ják az egyen jo gú és mel lé ren delt fe lek ér dek egyen sú -
lyát és a for ga lom biz ton sá gát, nem kor lá toz zák arány ta la -
nul a gond nok ság alatt ál lók sze mé lyes ada tok vé del mé hez 
 való jo ga it sem, így az al kot má nyos kö ve tel mény ki mon -
dá sa szük ség te len.

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró

A kü lön vé le mény hez csat la ko zom.

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
75/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya hi te le sí té sé vel 
kap cso lat ban ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás
tár gyá ban – dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé -
nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
38/2009. (II. 6.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és az Or -
szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.
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INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye -
zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be hi te -
le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
(a továb biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ 
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon je len nép -
sza va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl a gáz szol gál ta tás ház tar -
tá si (la kos sá gi) fo gyasz tói szá má ra a szol gál ta tás igény be -
vé te lé nek szü ne tel te té sé hez ne kell jen a mé rõ órát le sze rel -
tet ni?” Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát
a 38/2009. (II. 6.) OVB ha tá ro za tá val hi te le sí tet te.

A tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gás ér ke zett az Al kot -
mány bí ró ság hoz az OVB ha tá ro za tá val szem ben. A ki fo -
gás be nyúj tó já nak ál lás pont ja sze rint a kér dés nem lett vol -
na hi te le sít he tõ, mi vel az nem fe lel meg a nép sza va zá si
kér dé sek kel szem ben tá masz tott, az or szá gos nép sza va -
zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör -
vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé se ál tal
meg ha tá ro zott egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek. Sze rin te
ugyan is a vá lasz tó pol gá rok szá má ra nem de rül ki egy ér tel -
mû en, hogy „az ered mé nyes nép sza va zás, és az azon ala -
pu ló jog al ko tás kö vet kez té ben a la kos sá gi fo gyasz tó ál tal
kez de mé nye zett szol gál ta tá si szü net ese tén az érin tett
föld gáz ipa ri vál lal ko zás (föld gáz el osz tó) mi lyen más mû -
sza ki meg ol dást al kal maz hat a már em lí tett mé rõ óra le sze -
re lé sen kí vül, il let ve an nak költ ség ki ha tá sa ked ve zõbb
lesz-e a fo gyasz tó ra néz ve”. Ugyan ak kor az Nsztv. 13.  §
(1) be kez dé sé be üt kö zõ nek tart ja azt is, hogy a kér dés bõl
nem de rül ki, hogy a nép sza va zá si kez de mé nye zés a szü -
ne tel te tés me lyik ese té re vo nat ko zik.

Ag gá lyos nak tart ja to váb bá, hogy a föld gáz el lá tás ra vo -
nat ko zó sza bá lyok 2009. jú li us 1. nap já val tör té nõ vál to -
zá sa okán a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés be nyúj tá -
sa kor – mi vel a föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör -
vény vég re haj tá si ren de le te még nem ke rült ki hir de tés re –
nem volt lát ha tó, hogy a nép sza va zás idõ pont já ban mi lyen
sza bály lesz ha tály ban.

A ki fo gás azt is ál lít ja to váb bá, hogy az ered mé nyes
nép sza va zás az Or szág gyû lést olyan tör vény meg al ko tá sá -
ra kö te lez né, amely sér ti a tu laj don hoz  való al kot má nyos
jo got [Al kot mány 13.  § (1) be kez dé se], to váb bá a tár sa da -
lom al kot má nyos rend jét [Al kot mány 19.  § (2) be kez dés].
A ki fo gás te võ sze rint a mé rõ óra le sze re lé sé nek a meg til tá -
sa a tu laj don jog olyan mér té kû kor lá to zá sát je len ti, amely
a kor lá to zás sal el ér ni kí vánt cél lal nem áll arány ban.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást az Al kot mány, a vá -
lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény, (a továb biak -

ban: Ve.) az or szá gos nép sza va zás ról és az Nsztv. aláb bi
ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg.

Az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -

hoz  való jo got.”
„19.  §
(...)
(2) Az Or szág gyû lés a nép szu ve re ni tás ból ere dõ jo ga it

gya ko rol va biz to sít ja a tár sa da lom al kot má nyos rend jét,
meg ha tá roz za a kor mány zás szer ve ze tét, irá nyát és fel té te -
le it.”

Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

A Ve. vizs gá lat ba be vont ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá -
roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság ki fo gás alap ján le foly ta -
tott el já rá sa jog or vos la ti el já rás, mely nek so rán az Al kot -
mány bí ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé -
vel össz hang ban – azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás
meg fe lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé se a)–c) pont ja i ban, va -
la mint a 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, va -
la mint az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban
az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele -
lõen járt-e el.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás
meg fe lel a tör vényi fel té te lek nek, ezért azt a Ve. 130.  §
(3) be kez dé se alap ján ér dem ben bí rál ta el.

2. A ki fo gás ér ve lé se sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni
kí vánt kér dés, amely arra irá nyul, hogy a gáz szol gál ta tás
igény be vé te lé nek szü ne tel te té se ese tén ne kell jen a gáz -
órát le sze rel ni, nem egy ér tel mû.
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Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban fog lal ko -
zott az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt a nép sza va -
zás ra fel ten ni kí vánt kér dé sek kel szem ben tá masz tott egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyé vel [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá -
ro zat, ABH, 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB hatá -
rozat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2006, 358, 362.; 26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2007, 332, 342.]. Az Al kot mány bí ró ság gya kor -
la ta az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét a nép sza va zás hoz
 való jog ér vé nye sü lé sé nek al kot má nyos ga ran ci á ja ként
 értelmezi. A nép sza va zás ra bo csá tott kér dés nek egy részt
a vá lasz tó pol gár, más részt a jog al ko tó szá má ra egy ér tel -
mû nek kell len nie. A vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nye sze rint a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek egy ér -
tel mû en el dönt he tõ nek kell len nie, arra a vá lasz tó pol gár -
nak „igen”-nel vagy „nem”-mel kell tud nia vá la szol ni. Eb -
bõl kö vet ke zõ en a túl bo nyo lult, ért he tet len, ér tel mez he -
tet len, fél re ért he tõ vagy fél re ve ze tõ kér dés nem te kint he tõ
egy ér tel mû nek.

A vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség ré sze, hogy a vá lasz -
tó pol gá rok vi lá go san lás sák a nép sza va zás ra bo csá tott kér -
dés meg vá la szo lá sá nak le het sé ges kö vet kez mé nye it.

A je len eset ben nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés az Al -
kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a kö vet ke zõ in do kok
alap ján nem fe lel meg a Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se ré szét
ké pe zõ vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként a föld gáz el lá tás
szü ne tel te té se fo gal mát ér tel mez te. Az Al kot mány bí ró ság
a fo gal mat vizs gál va meg ál la pí tot ta, hogy a ha tá lyos
 szabályozás sze rint a szü ne tel te tés két mó don tör tén het:
(1) a fo gyasz tó írás be li ké ré sé re, il let ve (2) a jog sza bály -
ban fog lalt fel té te lek be tar tá sá val le he tõ ség van a szol gál -
ta tó ré szé rõl tör té nõ szü ne tel te tés re is.

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: Get.) 28.  §-a, (2009. jú li us 1-tõl a föld -
gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi XL. tör vény 78.  §-a) to váb bá
a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 111/2003.
(VII. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr.) 43.  §-a
[2009. jú li us 1-tõl a föld gáz el lá tás ról  szóló 2008. évi
XL. tör vény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kr2.)
94.  §-a] sze rint az érin tett föld gáz ipa ri vál lal ko zás nak
a rend szer kar ban tar tá sa, cse ré je, fel újí tá sa, fej lesz té se,
 illetve új fo gyasz tó be kap cso lá sa ese tén, to váb bá az élet-
és va gyon biz ton ság, va la mint a gáz szol gál ta tás folya -
matosságának ve szé lye zett sé ge ese tén is le he tõ sé ge van
a gáz el lá tás szü ne tel te té sé re. Ezek ben az ese tek ben a szü -
ne tel te tés nem jár együtt a gáz mé rõ óra le sze re lé sé vel.

A Kr. 15.  § (1) be kez dé se (2009. jú li us 1-tõl a Kr2.
41.  §-a), va la mint a föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let 13.  §
(5) be kez dé se a fo gyasz tó ké ré sé re tör té nõ szü ne tel te tés rõl 
ren del ke zik. E ren del ke zé sek ér tel mé ben a fo gyasz tó
a szol gál ta tó nál írás ban kér he ti a gáz szol gál ta tás szü ne tel -
te té sét. Ilyen kor a szü ne tel te tés ide jé re a ház tar tá si alap dí -

jat nem kell meg fi zet ni, a gáz mé rõt azon ban le kell sze rel -
ni, amely nek költ sé ge it a ház tar tá si fo gyasz tó kö te les meg -
fi zet ni. A gáz mé rõ le- és fel sze re lé sé nek dí ját a szol gál ta tó 
üz let sza bály za ta ha tá roz za meg.

A Kr. 15.  § (3) be kez dé se egyéb ként ar ról is ren del ke -
zik, hogy a szü ne tel te tés egyéb ese te i re vo nat ko zó an
a köz üze mi szol gál ta tó üz let sza bály za ta tar tal maz rész le -
tes sza bá lyo kat az zal, hogy a ter vez he tõ szü ne tel te tés re
vo nat ko zó ér te sí tést a fo gyasz tó val írás ban kell kö zöl ni.

Te hát ezek alap ján a kér dés ben fog lalt ál lí tás, mi sze rint
a szü ne tel te tés ese tén a mé rõ órát min den eset ben le kell
sze rel ni, nem ér tel mez he tõ a szü ne tel te tés nek a ha tá lyos
sza bá lyo zás sze rin ti, fent is mer te tett eset kö rei mind egyi -
ké ben, ki zá ró lag a fo gyasz tó ké ré sé re tör té nõ szü ne tel te tés 
ese tén, te hát a kér dés ben már pusz tán e miatt sem le het ne
nép sza va zást tar ta ni, mi vel az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé -
be üt kö zik.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság me gem lí ten dõ nek tart ja:
még ha a 2.1. pont ban ki fej tet te ket fi gyel men kí vül is
hagy ná, a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés más ok ból ak -
kor sem fe lel ne meg az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek.

A kér dés fél re ve ze tõ, és eb ben az ér te lem ben nem egy -
ér tel mû, mi vel a kér dés re igen nel vá la szo ló vá lasz tó pol gá -
rok nak azt su gall ja, hogy a gáz mé rõ óra le sze re lé sé nek el -
ma ra dá sá val a gáz szol gál ta tás szü ne tel te té se egy sze rûb bé, 
és költ ség kí mé lõb bé vá lik. Ez a fel té te le zés azon ban nem
fel tét le nül áll ja meg a he lyét. A gáz mé rõ óra le sze re lé sét
he lyet te sí tõ egyéb mû sza ki meg ol dá sok ugyan is a la kos sá -
gi fo gyasz tók ra ugyan úgy több let ter he ket há rí ta ná nak,
ame lyek a gáz mé rõ óra le sze re lé sé nek költ sé ge i hez vi szo -
nyí tot tan ma ga sab bak, vagy leg alább ugyan olyan össze -
gû ek len né nek.

A kér dés tar tal ma te hát a vá lasz tó pol gá rok szá má ra fél -
re ve ze tõ, mert elõ re nem tud hat ják és nem is mér he tik fel
dön té sük vár ha tó kö vet kez mé nye it.

Meg jegy zi ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság, hogy
a kér dés egyéb ként sem össze egyez tet he tõ a nép sza va zás
al kot má nyos funk ci ó já val. Az or szá gos nép sza va zás in -
téz mé nye ugyan is – amint arra az Nsztv. pre am bu lu ma is
rá mu tat – a vá lasz tó pol gá rok nak az or szág sor sát érin tõ
leg fon to sabb ügyek el dön té sé ben, ille tõ leg a kép vi se le ti
dön té sek be fo lyá so lá sá ban vagy meg vál toz ta tá sá ban  való
rész vé te lé vel  valósul meg. Ez az alá írás gyûj tõ íven sze rep -
lõ kér dés rõl sem mi kép pen nem ál lít ha tó.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az Al kot -
mány ban ta xa tív mó don fel so rolt til tott kér dés kö rö kön kí -
vül a nép sza va zás nak más kor lá tai is le ve zet he tõk.
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 263.]
Ilyen kor lát, hogy csak olyan nép sza va zá si kér dés te kint -
he tõ al kot má nyo san meg en ged he tõ nek, amely nem áll el -
len tét ben a nép sza va zás nak az al kot má nyos be ren dez ke -
dés ben be töl tött sze re pé vel. A nép sza va zás al kot má nyos
funk ci ó já val  való össze egyez tet he tõ sé get az Al kot mány -
bí ró ság a nép sza va zá si kér dés egy ér tel mû sé ge ré szé nek
te kin ti. [26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 332,
337.]
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A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a ren del ke -
zõ rész sze rint ha tá ro zott.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né -
sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 246/H/2009.

Dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A több sé gi ha tá ro zat tal nem ér tek egyet a kö vet ke zõ in -
do kok kal.

1. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta so rán több ha tá ro -
za tá ban ér tel mez te az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben a nép -
sza va zás ra bo csá tan dó kér dés sel szem ben tá masz tott egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyét. E ha tá ro za ta i ban az Al kot -
mány bí ró ság ki fej tet te, hogy az egy ér tel mû ség kö ve tel mé -
nye a nép sza va zás hoz  való jog ér vé nye sü lé sé nek garan -
ciája. Az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nye eb ben az össze füg -
gés ben azt je len ti, hogy a nép sza va zás ra szánt kér dés nek
egy ér tel mû en meg vá la szol ha tó nak kell len ni. Ah hoz,
hogy a vá lasz tó pol gár a nép sza va zás ra fel tett kér dés re
egy ér tel mû en tud jon vá la szol ni, az szük sé ges, hogy a kér -
dés vi lá gos és ki zá ró lag egy fé le kép pen ér tel mez he tõ le -
gyen, a kér dés re „igen”-nel vagy „nem”-mel le hes sen fe -
lel ni (vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség). Az ered mé nyes
nép sza va zás sal ho zott dön tés az Or szág gyû lés nek az Al -
kot mány 19.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog lalt jog kö ré -
nek – Al kot mány ban sza bá lyo zott – kor lá to zá sa: az Or -
szág gyû lés kö te les az ered mé nyes nép sza va zás ból kö vet -
ke zõ dön té se ket meg hoz ni. Ezért a kér dés egy ér tel mû sé -
gé nek meg ál la pí tá sa kor az Al kot mány bí ró ság nak vizs gál -
nia kell azt is, hogy a nép sza va zás ered mé nye alap ján az
Or szág gyû lés – az ak kor ha tály ban lévõ jog sza bá lyok sze -
rint – el tud ja-e dön te ni, hogy ter he li-e jog al ko tá si kö te le -
zett ség, ha igen, mi lyen jog al ko tás ra kö te les (jog al ko tói
egy ér tel mû ség). [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH

2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro zat, ABH
2006, 358, 359–360.]

A több sé gi ha tá ro zat is mer te ti a gáz szol gál ta tás eset kö -
re it, majd a dön tést a kö vet ke zõk kel in do kol ja: ...”a kér -
dés ben fog lalt ál lí tás, mi sze rint a szü ne tel te tés ese tén
a mé rõ órát min den eset ben le kell sze rel ni, nem ér tel mez -
he tõ a szü ne tel te tés nek a ha tá lyos sza bá lyo zás sze rin ti,
fent is mer te tett eset kö rei mind egyi ké re, ki zá ró lag a fo -
gyasz tó ké ré sé re tör té nõ szü ne tel te tés ese tén, te hát a kér -
dés ben már pusz tán e miatt sem le het ne nép sza va zást tar ta -
ni, mi vel az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé be üt kö zik.”

Ez az in do ko lás két ok  miatt sem tá mo gat ha tó:
– a kér dés ben nin csen olyan ál lí tás, mi sze rint a szü ne tel -

te tés ese tén a mé rõ órát min den eset ben le kel le ne sze rel ni,
– a kér dés nem ér tel mez he tõ a szü ne tel te tés eset kö re i -

nek mind egyi ké re, ki zá ró lag a fo gyasz tó ké ré sé re tör té nõ
szü ne tel te tés ese té re, és még csak ar ról sincs szó, hogy
a kér dés min den fo gyasz tó ra vo nat koz na.

A nép sza va zá si kér dés vi lá go san és egy ér tel mû en fo -
gal maz: „a gáz szol gál ta tás ház tar tá si (la kos sá gi) fo gyasz -
tói szá má ra a szol gál ta tás igény be vé te lé nek szü ne tel te té -
sé hez ne kell jen a mé rõ órát le sze rel tet ni.” A kér dés ben te -
hát nin csen olyan ál lí tás, hogy a mé rõ óra le sze re lé sé nek
a mel lõ zé se a szü ne tel te tés min den ese té re – eset kö re i nek
mind egyi ké re –vo nat koz na, és ar ról sincs szó, hogy min -
den fo gyasz tó ra vo nat koz na. Csak és ki zá ró lag a ház tar tá -
si, la kos sá gi fo gyasz tó ról van szó, ezért a kér dés egy ér tel -
mû és nem is üt kö zik a Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé be.

2. Az Al kot mány bí ró ság – né ze tem sze rint – a mos ta ni
több sé gi ha tá ro za tá val – in do ko lat la nul el tér ko ráb bi,
meg ala po zott és he lyes ál lás pont já tól. A 14/2007. (III. 9.)
AB ha tá ro za tá ban ugyan is már meg ál la pí tot ta: „Az Al kot -
mány bí ró ság a nép sza va zást kez de mé nye zõ szán dé kát
nem vizs gál hat ja...” (ABH 2007, 251, 255.) Úgy vé lem,
hogy az Al kot mány bí ró ság a vizs gált nép sza va zá si kér -
dés nél – sem az egy ér tel mû sé gi teszt re hi vat koz va, sem
más ala pon – nem vizs gál hat ja a kez de mé nye zõ in dí té ka it, 
mo tí vu ma it, cél ja it. Ha son ló kép pen nem vizs gál hat ja az
Al kot mány bí ró ság azt sem, hogy amennyi ben nem sze re -
lik le a mé rõ órát, úgy mi lyen mû sza ki meg ol dás sal le het ne
meg aka dá lyoz ni az eset le ges il le gá lis fo gyasz tást (pél -
dául: le du gó zás sal, vagy új mû sza ki meg ol dás ki dol go zá -
sá val).

An nak elem zé se sem tar to zik az Al kot mány bí ró ság fel -
adat kö ré be, hogy me lyik meg ol dás ke rül ne töb be a fo -
gyasz tó nak: a ki szál lá si díj, a mun ka díj, az anyag költ ség
mind egyik eset ben fel me rül, a két meg ol dás kö zött ezek
te kin te té ben fel te he tõ en nincs je len tõs el té rés. Mind ezek -
nek azon ban nincs je len tõ sé ge, nincs sze re pe ab ban, hogy
az ügy ben tart ha tó-e or szá gos nép sza va zás, vagy sem.

Ag gá lyos nak tar tom, ha az Al kot mány bí ró ság az egy ér -
tel mû ség kö ve tel mé nyét ilyen irá nyok ban ki ter jesz tõ en
ér tel me zi. Fon tos nak és to vább ra is kö ve ten dõ nek azt lá -
tom, amit a már idé zett 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro zat
tar tal maz: „Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint
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a nép sza va zás hoz  való jog ala nyi jogi jel le gé bõl kö vet ke -
zõ en a nép sza va zás ra szánt kér dés egy ér tel mû sé gé nek
meg íté lé se kor az Al kot mány bí ró ság nak e jog or vos la ti el -
já rás so rán meg szo rí tó an kell ér tel mez nie a ha tás kö rét.”
(ABH 2006, 358, 359–360.)

Kü lö nö sen ag gá lyos, ha az Al kot mány bí ró ság an nak
elem zé sé be is bo csát ko zik, hogy a nép sza va zá si kér dés
mit „su gall”. A több sé gi ha tá ro zat ugyan is az zal (is) in do -
kol, hogy a kér dés olyat su gall, ami fél re ve ze tõ a vá lasz tó -
pol gár nak. Vé le mé nyem sze rint a kér dés nem su gall ja azt,
amit a ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz. A nép sza va zá si kér -
dés „su gal la tá nak” vizs gá la ta csak fel té te le zé se ken ala pul -
hat, az Al kot mány bí ró ság pe dig a sa ját fel té te le zé se i re
nem ala poz hat dön tést. Tá vo labb ra mu ta tó ve szé lye ket lá -
tok ab ban is, hogy az OVB – is mer ve az Al kot mány bí ró -
ság újabb vizs gá la ti szem pont ját – maga is ha son ló el já rá -
so kat kö vet majd a hi te le sí tés so rán.

Össze gez ve te hát: ál lás pon tom sze rint a nép sza va zá si
kez de mé nye zés ben sze rep lõ kér dés vi lá gos és egy fé le kép -
pen ér tel mez he tõ, arra „igen nel” vagy „nem mel” le het sza -
vaz ni, a kér dés meg fe lel mind a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel -
mû ség, mind a jog al ko tói egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé -
nek, ezért a 38/2009. (II. 6.) OVB ha tá ro za tot hely ben kel -
lett vol na hagy ni.

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
76/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály tör vény ellenes sé -
gének 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 Pi lis Vá ros
 Önkormányzatának az adat vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá ról
és a lak cím be je len tés he lyi sza bá lya i ról  szóló 22/2007.
(IX. 05.) sz. ön kor mány za ti ren de le te alkot mány elle nes,
ezért azt e  határozat köz zé té te lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

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.

A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je tör vényességi ész re vé -
telt tett Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té -
nek (a továb biak ban: Kép vi se lõ-tes tü let) az ál ta la el fo ga -
dott, az adat vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá ról és a lak cím be -
je len tés he lyi sza bá lya i ról  szóló 22/2007. (IX. 05.) sz. ön -
kor mány za ti ren de le té re (a továb biak ban: Ör.). A tör -
vényességi ész re vé tel ja va sol ta az Ör. fe lül vizs gá la tát, mi -
u tán azt tör vénnyel el len té tes nek ítél te. A Kép vi se lõ-tes tü -
let a tör vényességi ész re vé tel lel nem ér tett egyet, az Ör.-t
ha tá lyá ban fenn tar tot ta.

A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a he lyi ön kor mány za -
tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény (a továb biak ban:
Ötv.) 98.  § (2) be kez dés a) pont ja alap ján az Al kot mány bí -
ró ság hoz for dult, in dít vá nyoz ta az Ör. 1–3.  §-ai nak a fe lül -
vizs gá la tát és meg sem mi sí té sét, mert azok sér tik az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé sét. A tör vényellenességet ab ban 
je löl te meg, hogy az Ör. nem he lyi köz ügyek kö ré be tar to -
zó, ha nem ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok ban ren de zett tár -
sa dal mi vi szo nyo kat sza bá lyoz, ame lyek a pol gá rok sze -
mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló
1992. évi LXVI. tör vény ben (a továb biak ban: Nytv.), va -
la mint a vég re haj tá sá ra ki adott 146/1993. (X. 26.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Vhr.) sza bá lyo zá si kö ré be tar -
toz nak. Rá mu ta tott az Ör. egyes ren del ke zé se i nek ma ga -
sabb szin tû jog sza bá lyok kal  való el len té té re. Az in dít vány
sze rint az Ör. 2.  § (2) be kez dés má so dik for du la ta el len té -
tes az Nytv. 5.  § (2) be kez dé sé vel, amely egy ér tel mû en
meg ha tá roz za, hogy a lak cím be je len tés szem pont já ból mi
te kint he tõ la kás nak, az Ör. et tõl el té rõ en de fi ni ál ja a la kó -
hely fo gal mát, to váb bá az Ör. 3.  §-ának (10)–(11) be kez -
dé sei el len té te sek a Vhr. 34.  § (1)–(2) be kez dé se i vel.

II.

Az Ör. ren del ke zé sei:

„PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
22/2007. (IX. 05.) sz. önkormányzati rendelete

az adatvédelem helyi szabályozásáról
és a lakcímbejelentés helyi szabályairól

Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te,
a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sá ról  szóló, több ször mó do sí tott 1992. évi LXVI. tör vény
(a továb biak ban: Nytv.) 33.  § (2) be kez dé sé ben va la mint
a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló, 
több ször mó do sí tott 146/1993. (X. 26.) Kor mány ren de let
(a továb biak ban: Vhr.) 27.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá
a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge ní té -
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sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló, több ször mó -
do sí tott 1993. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Ltv.) 2. szá mú mel lék le té ben nyert fel ha tal ma zá sa alap ján, 
az adat vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá ról és a lak cím be je len -
tés he lyi sza bá lya i ról, az aláb bi ren de le tét (a továb biak -
ban: Ör.) al kot ja meg:

Bevezetõ rendelkezések

1.  § (1) E ren de let sze mé lyi ha tá lya ki ter jed:
a) Pi lis vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén la kó hellyel ren -

del ke zõ ma gyar ál lam pol gá rok, be ván do rolt, le te le pe dé si
en ge déllyel ren del ke zõ (a továb biak ban: le te le pe dett) és
me ne kült ként el is mert sze mé lyek re,

b) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló egyez mény -
ben ré szes tag ál lam ál lam pol gá ra i ra, amennyi ben ren del -
kez nek a ma gyar ide gen ren dé sze ti ha tó ság ál tal ki adott
EGT tar tóz ko dá si en ge déllyel (a továb biak ban: EGT ál -
lam pol gá rok).

(2) A kül föl dön élõ, ille tõ leg a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tét a kül föl di le te le pe dés szán dé ká val el ha gyó ma gyar
ál lam pol gá rok ak kor tar toz nak a ren de let ha tá lya alá, ha
– a ma gyar ál lam pol gár sá guk iga zo lá sa után – ké rik ada -
taiknak a nyil ván tar tás ba  való fel vé te lét, ille tõ leg meg lé võ 
ada ta ik to váb bi ke ze lé sét. Ada ta i kat ké rel mük re – az ar -
chív ada tok ki vé te lé vel – a nyil ván tar tás ból tö röl ni kell.

(3) E ren de let tár gyi ha tá lya ki ter jed:
a) a sze mé lyi adat- és lak cím-nyil ván tar tá si, az adat ke -

ze lé si és a lak cím-be je len té si el já rás ra, to váb bá,
b) a kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gá rok és az EGT ál -

lam pol gá rok ki vé te lé vel, a sze mély azo no sí tó iga zol -
vánnyal kap cso la tos el já rás ra, va la mint

c) a sze mély azo no sí tás cél ját szol gá ló és jo go sult sá got
iga zo ló egyéb ok má nyok ki adá sá val össze füg gõ el já rás ra.

(4) A Pol gár mes te ri Hi va tal nál ve ze tett, sze mé lyes ada -
to kat tar tal ma zó nyil ván tar tá sok ból (a továb biak ban nyil -
ván tar tás) ada tot igé nyel het nek a pol gá rok (ter mé sze tes
sze mé lyek), az ál la mi és ön kor mány za ti szer vek, más jogi
sze mé lyek, va la mint a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke -
zõ szer ve ze tek (a továb biak ban együtt: adat igény lõk).

Értelmezõ rendelkezések

2.  § (1) A pol gár ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tai:
csa lá di és utó ne ve(i), nõk ese té ben le ány ko ri csa lá di és
utó ne ve(i) (a továb biak ban együtt: név); neme; szü le té si
he lye és ide je; any ja le ány ko ri csa lá di és utó ne ve(i)
(a továb biak ban: any ja neve).

(2) A pol gár la kó he lye: an nak a la kás nak a címe, amely -
ben a pol gár él. E ren de let al kal ma zá sá ban, a lak cím be je -
len tés szem pont já ból la kó hely nek az az egy vagy több la -
kó he lyi ség bõl álló épü let vagy épü let rész te kin ten dõ,
ame lyet a pol gár élet vi tel sze rû en ott ho ná ul hasz nál, to -
váb bá – a kül föl dön élõ ma gyar és nem ma gyar ál lam pol -
gá rok ki vé te lé vel – az a he lyi ség, ahol va la ki szük ség bõl
la kik, vagy – amennyi ben más la ká sa nincs – meg száll.
E ren de let al kal ma zá sá ban la kó hely nek az az épü let te -
kint he tõ, amely leg alább

a) egy 12 négy zet mé tert meg ha la dó alap te rü le tû la kó -
szo bá val és fõ zõ tér rel ren del ke zik. Fõ zõ tér hi á nyá ban to -
váb bi, leg alább 4 négy zet mé ter alap te rü le tû, a fõ zést le he -
tõ vé tevõ, ön ál ló szel lõ zé sû la kó tér rel, tér bõ vü let tel, va la -
mint

b) WC hasz ná la tá val, va la mint
c) egye di fû té si mód dal ren del ke zik, va la mint
d) a víz vé tel le he tõ sé ge biz to sí tott.
E ren de let al kal ma zá sá ban, az egy fõre esõ lak rész

szük ség let: 6 m2.
(3) A pol gár tar tóz ko dá si he lye: an nak a la kás nak

a címe, ahol – a la kó he lye vég le ges el ha gyá sá nak szán dé -
ka nél kül – há rom hó nap nál hosszabb ide ig tar tóz ko dik.

(4) A pol gár lak cím ada ta: be je len tett la kó he lyé nek, il -
let ve tar tóz ko dá si he lyé nek címe (a továb biak ban együtt:
lak cím).

(5) A tör vény ha tá lya alá tar to zó, kül föl dön élõ ma gyar
ál lam pol gár la kó he lye an nak a kül föl di la kás nak a címe,
ame lyet ott ho ná ul meg je löl.

A polgárok személyi és lakcím adatainak nyilvántartása

3.  § (1) A Pol gár mes te ri Hi va tal nál ve ze tett sze mé lyi
adat és lak cím nyil ván tar tás, olyan te le pü lé si ha tó sá gi
nyil ván tar tás, a cím nyil ván tar tás olyan or szá gos ha tó sá gi
nyil ván tar tás, amely az Nytv.-ben meg ha tá ro zott sze mé lyi
és lak cím ada to kat, va la mint az azok ban be kö vet ke zett
vál to zá so kat tart ja nyil ván.

(2) Pi lis vá ros tel jes köz igaz ga tá si te rü le tén, a lak cím -
mel ren del ke zõ pol gá rok ada ta i nak nyil ván tar tá sát a Pol -
gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je lát ja el.

(3) Az adat ke ze lõ a Pol gár mes te ri Hi va tal ban, a sze mé -
lyi ada tok és lak cím ada tok nyil ván tar tá sát szá mí tó gé pes
és ma nu á lis (kar to nos) mód szer rel együt te sen ke ze li. A
he lyi szá mí tó gé pes nyil ván tar tás, a He lyi Vi zu ál Re gisz ter 
Prog ram al kal ma zá sá val tör té nik.

(4) Az Anya köny vi Szol gál ta tó Rend sze ren ke resz tül az 
anya könyv ve ze tõk nek, va la mint a né pes ség-nyil ván tar tó
sze mé lyé nek hoz zá fé ré si jo go sult sá ga van az or szá gos
cím nyil ván tar tás hoz. A he lyi és az or szá gos nyil ván tar tás
is, név sze rin ti be je lent ke zés re ala poz va, nap lóz za a nyil -
ván tar tás ból tör té nõ le hí vá so kat.

(5) A Köz pon ti Hi va tal a He lyi Vi zu ál Re gisz ter Prog -
ram adat ál lo má nyát ha von ta fris sí ti. A kézi nyil ván tar tás -
ba ke rü lõ adat la po kat, a Köz igaz ga tá si Hi va tal he ten te
kül di meg a Pol gár mes te ri Hi va tal ré szé re.

(6) A Pol gár mes te ri Hi va tal né pes ség-nyil ván tar tó ja az
adat la pok nyil ván tar tás ba so ro lá sát ha von ta, fo lya ma to san 
vég zi az aláb bi ak sze rint: az el halt, el köl tö zött pol gá rok
kar ton ja it a passzív ál lo mány ba, a pi li si la kó hely re be je -
lent ke zõk kar ton ja it az ak tív ál lo mány ba.

(7) A nyil ván tar tás ban ke zelt ada to kat a Pol gár mes te ri
Hi va tal, el sõ sor ban az aláb bi for rá sok ból gyûj ti:

a) a pol gár lak cím be je len té se;
b) a pol gár ké rel me a sze mély azo no sí tó iga zol vány

 kiállítása iránt, az eh hez csa tolt ok ira tok, va la mint az arc -
kép má sa és a sa ját kezû alá írá sa;
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c) az anya könyv bõl az anya könyv ve ze tõ ál tal kül dött
ér te sí tés;

d) a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tást ke ze lõ
szerv ér te sí té se;

e) a kül kép vi se le ti szerv ér te sí té se;
f) a te rü let szer ve zé si in téz ke dést ki hir de tõ jog sza bály;
g) a he lyi ön kor mány zat jegy zõ je (fõ jegy zõ je) ál tal

kül dött ér te sí tés (az ille té kes ön kor mány zat ha tás kö ré be
tar to zó te rü let szer ve zé si, köz te rü let-el ne ve zé si és ház -
szám vál to zá si dön té sek rõl);

h) az ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró szerv ér te sí té se
a ma gyar ál lam pol gár ság ho no sí tás sal tör tént meg szer zé -
sé rõl és a ha tás kö ré ben en ge dé lye zett név mó do sí tás ról,
va la mint a ma gyar ál lam pol gár ság meg szû né sé rõl;

i) a pol gár ada tai le til tá sá ra vagy he lyes bí té sé re vo nat -
ko zó ké rel me;

j) a jegy zõ, a köz igaz ga tá si hi va tal, a köz pon ti szerv,
va la mint a bí ró sá gok nyil ván tar tá si el já rás tár gyá ban ho -
zott ha tá ro za tai;

k) a kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gár ké rel me.
(8) A pol gár a lak cím be je lent ke zés so rán, a kö vet ke zõ

ada to kat köz li a he lyi nyil ván tar tó szerv vel:
a) ne vét, any ja ne vét;
b) szü le té si he lyét, ide jét;
c) sze mély azo no sí tó je lét;
d) ál lam pol gár sá gát;
e) elõ zõ lak cí mét;
f) új lak cí mét;
g) a be je len tés idõ pont ját;
h) a tu laj do nos vagy a la kás hasz ná la tá ra egyéb ként jo -

go sult hoz zá já ru lá sát.
(9) A Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je a pol gár lak cím

be je len té se, és a be je len té se el len õr zé se so rán a Vhr.
31.  §-a, 32.  §-a, 33.  §-a és 34.  §-a sze rint jár el.

(10) A be je len tett lak cím  valódiságát, il let ve an nak té -
nyét, hogy a lak cím ként fel tün tet ni kí vánt la kás meg fe lel-e 
az Nytv., a Vhr., az Ltv. 91/A.  §-ában, va la mint a je len ren -
de let ben meg ha tá ro zott – a kom fort ra és a mû sza ki kö rül -
mé nyek re vo nat ko zó – kö ve tel mé nyé nek, a Pol gár mes te ri
Hi va tal jegy zõ je a lak cím be je len tés so rán – el sõd le ge sen
a be mu ta tott ok ira tok adat tar tal ma, má sod sor ban hely szí ni 
szem le ada tai alap ján – el len õr zi.

(11) Amennyi ben a be je len tett lak cím nem  valós vagy
a lak cím ként fel tün tet ni kí vánt la kás nem fe lel meg az
Nytv., a Vhr., az Ltv. 91/A.  §-ában, va la mint a je len ren de -
let ben meg ha tá ro zott kom fort kö ve tel mé nyek nek, mû sza -
ki fel té tel rend szer nek, a la kás be je len tõ la pot a szál lás adó
nem írta alá, vagy a be je len tés egyéb ok ból nem fe lel meg
a lak cím be je len tés re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek nek, – a Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je a lak cím be je -
lent ke zés re irá nyu ló ké rel met ha tá ro zat tal el uta sít ja, egy -
út tal a Vhr. 34.  § (1) be kez dé se sze rint jár el.

Adatszolgáltatás

4.  § (1) Az adat igény lõk el sõ sor ban az érin tett pol gár tól
kér het nek ada to kat. A pol gár mes te ri hi va tal sze mé lyi és

lak cí ma dat nyil ván tar tá sá ból ada tot, a Nytv.-ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek és kor lá tok kö zött, a fel hasz ná lás tör -
vényes cél já nak és jog alap já nak iga zo lá sa ese tén ké rel -
mez het.

(2) Az adat igény lõk, a pol gár mes te ri hi va tal nyil ván tar -
tá sá ból ki zá ró lag azo kat a sze mé lyes ada to kat kér he tik,
ame lyek re jo ga ik ér vé nye sí té sé hez, il let ve fel ada ta ik el lá -
tá sa ér de ké ben szük sé gük van, vagy tör vény, vagy tör vény 
fel ha tal ma zá sa alap ján a je len ön kor mány za ti ren de let fel -
jo go sít ja õket.

(3) A sze mé lyi és lak cím nyil ván tar tás ból adat az (1) és
(2) be kez dé sek ben fog lal tak kal együtt vé ve is ki zá ró lag
ak kor ké rel mez he tõ, ha az adat igény lõ a szá má ra szük sé -
ges ada tot a pol gár tól be sze rez ni nem tud ta, vagy a pol gár
ál tal kö zölt adat nem al kal mas az azo no sí tás ra, to váb bá ha
a nyil ván tar tás ból  való adat igény lés – az ada tok vé del mé -
hez fû zõ dõ jo got is figye lembe véve – men te sí ti a pol gárt
a több szö rös adat szol gál ta tá si kö te le zett ség alól.

(4) A Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je, az ál ta la ve ze tett
nyil ván tar tás ból kü lön ké re lem nél kül is fel hasz nál hat, il -
let ve szol gál tat hat ada tot Pi lis Vá ros Ön kor mány za ta Kép -
vi se lõ-tes tü le té nek, a te le pü lés pol gár mes te ré nek, il let ve
a pol gár mes te ri hi va tal ügy in té zõ jé nek a fel ada ta ik el lá tá -
sá hoz. Az e ren del ke zé sek alap ján tel je sí tett adat szol gál ta -
tást is fel kell tün tet ni az adat szol gál ta tá si nyil ván tar tás -
ban.

(5) E ren de let alap ján, a he lyi sze mé lyi és lak cím-nyil -
ván tar tás ke ze lõ je, ki zá ró lag az alább meg ha tá ro zott ada -
to kat ad hat ja át a kép vi se lõ-tes tü let, a pol gár mes ter,
a jegy zõ vagy a pol gár mes te ri hi va tal ügy in té zõ jé nek ha -
tás kö ré be utalt ön kor mány za ti és ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek hez, il let ve ha tó sá gi nyil ván tar tás ve ze té sé hez:

a) név- és lak cím ada tok,
b) any ja neve,
c) ál lam pol gár ság,
d) szü le té si hely,
e) szü le té si idõ,
f) csa lá di ál la pot,
g) a há zas ság kö tés he lye,
h) neme,
i) a nyil ván tar tás ból  való ki ke rü lés oka, he lye és ide je.
(6) A pol gár – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – jo -

go sult meg til tat ni a róla nyil ván tar tott ada tok ki adá sát. A
ti la lom mal érin tett adat, a pol gár erre irá nyu ló ese ti en ge -
dé lye alap ján, ki ad ha tó. Ez utób bi el já rás költ sé gei a ké rel -
me zõt ter he lik.

(7) A pol gár ada tai szol gál ta tá sát kor lá to zó, vagy til tó
nyi lat ko za tát, ille tõ leg an nak vissza vo ná sát sze mé lye sen,
vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je út ján, to váb bá aján lott
le vél ben te he ti meg.

(8) A pol gár kor lá to zó nyi lat ko za tá nak té nyét, il let ve
an nak vissza vo ná sát a Pol gár mes te ri Hi va tal nál ve ze tett
nyil ván tar tá son ha la dék ta la nul át kell ve zet ni és er rõl leg -
ké sõbb öt mun ka na pon be lül – a te rü le ti szerv út ján – ér te -
sí te ni kell a köz pon ti hi va talt.
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(9) Az adat szol gál ta tás so rán ér vé nye sí te ni kell mind -
azo kat a sza bá lyo kat, ame lye ket e kör ben az Nytv. elõ ír és
meg ha tá roz.

(10) Az adat igény lõ a nyil ván tar tás ból adat szol gál ta tást 
írás ban – ké re lem ben, vagy jegy zõ könyv be fog lal va – kér -
het. A ké rel me zõ a jo gá nak, vagy jo gos ér de ké nek ér vé -
nye sí té sé hez szük sé ges adat igény lé se kor azt a tényt, ille -
tõ leg ese ményt kö te les iga zol ni, amely bi zo nyít ja azt az
adat fel hasz ná lá si cél nak ala pot adó kap cso la tot, amely az
érin tett pol gár és kö zöt te fenn áll, vagy fenn állt.

(11) Az egye di adat szol gál ta tá si en ge dély tar tal maz za
a) az adat szol gál ta tás cél ját,
b) az en ge dé lye zett adat kört és a figye lembe ve en dõ

adat szol gál ta tá si ti lal mat, vagy kor lá to zást,
c) az adat vé del mi zá ra dé kot, amely fel hív ja a fi gyel met 

az át adott ada tok jog sze rû fel hasz ná lá sá ra.
(12) Cso por tos adat szol gál ta tás ese tén – a (11) be kez -

dés ben fog lal ta kon túl – az en ge dély tar tal maz za az adat -
szol gál ta tás mód ját, a szol gál ta tás tel je sí té sé vel kap cso la -
tos egyéb fel té te le ket, il let ve kö ve tel mé nye ket.

(13) A rend sze res adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó en ge -
dély, – az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl – tar tal -
maz za a szol gál ta tás mód ját (idõ sza kon kén ti, vagy fo lya -
ma tos) és az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jét.

(14) Amennyi ben az adat szol gál ta tá si ké re lem nem tel -
je sít he tõ, azt a fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ sze mély,
vagy tes tü le ti szerv írás ba fog lalt ha tá ro za tá val kell el uta -
sí ta ni.

(15) Amennyi ben az adat szol gál ta tás ra jo go sult köz vet -
len (on-li ne) hoz zá fé rés sel kí ván ja az ada to kat át ven ni, az
adat igény lés nek a Vhr. 22.  §-ban és 23.  § (1) és (2) be kez -
dé se i ben fog lal ta kon túl me nõ en tar tal maz nia kell:

a) az adat igény lõ szer ve zet egye di azo no sí tó ját,
b) az adat igény lõ szer ve zet ál tal az ada tok le kér de zé sé -

re fel jo go sí tott sze mély egye di azo no sí tó ját, va la mint az
ada tok hoz tör té nõ hoz zá fé ré si jo go sult sá gá nak kö rét.

c) az adat hoz zá fé rés ha tár ide jét.
(16) A he lyi nyil ván tar tás ból a jegy zõ – az ál ta la fel ha -

tal ma zott köz tiszt vi se lõ (adat ke ze lõ) út ján – az adat igény -
lõk ré szé re a fel té te lek tel je sü lé se ese tén köz vet le nül
(on-li ne mó don) szol gál tat hat ada to kat az ál lam pol gár ne -
vé re, lak cí mé re, any ja ne vé re, ál lam pol gár ság ra, szü le té si
he lyé re és ide jé re, csa lá di ál la po tá ra, ne mé re, a nyil ván tar -
tás ból  való ki ke rü lés oká ra, he lyé re, ide jé re vo nat ko zó an.

(17) A (11) és (12) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok -
hoz a pol gár mes te ri hi va tal adat ke ze lõi egye di jel szó és
azo no sí tó hasz ná la tá val fér het nek hoz zá. Az egye di azo -
no sí tó meg ha tá roz za az adat ke ze lõ ál tal hoz zá fér he tõ ada -
tok jo go sult sá gát.

(18) Az on-li ne mó don szol gál ta tott ada tok ról az adat -
szol gál ta tás sal egy idõ ben, a nyil ván tar tás adat bá zi sá hoz
csa tolt prog ram rög zí ti a jo go sul tak azo no sí tó je lét, az
adat szol gál ta tás ide jét, cél ját, jog alap ját, a jo go sul tak ne -
vét, va la mint a szol gál ta tott ada tok kö ré nek a meg ne ve zé -
sét. A nyil ván tar tás ból ki ke rü lõ (el köl tö zött, el hunyt) pol -
gá rok ról adat a passzív ál lo mány ból szol gál tat ha tó.

(19) A te le fo non tör té nõ adat szol gál ta tás nem en ge dé -
lye zett.

Adatvédelem

5.  § (1) A jegy zõ az adat ke ze lés tör vényességének el -
len õr zé sé re adat vé del mi fe le lõst ne vez ki. Az adat vé del mi
fe le lõs ki je lö lé sét, va la mint pon tos fel adat és ha tás kö rét,
Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la és
a hoz zá tar to zó, rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té -
si in téz mé nyek In for ma ti kai Biz ton sá gi Sza bály za ta ha tá -
roz za meg és tar tal maz za.

(2) A Pol gár mes te ri Hi va tal érin tett köz tiszt vi se lõi kö -
te le sek ún. adat szol gál ta tá si nyil ván tar tást ve zet ni.

A nyil ván tar tás tar tal maz za:
a) az adat ke ze lõ nyil ván tar tá si azo no sí tó ját;
b) az adat szol gál ta tás ide jét;
c) az adat szol gál ta tás cél ját és jog alap ját;
d) az adat szol gál ta tást igény lõ pol gár, jogi sze mély

vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, il let -
ve meg bí zott ja vagy kép vi se lõ je ne vét;

e) a szol gál ta tott ada tok kö ré nek meg ne ve zé sét.
(3) A pol gár az adat szol gál ta tá si nyil ván tar tás ból jo go -

sult meg is mer ni, mely adat szol gál ta tá sok ala nya volt. Ezt
a jo go sult sá got tör vény kor lá toz hat ja, vagy ki zár hat ja.

(4) Az adat szol gál ta tá si nyil ván tar tást öt évig kell õriz ni.
(5) A Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je, va la mint a Pol -

gár mes te ri Hi va tal in for ma ti ku sa gon dos ko dik az adat ál -
lo mány fi zi kai meg sem mi sü lés el le ni vé del mé rõl, a rend -
szer ben al kal ma zott adat ke ze lé si el já rá sok és az adat ál lo -
má nyok biz ton sá gá ról, az il le ték te len hoz zá fé rés el le ni vé -
de lem rõl. Gon dos kod nak a fo ko zott tûz vé de lem rõl, ví rus -
vé de lem rõl.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott, ér vé nye sí ten dõ
in téz ke dé se ket, az adat hor do zók ke ze lé sé nek, lel tár ba vé -
te lé nek és se lej te zé sé nek sza bá lya it, a men té si és ar chi vá -
lá si el já rá sok rend jét, va la mint a biz ton sá gi ese mé nyek
ész le lé sé nek, ke ze lé sé nek, je len té sé nek és ki vizs gá lá sá -
nak rend jét, Pi lis Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri
Hi va ta la és a hoz zá tar to zó rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si in téz mé nyek In for ma ti kai Biz ton sá gi Sza -
bály za ta tar tal maz za.

(7) A Pol gár mes te ri Hi va tal ban ke zelt pa pír ala pú nyil -
ván tar tá sok ve ze té se ese tén, az érin tett nyil ván tar tást ke -
ze lõ köz tiszt vi se lõ, gon dos ko dik a fi zi kai meg sem mi sü lés
el le ni vé de lem rõl és ar ról, hogy e nyil ván tar tá sok hoz ki zá -
ró lag a jo go sult sze mé lyek fér hes se nek hoz zá.

(8) A pa pír ala pú lak cím és sze mé lyi adat nyil ván tar tás
(ak tív és passzív ál lo mány) tá ro lá sa, a Pol gár mes te ri Hi va -
tal Ha tó sá gi iro dá ján a kö vet ke zõk sze rint tör té nik: az iro -
da sar ká ban fal tól fa lig érõ, la kat tal zár ha tó fém ráccsal el -
ke rí tett he lyen lévõ kü lön kulccsal zár ha tó pán cél szek -
rény ben. Kulccsal ki zá ró lag az anya könyv ve ze tõk és a né -
pes ség-nyil ván tar tást ve ze tõ köz tiszt vi se lõ ren del kez nek.
A pán cél szek rény kul csá nak egy biz ton sá gi (má so la ti)
pél dá nya a Pol gár mes te ri Hi va tal Gaz dál ko dá si iro dá já -
nak pán cél szek ré nyé ben – a Pol gár mes te ri Hi va tal va la -
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mennyi he lyi sé gé hez kap csol ha tó ún. kulcs-nyil ván tar tás
ré sze ként – ke rül el he lye zés re, fel fek te tés re.

(9) Az ada tok ke ze lé sé re, il let ve a szá mí tó gé pes rend -
szer üze mel te té sé vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra fel -
ha tal ma zott sze mé lyek, az ada to kat ki zá ró lag cél hoz kö -
töt ten, és a fel ada tuk el lá tás hoz szük sé ges mér ték ben ke -
zel he tik.

(10) A rend szer ben adat kar ban tar tást ki zá ró lag a Pol -
gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je ál tal, e fel adat ra fel ha tal ma -
zott dol go zó vé gez het. Az adat szol gál ta tást igény be vevõ,
il let ve a nyil ván tar tást ve ze tõ, vagy üze mel te tõ szerv más
dol go zó ja az adat ál lo mány ban vál toz ta tást nem vé gez het.
Az ál ta la ész lelt adat hi ba ese tén er rõl a fel ha tal ma zott köz -
tiszt vi se lõt ér te sí ti, aki a ki ja ví tás el vég zé sé rõl in téz ke dik.

(11) A Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je nyil ván tar tást ve -
zet azok ról a köz tiszt vi se lõk rõl, akik a (9) be kez dés ben
meg ha tá ro zott el já rás so rán jo go sul tak az egyes ok -
mány-nyil ván tar tá sok ada ta i hoz hoz zá fér ni.

A nyil ván tar tás tar tal maz za:
a) az érin tett köz tiszt vi se lõ ter mé sze tes sze mély azo no -

sí tó ada ta it;
b) ok mány-nyil ván tar tá son ként el kü lö nít ve a hoz zá fé -

ré si jo go sult sá got, a hoz zá fé ré si jo go sult ság kez dõ idõ -
pont ját és idõ tar ta mát, va la mint a hoz zá fé ré si jo go sult ság
mó do sí tá sá nak, vissza vo ná sá nak okát és idõ pont ját.

(12) A Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je ál tal fel ha tal ma -
zott adat ke ze lõ a kö vet ke zõ nyil ván tar tá so kat ve ze ti:

a) adat szol gál ta tá si nyil ván tar tást, az ál ta la tel je sí tett
adat szol gál ta tá sok ról;

b) jo go sult sá gi nyil ván tar tást, az on-li ne rend szer hasz -
ná la tá ra jo go sul tak ról;

c) üze mel te té si nap lót;
d) tech ni kai hát tér nyil ván tar tást (gép-, szerv- és szoft -

ver nyil ván tar tás).

Vegyes és hatályba léptetõ rendelkezések

6.  § (1) E ren de let 2007. szep tem ber 15. nap ján lép ha -
tály ba.

(2) Az e ren de let nek meg fe le lõ rész let sza bá lyo zást,
a Pol gár mes te ri Hi va tal jegy zõ je ál tal ki adott Ál ta lá nos
Adat vé del mi Sza bály zat rög zí ti és tar tal maz za.

(3) A ren de let ki hir de té sé rõl a Kép vi se lõ-tes tü let Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló ön kor mány za ti
ren de let ben meg ha tá ro zott mó don, a Pol gár mes te ri Hi va -
tal jegy zõ je gon dos ko dik.

Pi lis, 2007. au gusz tus hó 31. nap ján.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se alap ján 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. Az Ötv. 16.  § (1) be kez dé se sze rint 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 ön kor mány za ti ren de le tet 
al kot.

A he lyi ön kor mány za tok a fel adat kö rük be tar to zó
ügyek ben két tí pu sú ren de le tet al kot hat nak, egy fe lõl a he -
lyi köz ügyek kö ré be tar to zó, tör vény ál tal nem sza bá lyo -
zott he lyi tár sa dal mi vi szo nyo kat ren dez het nek, más fe lõl
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján, an nak vég re haj tá si kö ré be 
tar to zó an sza bá lyoz hat nak.

Az Ör. a be ve ze tõ jé ben egy ér tel mû en azt tar tal maz za,
hogy a meg je lölt tör vényi fel ha tal ma zá sok alap ján ál la pít -
ja meg az adat vé de lem he lyi sza bá lya it és a lak cím be je len -
tés he lyi sza bá lya it.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az Ör. be ve ze tõ jé ben hi -
vat ko zott fel ha tal ma zá so kat te kin tet te át.

1.1. Az Nytv. 33.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ:

„33.  § (1) A nyil ván tar tás más nyil ván tar tá sok kal – ha
tör vény az adat ke ze lés cél já nak és az ada tok kö ré nek pon -
tos meg ha tá ro zá sá val más képp nem ren del ke zik – nem
kap csol ha tó össze.

(2) Ön kor mány za ti ren de let alap ján a he lyi nyil ván tar -
tás csak a 17.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ada to kat ad hat ja át a kép vi se lõ-tes tü let, a pol gár mes -
ter, a jegy zõ vagy a pol gár mes te ri hi va tal ügy in té zõ jé nek
ha tás kö ré be utalt ön kor mány za ti és ál lam igaz ga tá si ha tó -
sá gi ügyek hez, il let ve ha tó sá gi nyil ván tar tás ve ze té sé hez.”

Az Nytv. 17.  §-a ar ról ren del ke zik, hogy a nyil ván tar -
tás ból ada tok mi lyen cso por to sí tás sze rint szol gál tat ha tók, 
a jel zett cso por to sí tás:

„b) név- és lak cím ada tok, any ja neve, ál lam pol gár ság,
szü le té si hely, szü le té si idõ, csa lá di ál la pot, a há zas ság kö -
tés he lye, a nem, a nyil ván tar tás ból  való ki ke rü lés oka, he -
lye és ide je;”

Az Nytv. fel ha tal ma zá sa csak arra vo nat ko zik, hogy ön -
kor mány za ti ren de let alap ján a nyil ván tar tás az ott meg je -
lölt ada to kat, a meg je lölt szer vek nek ad hat ja át.

Az Nytv. 33.  § (2) be kez dé se fel ha tal ma zás arra, hogy
az ön kor mány zat ren de le te le he tõ vé te he ti az Nytv. 17.  §
(2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ada tok át adá sát
az ott meg je lölt szer vek nek. E fel ha tal ma zás nak egye dül
az Ör. 4. § (5) be kez dé se fe lel meg.

1.2. Fel ha tal ma zás ként hi vat ko zik az Ör. be ve ze tõ je
a Vhr. 27.  § (1) be kez dé sé re, amely a kö vet ke zõ:

„27.  § (1) A jegy zõ az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás ból
kü lön ké re lem nél kül is fel hasz nál hat, il let ve szol gál tat hat
ada tot ugyan azon te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes -
tü le té nek, pol gár mes te ré nek, il let ve a pol gár mes te ri hi va -
tal ügy in té zõ jé nek fel ada tai el lá tá sá hoz, fel té ve, hogy ezt
tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ön kor mány -
za ti ren de let le he tõ vé te szi. Az e ren del ke zé sek alap ján tel -
je sí tett adat szol gál ta tást is fel kell tün tet ni az adat szol gál -
ta tá si nyil ván tar tás ban.” Ezt a ren del ke zést ve szi át az Ör.
4.  § (4) be kez dé se.
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A Vhr. 27.  § (1) be kez dé se nem fel ha tal ma zás ön kor -
mány za ti ren de let al ko tá sá ra, utal tör vényi fel ha tal ma zás -
ra és fel ha tal ma zás alap ján al ko tott ön kor mány za ti ren de -
let re. Kor mány ren de let nem is ad hat, csak tör vény ad hat
fel ha tal ma zást az ön kor mány zat nak ren de let al ko tá sá ra.

1.3. Fel ha tal ma zás ként hi vat ko zik az Ör. be ve ze tõ je az 
Ltv. 2. szá mú mel lék le té re is. Ez a kö vet ke zõ:

Az ön kor mány zat bér le ti, ille tõ leg el ide ge ní té si ren de -
le té nek tar tal ma

„Az ön kor mány zat – e tör vény ke re tei kö zött – ren de let -
ben ha tá roz za meg:

a) a la kás bér be adá sá nak fel té te le it [3.  § (1)–(2) be kez -
dés, 12.  § (5) be kez dés, 84.  § (1)–(2) be kez dés],

b) a bér lõ tár si szer zõ dés meg kö té sé nek, to váb bá a la -
kás ban ma ra dó társ bér lõ ré szé re a meg üre se dett társ bér le ti 
lak rész bér be adá sá nak fel té te le it [4.  § (3) be kez dés, 5.  §
(3) be kez dés],

c) a fe lek meg ál la po dá sá nak tar tal mát a bér be adó jo gai
és kö te le zett sé gei vo nat ko zá sá ban [19.  §, 9.  § (1) be kez -
dés, 10.  § (2) be kez dés, 15.  §, 17.  § (2) be kez dés, 18.  §
(1) be kez dés],

d) a la kás hasz ná la ti díj eme lé sé nek mér té két és fel té te -
le it [20.  § (3) be kez dés],

e) a bér lõ ál tal a la kás ba be fo gad ha tó sze mé lyek kö rét
és a be fo ga dás fel té te le it [21.  § (6) be kez dés],

f) a szer zõ dés kö zös meg egye zés sel tör té nõ meg szün -
te té se ese tén a má sik la kás bér be adá sá ra, ille tõ leg a pénz -
be li té rí tés mér té ké re és meg fi ze té sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat [23.  § (3) be kez dés],

g) a cse re la kás fel aján lá sa he lyett – meg ál la po dás alap -
ján – fi zet he tõ pénz be li té rí tés mér té két és fel té te le it [27.  §
(2) be kez dés],

h) az el he lye zé si kö te le zett ség vál la lá sá nak fel té te le it,
ide ért ve az el he lye zés re jo go sul tak sze mé lyi kö ré nek és
jö ve del mi, va gyo ni hely ze té nek sza bá lyo zá sát is [31.  §
(2) be kez dés],

i) a la kás egy ré szé nek al bér let be adá sá hoz  való hoz zá -
já ru lás fel té te le it [33.  § (3) be kez dés],

j) a lak bér nek a bér be adás jel le ge – szo ci á lis, költ ség el -
vû vagy pi a ci ala pú bér let – sze rint dif fe ren ci ált mér té két
[13.  § (1)–(2) be kez dé sek, 34.  § (1)–(2) és (4)–(5) be kez -
dé sek, to váb bá a fõ vá ro si és a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor -
mány za tok te kin te té ben a 86.  §],

k) a lak bér tá mo ga tás mér té két, a jo go sult ság fel té te le it
és el já rá si sza bá lya it [34.  § (3) és (6) be kez dé sek],

l) a bér be adó ál tal nyúj tott kü lön szol gál ta tás dí ját, ha
azt a bér be adó nak nem má sik jog sza bály alap ján kell meg -
ál la pí ta nia [35.  § (2) be kez dés; 9l/A.  § 18. pont],

m) a la ká sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek meg fe le lõ al -
kal ma zá sá val, a he lyi ség bér be adá sá nak és a bér be adói
hoz zá já ru lás nak a fel té te le it [36.  § (2) be kez dés],

n) a he lyi ség bér le ti jo gá nak cse ré jé hez, ille tõ leg át ru -
há zá sá hoz tör té nõ bér be adói hoz zá já ru lás fel té te le it
[42.  §],

o) a tör vény alap ján elõ vá sár lá si jog gal érin tett la ká sok 
vé tel árá nak mér té két és meg fi ze té sé nek fel té te le it [54.  §

(1)–(2) be kez dé sek, fi gye lem mel a 49.  § és az 52–53.  §-ok
ren del ke zé se i re is], va la mint a tör vény alap ján elõ vá sár lá -
si jog gal nem érin tett la ká sok el adá sá nak fel té te le it [54.  §
(3) be kez dés],

p) a tör vény alap ján elõ vá sár lá si jog gal érin tett he lyi sé -
gek vé tel árá nak mér té két és meg fi ze té sé nek mód ját, fel té -
te le it [58.  § (1)–(2) be kez dés], va la mint a tör vény alap ján
elõ vá sár lá si jog gal nem érin tett he lyi sé gek el adá sá nak fel -
té te le it [58.  § (3) be kez dés],

q) a la ká sok el ide ge ní té sé bõl szár ma zó be vé te lek fel -
hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it [62/B.  § (2) be kez dés,
to váb bá a fõ vá ro si ön kor mány zat te kin te té ben a 63.  §
(3) be kez dés],

r) a szo ci á lis in téz mény bõl el bo csá tott sze mély ré szé re
a má sik la kás bér be adá sá nak fel té te le it [68.  § (2) be -
kezdés],

s) az ön kor mány zat költ ség ve té si szer vé nek (vál la la tá -
nak) sa ját fel ada ta i hoz biz to sí tott ön kor mány za ti he lyi ség
és la kás bér be adá sá ra tör té nõ fel ha tal ma zást, ille tõ leg
a bér be adás fel té te le it [80.  § (1)–(2) be kez dé sek].”

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy ez a mel lék -
let sem ad fel ha tal ma zást az Ör. meg al ko tá sá ra.

2. Az Ör. – tár gyát te kint ve – az adat vé de lem és a lak -
cím nyil ván tar tás he lyi sza bá lya i ról szól. Adat vé de lem rõl
az Ör. 5.  §-a 12 be kez dés ben ren del ke zik, de az Ör. még
csak nem is utal fel ha tal ma zás ra, an nak el le né re, hogy
a sze mé lyes ada tok vé del mét és a köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá gát az 1992. évi LXIII. tör vény sza bá lyoz za.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Kép vi se -
lõ-tes tü let nem a fel adat kö ré be tar to zó an al kot ta meg
a ren de le tet. Az Ör. össze sen 6 §-ból és 54 be kez dés bõl áll, 
de – né hány ren del ke zés ki vé te lé vel – nem sa ját, nem he lyi 
sza bály, ha nem köz pon ti jog sza bá lyi ren del ke zé sek át vé -
te le, szá mos he lyen meg vál toz ta tott szö veg gel, ami ilyen
mó don is el len té tes ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. Az
Ör.-bõl nem ál la pít ha tó meg, hogy az adott ren del ke zés
tör vényi sza bály vagy he lyi ren del ke zés, mi vel ezt az Ör.
sem mi lyen mó don nem jel zi, nem vá laszt ja el.

Az Al kot mány bí ró ság a 61/1994. (XII. 24.) AB ha tá ro -
za tá ban a ve gyes jog sza bály szer kesz tés rõl meg ál la pí tot ta:
„Nincs jog sze rû aka dá lya an nak, hogy a he lyi ren de let
a ma ga sabb szin tû jog sza bály nak a sa ját ren de le té be il -
leszt he tõ elõ írásait – szó sze rint – át ve gye. Az sem tör -
vénysértõ, ha a he lyi ren de let a ma ga sabb szin tû jog sza -
bály elõ írásait nem is mét li meg. A ma ga sabb szin tû jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek ugyan is – akár a szó sze rin ti át vé -
tel lel, akár ala cso nyabb szin tû jog sza bály ba  való be il lesz -
tés nél kül – ön ma guk ban is ér vé nye sek. A ve gyes jog sza -
bály-szer kesz té si meg ol dás azon ban ho má lyos, meg té -
vesz tõ és fél re ve ze tõ. Már pe dig a jog sza bá lyo kat – a jog -
al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak -
ban: Jat.) 18.  § (2) be kez dé se sze rint »vi lá go san és köz ért -
he tõ en kell meg szö ve gez ni.« Az adott eset ben az Ör. olyan 
mér té kû jog bi zony ta lan sá got idé zett elõ, hogy az nem csu -
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pán a Jat. idé zett ren del ke zé sé vel, ha nem az Al kot mány
2.  §-ának (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság szer ves
ré szét al ko tó jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel is el len té tes.”
(ABH 1994, 471, 472.)

A vizs gált Ör.-ben egy ál ta lán nem, vagy rend kí vül ne -
he zen ál la pít ha tó meg, hogy tar tal maz-e he lyi sza bályt.
Mind az adat vé del met, mind a lak cím nyil ván tar tást tör -
vény sza bá lyoz za, te hát azok nem tar toz nak az ön kor -
mány zat fel adat kö ré be [Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dés].
Az Ör. nem he lyi köz ügye ket, ha nem tör vényi sza bá lyo zás 
kö ré be vont tár sa dal mi vi szo nyo kat tar tal maz, tör vényi
fel ha tal ma zás nél kül. A fel ha tal ma zá sok ra tör tént hi vat ko -
zá sok hi bá sak, az Ör. fél re ve ze tõ a kép vi se lõ-tes tü let nek
és fél re ve ze tõ az ál lam pol gá rok nak. Nem fe lel meg a jog -
al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény 18.  § (2) be kez dé sé -
ben írt kö ve tel mény nek, amely sze rint az ön kor mány za ti
ren de le tet is „vi lá go san és köz ért he tõ en kell meg szö ve -
gez ni”. Az Ör. azt fe je zi ki, hogy a ren de let ben he lyi sza -
bá lyok van nak, ez zel szem ben az Ör. ren del ke zé sei ke vés
ki vé tel lel köz pon ti jog sza bá lyok át vé te lei, má so lá sai. Az
Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a köz pon ti jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek ön kor mány za ti ren de let be a fel tét le -
nül szük sé ges mér ték ben ve he tõk át, azo kat az ön kor -
mány za ti ren de let ben meg fe le lõ szer kesz tés sel, je lö lés sel
el kell vá lasz ta ni a he lyi sza bá lyok tól. Ma ga sabb szin tû
jog sza bály szö ve gé nek át vé te le ese tén azon ban az át vé tel
csak szó sze rin ti, min den ben azo nos szö ve gû le het. Egy
ren del ke zé sen be lül nem le het ve gyes szö ve ge zé sû, mert
ak kor nem ál la pít ha tó meg, hogy mely szö veg rész köz pon -
ti jog sza bály, mely szö veg rész he lyi ren del ke zés.

Az Al kot mány bí ró ság nak nem fel ada ta, hogy az Ör.
min den egyes ren del ke zé sét össze ves se a tör vényi, a kor -
mány ren de le ti sza bá lyok kal. Az Al kot mány bí ró ság ál lás -
pont ja sze rint az Ör. a fent ki fej tett okok ból nem fe lel meg
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi -
ság szer ves ré szét al ko tó jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek,
el len té tes az Ötv. 16.  § (1) be kez dé sé vel, az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé vel, ezért az Al kot mány bí ró ság az
Ör.-t egé szé ben meg sem mi sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben  való köz zé té te le az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény 41.  §-án ala pul.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 5/H/2009.

Az Alkotmánybíróság
77/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság ön kor mány za ti ren de let alkot -
mány elle nességének 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:

1. Az Al kot mány bí ró ság Esz ter gom Vá ros Ön kor -
mány za tá nak a vá sár- és pi ac tar tás ról  szóló 4/2007. (I. 19.) 
ör. ren de le té nek 12.  § (2)–(3) be kez dé se, va la mint 13.  §-a
alkot mány elle nes, ezért a je len ha tá ro zat ki hir de té sé nek
nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Esz ter gom 
Vá ros Ön kor mány za tá nak a vá sár- és pi ac tar tás ról  szóló
4/2007. (I. 19.) ör. ren de let mel lék le te alkot mány elle nes,
ezért azt 2009. szep tem ber 30. nap já val meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je 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 ja alap ján az Al kot mány bí -
ró ság nál kez de mé nyez te Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za -
tá nak a vá sár- és pi ac tar tás ról  szóló 38/2004. (IX. 30.) ör.
ren de le te (a továb biak ban: Vör1.) 12.  § (2)–(3) be kez dé se, 
13.  §-a, va la mint mel lék le te tör vényességének és al kot má -
nyos sá gá nak vizs gá la tát.

A Vör1. 12.  § (2)–(3) be kez dé se áru sok ki til tá sá ra ha tal -
maz za fel a pi ac fel ügye lõt. Ez az in dít vá nyo zó ál lás pont ja
sze rint el len té tes a vá sá rok ról és a pi a cok ról  szóló
35/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: RVkr.)
7.  § (1) be kez dé sé vel, az ugyan is nem ha tal maz za fel
a  piacfelügyelõt ilyen ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ra. Bár
az RVkr. ko ráb bi, 2000. szep tem ber 28-ig ha tá lyos szö ve -
ge sze rint a pi ac fel ügye lõ jo go sult volt ki til ta ni a piac,
 illetve vá sár rend jét meg sze gõt, az in dít vány be nyúj tá sa -
kor ha tá lyos RVkr. már nem adott erre ha tás kört a pi ac fel -
ügye lõ nek. Az in dít vá nyo zó hi vat ko zik arra is, hogy a
 piacfel ügye lõ ha tó sá gi jog kö re it ma ga sabb szin tû jogsza bá -
lyok ren de zik, így eb ben a kör ben a kép vi se lõ-tes tü let nem 
ren del ke zik sza bá lyo zá si jo go sult ság gal. A pi ac fel ügye lõ
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ha tó sá gi esz kö ze it, ér vel az in dít vá nyo zó, az ál lam igaz ga -
tá si el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1957. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Áe.) 59.  § (1) be kez dé se, va la mint
az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Szkr.) 79.  §-a ha tá roz za
meg. Az Ötv. 7.  § (1) be kez dé se alap ján az ön kor mány zat
nem ren del ke zik sza bá lyo zá si jo go sult ság gal ál lam igaz -
ga tá si el já rá si ha tás kö rök sza bá lyo zá sá ra, mint ami lyen
a ha tó sá gi el len õr zés.

A Vör1. 13.  §-a pót díj-fi ze té si kö te le zett sé get ír elõ, ami 
az in dít vá nyo zó sze rint az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 10.  §
(8) be kez dé sé vel, va la mint 11.  § (2) be kez dé sé vel el len té -
tes. Az Áht. 10.  § (8) be kez dé se alap ján ugyan is csak tör -
vény, kor mány ren de let, vagy – fel ha tal ma zás alap ján –
mi nisz te ri ren de let ál la pít hat meg dí jat. Bír ság fi ze té si kö -
te le zett sé get csak tör vény, vagy an nak fel ha tal ma zá sa
alap ján kor mány ren de let ál la pít hat meg, ér vel az in dít vá -
nyo zó. Az Áht. 11.  § (2) be kez dé se, bár le he tõ vé te szi az
ön kor mány zat szá má ra díj fi ze tés meg ál la pí tá sát, ám csak
az Ötv.-ben meg ha tá ro zott be vé te lei ese tén a tör vény ben
meg ha tá ro zott ke re tek kö zött sza bá lyoz hat. Az in dít vá -
nyo zó sze rint a Vör1. 13.  §-a fel ha tal ma zás hi á nyá ban ren -
del ke zett pót díj fi ze té si kö te le zett ség rõl. Mind er re te kin -
tet tel az in dít vá nyo zó kér te a Vör1. 12.  § (2) és (3) be kez -
dé sé nek, va la mint 13.  §-ának meg sem mi sí té sét az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé se alap ján.

A Vör1. mel lék le te napi,  illetve havi hely hasz ná la ti dí -
jak ról ren del ke zik. Ezt azon ban olyan hely hasz ná la ti
szem pon tok sze rint ál la pí tot ta meg, ame lyek a piac, mint
köz te rü let-hasz ná la ti for ma jel le gé vel nin cse nek össze -
füg gés ben. Ezért az in dít vá nyo zó sze rint a dí jak meg ál la -
pí tá sá ra ön ké nye sen ke rült sor a pi a cot, mint köz te rü le tet
azo nos fel té te lek mel lett hasz ná lók kö zött. Ezért az in dít -
vá nyo zó a Vör1. mel lék le té nek meg sem mi sí té sét kér te az
Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt jog egyen lõ ség el vé re te -
kin tet tel.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy a Vör1.-t 2007. ja nu ár 19. ha tállyal ha tá lyon kí vül
he lyez te az Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za tá nak vá sár- és 
pi ac tar tás ról  szóló 4/2007. (I. 19.) ör. ren de let (a továb -
biak ban: Vör2.) 14.  § (3) be kez dé se. A Vör2. 12.  § (2) és
(3) be kez dé se, 13.  §-a, va la mint mel lék le te a Vör1. azo nos
szá mo zá sú ren del ke zé se i vel meg egye zõ tar ta lom mal sza -
bá lyoz, így az Al kot mány bí ró ság el já rá sát – gya kor la tá nak 
meg fele lõen – a Vör2. 12.  § (2) és (3) be kez dé sé re,
13.  §-ára, va la mint mel lék le té re foly tat ta le.

II.

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.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri,  illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

Az Áht. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„10.  § (8) A bír ság fi ze té si kö te le zett sé get, a fi ze tés re

kö te le zet tek kö rét, va la mint a men tes sé ge ket tör vény,
a bír ság mér té két tör vény vagy an nak fel ha tal ma zá sa alap -
ján a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.”

„11.  § (2) A he lyi ön kor mány zat a he lyi ön kor mány za -
tok ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott be vé te lei ese tén
a tör vény ben meg ál la pí tott ke re tek kö zött a 10.  § (3) be -
kez dés ben em lí tett fel té te le ket sa ját ha tás kör ben sza bá -
lyoz hat ja.”

Az Ötv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„7.  § (1) Tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján

kor mány ren de let ki vé te le sen a pol gár mes tert, a fõ pol gár -
mes tert, a me gyei köz gyû lés el nö két ál lam igaz ga tá si ha tó -
sá gi ha tás kör rel ru ház hat ja fel. Tör vény vagy kor mány ren -
de let ál lam igaz ga tá si fel ada tot, ha tó sá gi ha tás kört ál la pít -
hat meg a jegy zõ nek, a fõ jegy zõ nek és ki vé te le sen a kép vi -
se lõ-tes tü let hi va ta la ügy in té zõ jé nek is.”

A Vör2. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„12.  § (2) A pi ac fel ügye lõ jo go sult a piac te rü le té rõl

azon na li ha tállyal ki til ta ni azt, aki ma ga tar tá sá val za var ja
a piac rend jét, vagy a hely hasz ná la ti díj ki fi ze té sét meg ta -
gad ja. A ki til tás az áru sí tás nap já ra szól.

(3) A pi ac fel ügye lõ 3 hó na pig ter je dõ idõ szak ra ki tilt -
hat ja azt, aki:

a) ma ga tar tá sá val a piac rend jét több íz ben za var ja;
b) hely hasz ná la ti díj fi ze té si kö te le zett sé gé nek is mé tel -

ten nem tesz ele get;
c) is mé tel ten pót díj fi ze té sé re kel lett kö te lez ni;
d) olyan árut vagy ter mé ket for gal maz, amely re en ge -

déllyel nem ren del ke zik;
e) az áruk és ter mé kek for gal ma zá sá ra vo nat ko zó jog -

sza bá lyo kat meg sze gi.”
„13.  § Aki e ren de let 8.  §, a 10.  § (2)–(11) be kez dé se i -

ben fog lal ta kat meg sze gi, pót díj jal sújt ha tó. A pót díj mér -
té ke 200%, alap ja a fi ze ten dõ napi hely hasz ná la ti díj.”

(…)

„A 4/2007. (I.19.) esz ter go mi ör. mel lék le te
Pi a ci dí jak

Meg ne ve zés Díj té tel

1. Havi hely hasz ná la ti díj:

Õs ter me lõk 700 Ft/m2/hó

Élel mi szer, és vi rág ke res ke dés ese tén

2 m2-ig 1400 Ft/m2/hó

2–4 m2-ig 1750 Ft/m2/hó
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Meg ne ve zés Díj té tel

áru sí tó épít ménnyel ren del ke zõk

2 m2-ig 1600 Ft/m2/hó

2–4 m2-ig 1860 Ft/m2/hó

4 m2 fe lett 2130 Ft/m2/hó

Ipar cikk ese tén

2 m2-ig 5000 Ft/m2/hó

2–4 m2-ig 5200 Ft/m2/hó

áru sí tó épít ménnyel ren del ke zõk

2 m2-ig 5000 Ft/m2/hó

2–4 m2-ig 5200 Ft/m2/hó

4 m2 fe lett 5400 Ft/m2/hó

Nép mû vész, népi ipar mû vész, ipar mû vész
kép zõ mû vész, és fo tó mû vész ese tén

2 m2-ig 2000 Ft/m2/hó

2–4 m2-ig 2200 Ft/m2/hó

áru sí tó épít ménnyel ren del ke zõk

2 m2-ig 2000 Ft/m2/hó

2–4 m2-ig 2200 Ft/m2/hó

4 m2  fe lett 2400 Ft/m2/hó

2. Napi hely hasz ná la ti díj
élel mi szer ke res ke dés
õs ter me lõk, me zõ gaz da sá gi kis ter me lõk
vi rág áru sí tás (ter me lõ, gyûj tõ)
– köl csön asz tal lal 80 Ft/m2/nap
– köl csön asz tal nél kül 40 Ft/m2/nap
Nép mû vész, népi ipar mû vész, ipar mû vész
kép zõ mû vész, és fo tó mû vész
– köl csön asz tal lal 300 Ft/m2/nap
– köl csön asz tal nél kül 150 Ft/m2/nap
ke res ke dõk zöld ség-gyü mölcs,
– köl csön asz tal lal 380 Ft/m2/nap
– köl csön asz tal nél kül 230 Ft/m2/nap
ipar cikk
– köl csön asz tal lal 1500 Ft/m2/nap
– köl csön asz tal nél kül 1400 Ft/m2/nap
3. Ki emelt ter mény, ter mék, ál lat után
fi ze ten dõ díj
– fe nyõ, hosszú 300 Ft/m2/nap
– zsá kos áru (50 kg fe lett) 200 Ft/m2/nap
– kis ha szon ál lat 100 Ft/m2/nap

4. A moz gó árus az áru sí tás jel le ge sze rin ti díj té tel lel
1 m2  után fi zet.”

III.

Az in dít vány az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az Vör2. 12.  §
(2)–(3) be kez dé sé nek tör vényességi vizs gá la tá ra vo nat ko -

zó in dít vá nyi ké rel met bí rál ta el. Az in dít vá nyo zó sze rint
a Vör2. olyan ha tó sá gi jog kör rel ru ház ta fel a pi ac fel ügye -
lõt, amely re ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok alap ján nem
volt jo go sult sá ga, így a Vör2. 12.  § (2) és (3) be kez dé se az
Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé vel el len té tes.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán min de nek
elõtt a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg. Az Áe.-t az in dít vány
be nyúj tá sát köve tõen ha tá lyon kí vül he lyez te a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.),
amely nek 94.  § (1) be kez dé se tar tal maz za az in dít vá nyo zó
ál tal hi vat ko zott ha tó sá gi el len õr zés re vo nat ko zó sza bá -
lyo zást. Ezen kí vül a vá sár- és pi ac tar tás rend jé re vo nat ko -
zó jogi sza bá lyo zás is át ala kult, a kö vet ke zõ kép pen. A ke -
res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vényt (a továb -
biak ban: Kertv.) 2008. szep tem ber 1. ha tállyal mó do sí tot ta 
a 2008. évi XLVII. tör vény. Ez zel a Kertv. 9.  §-a is mó do -
sí tás ra ke rült, s je len leg a Kertv. egy sé ge sen sza bá lyoz za
a ke res ke del mi ha tó ság ha tás kö re it. Ezt köve tõen
az RVkr.-t – 2009. áp ri lis 12. nap já val – ha tá lyon kí vül he -
lyez te a vá sá rok ról és pi a cok ról  szóló 55/2009. (III. 13.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Vkr.). A Vkr. 4.  § (1) be -
kez dé se a jegy zõt je löl te ki ke res ke del mi ha tó ság ként
a Vkr. al kal ma zá sá ban a Kertv. 9.  § (1) és (5)–(6) be kez dé -
sé ben fog lalt ha tás kö rök gya kor lá sa te kin te té ben.

1.2. Az Al kot mány bí ró ság a be kö vet ke zett jog sza bá lyi
vál to zá sok ra te kin tet tel a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg.

A – 2009. áp ri lis 12-ig ha tá lyos – RVkr. 7.  § (1) be kez -
dé se alap ján a vá sá rok és pi a cok rend jé nek meg tar tá sát
a jegy zõ, a pi ac fel ügye lõ és az erre ki je lölt más ha tó sá gok
el len õriz ték. Mi vel a ha tó sá gi el len õr zés re a Ket. sza bá lyai 
irány adók, az RVkr. 7.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ha tó -
sá gok csak a Ket. 94.  §-ában fog lalt in téz ke dé se ket te het -
ték meg. A Ket. hi vat ko zott ren del ke zé se sze rint az el len -
õr zést gya kor ló szerv fel hív ja az ügy fél fi gyel mét a jog -
sza bály sér tés re és fel szó lít ja an nak meg szün te té sé re; hi va -
tal ból meg in dít ja a ha tás kö ré be tar to zó el já rást, meg ke re si
az in téz ke dés re ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá got,  illetve
maga kez de mé nyez sza bály sér té si vagy egyéb el já rást.

A Vkr. 4.  §-ában fog lalt ha tás kö ri ki je lö lés alap ján je -
len leg a jegy zõ ren del ke zik fel ha tal ma zás sal a Kertv. 9.  §
(1) és (5)–(6) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö rök gya kor lá -
sá ra. A Vkr. 9.  § (3) be kez dé se emel lett fel so rol ja
a Vkr.-ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé sé nek el len õr zé sé re
fel ha tal ma zott ál lam igaz ga tá si szer ve ket is.

A Vör2. 12.  § (2) és (3) be kez dé se arra ad fel ha tal ma -
zást a pi ac fel ügye lõ nek, hogy a piac te rü le té rõl azon na li
ha tállyal ki tilt sa azt, aki a piac rend jét ma ga tar tá sá val
meg za var ja, to váb bá azt, aki meg ta gad ja a hely hasz ná la ti
díj meg fi ze té sét. Ezen kí vül fel ha tal maz za a pi ac fel ügye -
lõt arra, hogy há rom hó nap ra ki tilt sa a piac te rü le té rõl azt,
aki több íz ben meg za var ja a piac rend jét ma ga tar tá sá val,
aki nem tesz ele get hely hasz ná la ti díj fi ze té si kö te le zett sé -
gé nek, akit is mé tel ten pót díj fi ze té sé re kö te lez nek, aki
olyan árut for gal maz, amely re nem ren del ke zik ha tó sá gi
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en ge déllyel,  illetve aki meg sze gi az áruk for gal ma zá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

Az RVkr. 7.  § (3) be kez dé se, le he tõ vé tet te a piac fenn -
tar tó ja szá má ra, hogy a piac rend jét meg sze gõt leg fel jebb
há rom hó nap ra ki tilt sa a piac te rü le té rõl. Az RVkr. 7.  §
(3) be kez dé se azon ban már 2000. szep tem ber 29-én ha tá -
lyát vesz tet te, ezt köve tõen te hát már nem adott fel ha tal -
ma zást arra, hogy a he lyi ön kor mány zat a pi ac fel ügye lõ -
nek ilyen ha tás kört ad jon. A ha tá lyos ren del ke zé sek alap -
ján ugyan csak ki zárt, hogy a pi ac fel ügye lõt ilyen ha tás -
kör rel ru ház za fel a kép vi se lõ-tes tü let.

Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü -
le te te hát – an nak el le né re, hogy a tör vényellenességre
a köz igaz ga tá si hi va tal már a Vör.-rel kap cso lat ban 2004.
de cem be ré ben fel hív ta a fi gyel mét – 2007-ben a Vör2.
meg al ko tá sa, majd an nak 2007-ben és 2008-ban tör tént
mó do sí tá sa so rán sem vet te figye lembe, hogy az RVkr.
7.  § (3) be kez dé se már 2000. szep tem be ré ben ha tá lyát
vesz tet te.

Az Al kot mány bí ró ság az itt ki fej tet tek alap ján meg ál la -
pí tot ta, hogy a „piac te rü le té rõl ki til tás” ha tás kör meg ál la -
pí tá sá ra a Vör2. 12.  § (2) és (3) be kez dé sé ben a ma ga sabb
szin tû jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel el len té te sen ke rült
sor, emel lett a ha tá lyos Kertv. 9.  §-ával, va la mint a Vkr.
4.  § (1) be kez dé sé vel,  illetve 9.  § (3) be kez dé sé vel is el len -
té tes. Az Al kot mány bí ró ság mind ezek alap ján meg ál la pí -
tot ta, hogy a Vör2. 12.  § (2) és (3) be kez dé se sér ti az Al -
kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét, és meg sem mi sí tet te azt.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán figye lembe vet te
azt is, hogy a Vkr. 10.  § (4) be kez dé se alap ján a vá sár- és
pi ac fenn tar tók nak a Vkr. hatályba lépését kö ve tõ leg ké -
sõbb ki lenc ven na pon be lül kell ele get ten ni ük a Vkr. ren -
del ke zé se i nek. Ez a ki lenc ven na pos ha tár idõ 2009. jú li us
10-én jár le. Mi u tán azon ban a Vör2. meg sem mi sí tett ren -
del ke zé se olyan kér dés kört sza bá lyo zott, amely re a kép vi -
se lõ-tes tü let a Vkr. hatályba lépése elõtt sem ren del ke zett
fel ha tal ma zás sal, az Al kot mány bí ró ság a meg sem mi sí tés
nap ja ként a je len ha tá ro zat ki hir de té sé nek nap ját je löl te
meg.

2. Az Al kot mány bí ró ság a továb biak ban azt vizs gál ta,
hogy a Vör2. 13.  §-a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal el len -
té te sen ál la pí tott-e meg pót díj-fi ze té si kö te le zett sé get.

A Vör2. 13.  §-a a Vör2. 8.  §-ában, va la mint 10.  §
(2)–(11) be kez dé se i ben fog lalt ma ga tar tá si sza bá lyok
meg sze gõ i vel szem ben ren de li el „pót díj” fi ze té sét, ami
a napi hely hasz ná la ti díj 200%-ának meg fe le lõ összeg. A
Vör2. 8.  § és 10.  §-a a pi a con (vá sá ron) tör té nõ áru sí tás fel -
té te le it, az áru sí tás sza bá lya it ha tá roz za meg, meg ha tá roz -
va töb bek kö zött azt, hogy hol, mi kor és mi lyen fel té te lek -
kel le het az áru sí tást foly tat ni.

A köz te rü let-hasz ná la ti díj meg ál la pí tá sá ra az Ötv.
8.  §-a alap ján jo go sult a he lyi ön kor mány zat [lásd:
46/1997. (IX. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 320.;
38/1998. (IX. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 454.;
21/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 784.]. A köz -

te rü let-hasz ná la ti díj a köz te rü let hasz ná la tá nak el len ér té -
ke. Ezért nem te kint he tõ a köz te rü let-hasz ná la ti díj nak
sem a piac (vá sár) hely hasz ná la ti dí já nak meg ál la pí tá sa
(arra ugyan is je len leg a Vkr. vo nat ko zik), sem a piac (vá -
sár) tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg sze gé se. Így az
Ötv. 8.  §-a alap ján nem volt fel ha tal ma zá sa a he lyi ön kor -
mány zat nak a Vör2. 13.  §-a sze rin ti pót díj megállapítá -
sára.

Az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta, hogy Vör2.
13.  §-ában meg ha tá ro zott „pót díj” tar tal mi lag mi lyen jel -
le gû fi ze té si kö te le zett sé get je lent. Az in dít vá nyo zó ál tal
hi vat ko zott Áht. ren del ke zé se i bõl kö vet ke zõ en a he lyi ön -
kor mány zat csak tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ál la pít hat 
meg fi ze té si kö te le zett sé get, díj és bír ság meg ál la pí tá sá ra
pe dig nem ren del ke zik ha tás kör rel. A Vör2.-ben meg ha tá -
ro zott „pót díj” azon ban – a sza bá lyo zás jel le gé re te kin tet -
tel – nem az Áht. sze rin ti (ha tó sá gi el já rás so rán be folyt)
díj nak,  illetve bír ság nak mi nõ sül, az aláb bi ak sze rint.

A Vör2. 13.  §-ában sza bá lyo zott „pót díj” meg fi ze té sé re
az az áru sí tó kö te les, aki a fenn tar tó (ön kor mány zat) ál tal
meg ál la pí tott pi a ci, vá sá ri sza bá lyo kat meg sze gi. Így
a Vör2. 13.  §-ának meg fo gal ma zá sa alap ján a pót díj a vá -
sá ri és pi a ci áru sí tás he lyé re, ide jé re és fel té te le i re vo nat -
ko zó ma ga tar tá si sza bá lyok meg sér tõ i vel szem ben meg ál -
la pí tott szank ció. A szank ci o nált ma ga tar tá si sza bá lyok az
áru sí tás és te rü let-hasz ná lat mód ját érin tik, és azt hi va tot -
tak biz to sí ta ni, hogy a piac,  illetve vá sár meg ren de zé se so -
rán az áru sok a gya lo gos- és gép jár mû for ga lom, va la mint
a töb bi árus za va rá sa nél kül foly tas sák te vé keny sé gü ket.
Így a „pót díj” a vá sá ri és pi a ci rend sza bá lya i nak meg sér té -
sé hez fû zõ dik.

Az Al kot mány bí ró ság – a sza bály sér té sek re vo nat ko zó
sza bá lyo zás al kot má nyos sá gi vizs gá la ta tár gyá ban ho -
zott – 63/1997. (XII. 11.) AB ha tá ro zat ban úgy fog lalt ál -
lást, hogy a sza bály sér tés a köz igaz ga tás-el le nes ma ga tar -
tá sok, il le tõ leg az em be ri együtt élés sza bá lya it sér tõ ma ga -
tar tás, az ún. kri mi ná lis cse lek mé nyek szank ci o ná lá sá ra
hi va tott jog in téz mény. (ABH 1997, 365, 367–368.) A sza -
bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Sztv.) alap ján „Sza bály sér tés az a jog el le nes, te -
vé keny ség ben vagy mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló cse lek -
mény, me lyet tör vény, kor mány ren de let vagy ön kor mány -
za ti ren de let sza bály sér tés nek nyil vá nít, s amely nek el kö -
ve tõ it az e tör vény ben meg ha tá ro zott jog hát rány fe nye get” 
[1.  § (1) be kez dés].

A he lyi ön kor mány zat az Sztv. fel ha tal ma zá sa alap ján
ál la pít hat meg sza bály sér té si tény ál lást. Az Sztv. 16.  §
(2) be kez dé se azt is meg ha tá roz za, hogy az ön kor mány za ti 
ren de let ben meg ál la pí tott pénz bír ság leg ma ga sabb össze -
ge har minc ezer fo rint. Így, ha a he lyi ön kor mány zat a ren -
de le té ben fog lalt kö te le zett sé gek meg sze gé sét sza bály sér -
tés nek mi nõ sí ti, csak az Sztv.-ben meg ha tá ro zott össze gû
pénz bír sá got ál la pít hat ja meg.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Vör2.
13.  §-a – bár nem mi nõ sí ti a meg je lölt ma ga tar tá so kat sza -
bály sér tés nek – tar tal mi lag sza bály sér tés rõl ren del ke zett.
A meg ál la pí tott „pót díj” pe dig – mi u tán a sza bály sér tés
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szank ci ó ja ként ál la pít meg a hi vat ko zott ren del ke zé sek
meg sér tõ i vel szem ben fi ze té si kö te le zett sé get –  valójában
az Sztv. sze rin ti pénz bír ság. Azon ban a Vör2. 13.  §-a nem
ren del ke zett konk ré tan a szank ci o nált ma ga tar tá sok sza -
bály sér tés sé mi nõ sí té sé rõl, ami nek kö vet kez té ben a ren -
del ke zés el len té tes az Sztv. 1.  §-ával.

Az Al kot mány bí ró ság arra is fel hív ja a fi gyel met, hogy
az Szkr. 79.  §-a alap ján sza bály sér tés nek mi nõ sül, ha a vá -
sár és piac fenn tar tá sá ra, jel le gé re, he lyé re és ide jé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat meg sze gik, va la mint sza bály sér tést
kö vet el az, aki a vá sá ron vagy a pi a con jog sza bály meg -
sze gé sé vel áru sít vagy szol gál ta tó te vé keny sé get vé gez.
Mind két eset ben a köz te rü let-fel ügye lõ jo go sult hely szí ni
bír sá got ki szab ni, mely nek össze ge hat van ezer,  illetve
száz ezer fo rint. Ma ga sabb szin tû jog sza bály te hát sza bály -
sér tés nek mi nõ sí ti és szank ci o nál ja azo kat a ma ga tar tá so -
kat, ame lyek kel kap cso lat ban a Vör2. 13.  §-a „pót díj fi ze -
té si” kö te le zett sé get ren delt el. A Vör2. sze rin ti sza bá lyo -
zá si mód to váb bi kö vet kez mé nye, hogy az Szkr.
79.  §-ának és a Vör2. 13.  §-ának együt tes ér tel me zé se (és
al kal ma zá sa) alap ján a pi a con tör té nõ áru sí tás sza bá lya it
meg sze gõk kel szem ben ugyan azon az ala pon egy részt az
Szkr. sze rin ti pénz bír ság, más részt a Vör2. sze rin ti „pót -
díj” is ki szab ha tó, ami a sza bály sér tõk két sze res „meg bír -
sá go lá sát” ered mé nye zi.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy – mi u tán több ma ga sabb szin tû jog sza bállyal el len té -
te sen ál la pí tott meg pót díj fi ze té si kö te le zett sé get – a Vör2. 
13.  §-a sér ti az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét. Erre te -
kin tet tel az Al kot mány bí ró ság – a fent ki fej tet tek alap ján
a je len ha tá ro zat ki hir de té sé nek nap já val – meg sem mi sí -
tet te a Vör2. 13.  §-át.

3. Az Al kot mány bí ró ság vé gül a Vör2. mel lék le te al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tát vé gez te el, ame lyet az in dít vá -
nyo zó az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel
tá ma dott.

Az in dít vány be nyúj tá sa kor ha tá lyos RVkr. 6.  § (3) be -
kez dé se úgy fo gal ma zott: „[a] vá sár ren de zõ je,  illetve
a piac fenn tar tó ja az áru sí tást hely pénz, a pi a ci áru sí tó he -
lyi sé gek (pa vi lon stb.) ren del ke zés re bo csá tá sa ese tén bér -
le ti díj fi ze té sé hez köt he ti. Ezek mér té két a ren de zõ (fenn -
tar tó) ál la pít ja meg”. A ha tá lyos Vkr. kü lön nem ren del ke -
zik a hely pénz meg ál la pí tá sá nak le he tõ sé gé rõl, ez azon -
ban kö vet ke zik a fenn tar tó jogi hely ze té bõl, aki ugyan is
a hely hasz ná la tot biz to sít ja a vá sá ron, pi a con ér té ke sí tõk
szá má ra a tu laj do ná ban álló, vagy az ál ta la bé relt,  illetve
hasz nált te rü le ten.

A Vör2. 2.  §-a a vá ro si piac fenn tar tó ja ként Esz ter gom
Vá ros Ön kor mány za tát je löl te meg, s a Vör2. mel lék -
letében sza bá lyoz ta a hely pénz mér té két.

Az Al kot mány bí ró ság a köz te rü le ten tör té nõ moz gó áru -
sí tás, mint köz te rü let-hasz ná lat, va la mint a fi ze ten dõ köz -
te rü let-hasz ná la ti díj mér té ke kap csán a kö vet ke zõk re mu -
ta tott rá a 38/1998. (IX. 23.) AB ha tá ro zat ban: „[a] köz te -
rü let-hasz ná la ti díj a köz te rü let hasz ná la tá nak el len ér té ke.

En nek meg fele lõen a köz te rü let-hasz ná lat dí já nak alap ve -
tõ en a köz te rü let-hasz ná lat ér té két be fo lyá so ló té nye zõk -
höz (a te rü let nagy sá ga, a te le pü lé sen be lü li el he lyez ke dé -
se, a hasz ná lat mód ja, idõ tar ta ma stb.) kell iga zod nia. A
köz te rü let-hasz ná lók kö zött a köz te rü let-hasz ná la ti díj
mér té ke te kin te té ben e té nye zõk alap ján tett meg kü lön -
böz te tés nem te kint he tõ alkot mány elle nesnek. A köz te rü -
let-hasz ná lat dí já nak olyan sza bá lyo zá sa, amely a köz te rü -
let-hasz ná lat ér té két meg ha tá ro zó té nye zõk azo nos sá ga
ese tén, a szol gál ta tás tól füg get len, an nak ér té két nem be -
fo lyá so ló szem pon tok alap ján ki rí vó an ma gas díj fi ze té si
kö te le zett sé get ír elõ egyes vál lal ko zók ra és ez zel meg kü -
lön böz te tést tesz a köz te rü le tet hasz ná ló vál lal ko zók kö -
zött, ön ké nyes, ezért alkot mány elle nes. (…) Ez nem je len -
ti azt, hogy a he lyi ön kor mány zat a köz te rü let-hasz ná la ti
díj meg ál la pí tá sa so rán ne ér vé nye sít het ne he lyi gaz da ság -
po li ti kai, vá ros ké pi, vá ros fej lesz té si ér de ke ket is. Amint
azt az Al kot mány bí ró ság a 20/1998. (V. 22.) AB ha tá ro za -
tá ban (…) ki fej tet te, nem te kint he tõ alkot mány elle nesnek
az a sza bá lyo zás, amely a he lyi ér de kek ér vé nye sí té se ér -
de ké ben díj ked vez ményt, men tes sé get nyújt meg ha tá ro -
zott vál lal ko zói cso por tok szá má ra” (ABH 1998, 454,
456–457.). Az Al kot mány bí ró ság idé zett ha tá ro za ta ezen
az ala pon sem mi sí tet te meg azt az ön kor mány za ti ren de le -
tet, amely a moz gó áru sí tás köz te rü let-hasz ná la ti dí ját
a töb bi köz te rü let-hasz ná la ti díj hoz ké pest ki rí vó an ma gas
összeg ben, azok sok szo ro sá ban ál la pí tot ta meg.

A pi a ci,  illetve vá sá ri hely hasz ná lat, amennyi ben a he -
lyi ön kor mány zat a fenn tar tó, bár nem azo nos a köz te rü -
let-hasz ná lat tal, az zal ro kon sá got mu tat. A hely hasz ná la ti
díj ugyan is az adott pi a ci (vá sá ri) hely hasz ná la tá nak, va la -
mint a fenn tar tó ál tal ez zel kap cso la to san nyúj tott szol gál -
ta tá sok nak az el len ér té ke. A hely hasz ná la tá nak el len ér té -
két en nek meg fele lõen a hely hasz ná la tát be fo lyá so ló té -
nye zõk höz kell iga zí ta ni. A hely hasz ná la ti díj szem pont já -
ból a piac (vá sár) fenn tar tó ja ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok,
vagy is a hasz nált hely nagy sá ga, el he lyez ke dé se, jel le ge
(pél dá ul asz tal biz to sí tá sá val vagy anél kül), a hasz ná lat
mód ja (így pél dá ul a ke let ke zõ kom mu ná lis hul la dék
mennyi sé ge, amely nek el kü lö ní tett gyûj té sét a fenn tar tó
kö te les biz to sí ta ni a Vkr. alap ján), idõ tar ta ma stb. té nye -
zõk bír nak je len tõ ség gel. A he lyi ön kor mány zat, mint
a piac (vá sár) fenn tar tó ja e szem pon tok ra te kin tet tel akár
dif fe ren ci ál tan, akár ked vez mé nyes díj té te lek ki ala kí tá sá -
val is meg ál la pít hat ja a hely hasz ná la ti díj mér té két. Azon -
ban a hely hasz ná lat ér té két nem be fo lyá so ló szem pon tok
(mint pél dá ul az áru sí tott áru cikk bõl szár ma zó ma ga sabb
be vé tel) alap ján meg ál la pí tott ki rí vó an ma gas hely hasz ná -
la ti díj a pi a con (vá sá ron) áru sí tók kö zött olyan meg kü lön -
böz te tést ered mé nyez, amely el len té tes az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé vel.

A Vör2. mel lék le te havi és napi hely hasz ná la ti dí ja kat
ál la pít meg. A havi hely hasz ná la ti dí jak kö zött asze rint
dif fe ren ci ál, hogy az árus mi lyen tí pu sú áru cik ket áru sít
(élel mi szer, vi rág, ipa ri cikk, nép-, kép zõ-, fo tó mû vé sze ti
cikk),  illetve azon be lül asze rint, hogy ren del ke zik-e áru sí -
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tó épít ménnyel, avagy sem. A hely hasz ná la ti dí jat az
igény be vett te rü let te kin te té ben sá vo san sza bá lyoz za:
vagy is az igény be vett te rü let négy zet mé te ren kén ti alap dí -
ja ma ga sabb, ha na gyobb – 2 m2  fe let ti – te rü le ten tör té nik
az áru sí tás. (Így pél dá ul egy élel mi szer árus ha vi dí ja
1400 Ft/m2, ha 2 m2  alat ti te rü le ten árul. Ha azon ban
2 m2-nél na gyobb te rü le ten árul, ak kor a ha vi díj
1750 Ft/m2. Áru sí tó épít mény ese tén a ha vi díj 2 m2-ig
1600Ft/m2, 4 m2  fe lett a ha vi díj 2130 Ft/m2.)

A napi hely hasz ná la ti dí jak kö zött ugyan csak el sõ sor -
ban az áru sí tott ter mé kek sze rint tesz kü lönb sé get, va la -
mint asze rint, hogy az áru sí tás köl csön asz tal lal, vagy
a nél kül tör té nik. Az egyes áru cik kek jel le gé re te kin tet tel
je len tõs mér ték ben el té rõ hely hasz ná la ti dí ja kat ál la pí tott
meg a Vör2. mel lék le te: míg élel mi szer- és vi rág áru sí tá sa
ese tén a havi hely hasz ná la ti díj alap négy zet mé te ren kén ti
díja 1400 Ft/hó, ad dig a nép-, kép zõ és fo tó mû vé sze ti árué
2000 Ft/hó, ipa ri cikk ese tén pe dig már 5000 Ft/hó. Ha son -
ló ará nyú el té ré se ket ál la pít meg a Vör2. mel lék le te a napi
hely hasz ná la ti dí jak nál (pél dá ul köl csön asz ta lon tör té nõ
áru sí tás ese tén: élel mi szer, vi rág: 80 Ft/m2, nép-, kép zõ- és 
fo tó mû vé sze ti áru: 300 Ft/m2, ipar cikk 1500 Ft/m2).

A hely hasz ná la ti díj meg ha tá ro zá sa nem áll össze füg -
gés ben az Al kot mány bí ró ság ál tal ki fej tett szem pon tok -
kal. A Vör2. mel lék le te sze rin ti ma ga sabb mér té kû hely -
hasz ná la ti díj ugyan is nem az igény be vett hely jel le gét,
hasz ná la tá nak mód ját (pl. ke let ke zõ hul la dék mennyi sé ge) 
jut tat ja ki fe je zés re, ha nem ezek kel köz vet len össze füg gés -
ben nem álló szem pon to kat, mint az áru jel le ge,  illetve az
igény be vett te rü let na gyobb mér té ke. A hely hasz ná la ti díj
mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ban e sza bá lyo zá si mód alap ján 
nem a nyúj tott szol gál ta tá sok bír nak dön tõ je len tõ ség gel,
ha nem az, hogy az áru el adá sá ból mi lyen be vé te le szár -
maz hat az árus nak.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint ön ma gá ban az 
a kö rül mény, hogy a Vör2. mel lék le te nem egy sé ge sen ha -
tá roz ta meg a hely hasz ná la ti dí jat, ha nem dif fe ren ci ált
a hely hasz ná lók kö zött, ön ma gá ban nem ve zet alkot mány -
elle nességre. Azon ban a dif fe ren ci á lás el sõd le ges szem -
pont ja, vagy is az, hogy az árus mi lyen tí pu sú áru cik ket
áru sít (élel mi szert, vi rá got, ipa ri cik ket, nép- vagy kép zõ -
mû vé sze ti al ko tást stb.), va la mint az, hogy a hely hasz ná la -
ti díj mér té ké nek a hely hasz ná la tot be fo lyá so ló té nye zõk -
tõl füg get len – el sõ sor ban az árus vár ha tó be vé te lé vel ará -
nyo san emel ke dõ, egyes áru cik kek re te kin tet tel sok szo ros
mér ték ben tör tént – meg ál la pí tá sa nem fe lel meg az Al kot -
mány bí ró ság ál tal fent ki fej tett kö ve tel mé nyek nek.

Utal vé gül az Al kot mány bí ró ság arra is, hogy az ön kor -
mány zat tu laj do ná ban álló he lyi ség (je len eset ben: pi a ci
áru sí tó he lyi ség, pa vi lon) bér le ti dí ját a la ká sok és he lyi sé -
gek bér le té re, va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó
egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény
36.  § (2) be kez dé se alap ján nem sza bá lyoz hat ja ön kor -
mány za ti ren de let ben. Emel lett meg jegy zi az Al kot mány -
bí ró ság azt is, hogy bár az RVkr. a fenn tar tót fel ha tal maz ta 
arra, hogy a hely pénz (és pi a ci áru sí tó he lyi ség ese tén bér -
le ti díj) mér té két meg ál la pít sa, az RVkr. ren del ke zé se i bõl

sem kö vet ke zett, hogy a fenn tar tó ön kor mány zat ön kor -
mány za ti ren de let ben lett vol na kö te les ezek mér té ké rõl
ren del kez ni.

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy a Vör2. mel lék le te el len té tes az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé vel, és meg sem mi sí tet te azt.

Te kin tet tel arra, hogy a Vör2. mel lék le té nek azon na li
ha tá lyú meg sem mi sí té se a díj táb lá zat meg szû né sét ered -
mé nyez né, az Al kot mány bí ró ság a Vör2. mel lék le tét 2009. 
szep tem ber 30. nap já val sem mi sí tet te meg.

Meg jegy zi az Al kot mány bí ró ság, hogy a ha tá lyos ma -
ga sabb szin tû jog sza bá lyok ból sem kö vet ke zik, hogy a vá -
sá ri,  illetve pi a ci hely pénz mér té két ön kor mány za ti ren de -
let ben (vagy is jog sza bály ban) kel le ne sza bá lyoz ni.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 452/B/2005.

Az Alkotmánybíróság
78/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nessé -
gének 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:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Bu da -
pest Fõ vá ros IV. ke rü let Új pest Ön kor mány zat Kép vi se -
lõ-tes tü le te ál tal a pla ká tok el he lye zé sé nek sza bá lya i ról al -
ko tott 22/2004. (VII. 5.) szá mú ren de let 4.  § (2) be kez dé se
alkot mány elle nes, ezért azt a ha tá ro zat köz zé té te lé nek
nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság a Bu da pest Fõ vá ros IV. ke rü -
let Új pest Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal a pla ká -
tok el he lye zé sé nek sza bá lya i ról al ko tott 22/2004. (VII. 5.)
szá mú ren de let 1.  § b) és c) pont ja, 2.  § és 4.  § egé sze, va la -
mint az 5.  § a) pont já nak „hir de tés, fel irat, szó ró lap, ve tí -
tett kép” szö veg ré sze alkot mány elle nességének meg ál la -
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pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt eluta -
sítja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a Bu da pest Fõ vá ros IV. ke rü -
let Új pest Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal a pla ká -
tok el he lye zé sé nek sza bá lya i ról al ko tott 22/2004. (VII. 5.)
szá mú ren de let 3.  §-a és az 5.  § c) pont já nak „épü let ár ká -
dok alat ti jár da, alul- és fe lül já rók stb.” szö veg ré sze alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít ványt, to váb bá az egyéb in dít vá nyi ré sze -
ket vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó a Bu da pest Fõ vá ros IV. ke rü let Új pest
Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te ál tal a pla ká tok el he -
lye zé sé nek sza bá lya i ról al ko tott 22/2004. (VII. 5.) szá mú
ren de le te (a továb biak ban: Ör.) 1.  § b) és c) pont ja,
2–4.  §-a, 5.  § a) pont já nak „hir de tés, fel irat, szó ró lap, ve tí -
tett kép” szö veg ré sze, va la mint 5.  § c) pont já nak „épü let -
ár ká dok alat ti jár da, alul- és fe lül já rók” szö veg ré sze alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát, és ki hir de té sé nek
nap já ra vissza me nõ ha tá lyú meg sem mi sí té sét kez de mé -
nyez te.

Az in dít vá nyo zó egy részt azt ál lí tot ta, hogy a ki fo gá solt
sza bá lyo zás olyan en ge dé lye zé si rend szert tar tal maz,
amely el len té tes a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló
1997. évi LVIII. tör vénnyel (a továb biak ban: Grtv.), va la -
mint a jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb -
biak ban: Jat.) 12.  § (3) be kez dé sé vel. Ezért az in dít vá nyo -
zó sze rint az en ge dé lye zé si rend szer ren de le ti sza bá lyo zá -
sa el len té tes az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé vel.

Szin tén a jog for rá si hi e rar chi á ra hi vat koz va tá mad ta az
in dít vá nyo zó az Ör. 1.  § c) pont ját, a 4.  § (2) be kez dé sét,
va la mint az 5.  § a) pont já nak „szó ró lap, ve tí tett kép” szö -
veg ré szét. Ál lás pont ja sze rint ezek a ren del ke zé sek el len -
té te sek a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény 
8.  §-ával és az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let tel. Az in dít vá nyo zó az Ör.-nek
a fel buj tást sza bály sér té si szank ci ó val fe nye ge tõ 4.  §
(2) be kez dé sét az ár tat lan ság vé lel mé re utal va is ki fo gá -
sol ta.

Az in dít vá nyo zó to váb bá a tu laj don hoz  való jog ra hi -
vat koz va ki fo gá sol ta, hogy az egyéb ként is ön ké nyes en -
ge dé lye zés a „köz te rü let tel köz vet le nül ha tá ros fal fe lü le -
tek re” is vo nat ko zik [Ör. 1.  § c) pont].

Mind ezek mel lett az in dít vá nyo zó – a konk rét al kot -
mány jo gi össze füg gés meg in do ko lá sa nél kül – hi vat ko zott 
a vál lal ko zás és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gá ra, va la -
mint az „Al kot mány el ve i re és a be lõ lük fa ka dó jog al ko tá -
si kö ve tel mé nyek re”.

II.

Az Al kot mány in dít vánnyal össze füg gõ ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.”
„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -

hoz  való jo got.
(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -

bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

„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.”

„57.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban sen ki sem te kint -
he tõ bû nös nek mind ad dig, amíg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét
a bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta nem ál la pí tot ta meg.”

Az Ör. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„1.  §
Az Ön kor mány zat ille té kességi te rü le tén
a) köz te rü le ten,
b) köz te rü le ten álló épít mé nyen és egyéb mû tár gyon,
c) köz te rü let tel köz vet le nül ha tá ros fal fe lü le ten és ke rí -

té sen
pla ká tot csak a köz te rü let tu laj do no sá nak és az érin tett
épü let, épít mény, ke rí tés vagy egyéb mû tárgy (a továb -
biak ban együtt: épít mény) tu laj do no sá nak az elõ ze tes hoz -
zá já ru lá sá val le het el he lyez ni.

2.  §
(1) Az Ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ köz te rü le tek

te kin te té ben a tu laj do no si hoz zá já ru lás meg adá sá ra a pol -
gár mes ter jo go sult.

(2) A pla kát el he lye zé sé re irá nyu ló ké re lem ben pon to -
san meg kell je löl ni, hogy

a ké rel me zõ
a) ki nek az ér de ké ben,
b) mi kor,
c) hol és
d) mi lyen

pla ká to kat kí ván el he lyez ni.
(3) A pol gár mes ter az en ge délyt csak azt köve tõen ad -

hat ja meg, hogy a ké rel me zõ hi telt ér dem lõ en iga zol ta az
épít mény tu laj do no sá nak a pla kát el he lye zé sé hez  való
hoz zá já ru lá sát.

3.  §
(1) Nem kell en ge délyt kér ni a pla ká tok el he lye zé sé re

ki je lölt he lyen tör té nõ pla kát el he lye zés hez.
(2) Nincs szük ség en ge dély re a nem ze ti zász ló és a ha -

tó ság hi va ta los hir det mé nye i nek el he lye zé sé hez.
(3) Az (1) be kez dés sze rin ti he lye ket a pol gár mes ter je -

lö li ki.
(4) A vá lasz tá si pla ká tok el he lye zé sé re a je len ren de let

elõ írásai mel lett a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.
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4.  §
(1) Aki a pla ká tot az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott he -

lyen a köz te rü let tu laj do no sá nak és/vagy az épít mény tu -
laj do no sá nak en ge dé lye nél kül vagy az en ge dély tõl elté -
rõen he lye zi el sza bály sér tés  miatt har minc ezer fo rin tig
ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Fel buj tás  miatt az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az 
is aki nek ér de ké ben a pla ká tot el he lyez ték ki vé ve, ha bi zo -
nyít ja, hogy a pla kát jog el le nes el he lye zé sé re nem adott
meg bí zást.

(3) Azt a dol got, amely re néz ve a je len §-ban meg ha tá -
ro zott sza bály sér tést el kö vet ték, el kell ko boz ni.

5.  §
Je len ren de let al kal ma zá sá ban
a) pla kát: min den fal ra gasz, hir de tés, fel irat, szó ró lap,

ve tí tett kép, zász ló és emb lé ma a hor do zó anyag tól füg get -
le nül,

b) pla kát el he lye zé se: min den olyan te vé keny ség,
amely a pla ká tot az 1.  §-ban meg ha tá ro zott he lye ken má -
sok szá má ra meg is mer he tõ vé te szi,

c) köz te rü let: köz hasz ná lat ra szol gá ló min den olyan
föld te rü let, ame lyet a ren del te té sé nek meg fele lõen bár ki
hasz nál hat, és az in gat lan-nyil ván tar tás ek ként tart nyil -
ván, va la mint az egyéb in gat la nok nak a köz hasz ná lat cél -
já ra át adott te rü let ré szei (épü let ár ká dok alat ti jár da, alul-
és fe lül já rók stb.).”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány alap ján elõ ször
azt vizs gál ta meg, hogy a ke rü le ti ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te az adott tárgy kör ben jo go sult-e ön kor mány za ti 
ren de le tet al kot ni. Az Ör. pre am bu lu ma sze rint a kép vi se -
lõ-tes tü let a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 16.  § (1) be kez dé sé -
ben és sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
(a továb biak ban Szbtv.) 1.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján al kot ta meg a pla ká tok el he lye zé sé nek
sza bá lya i ról  szóló ren de le tet.

Az Ötv. 16.  § (1) be kez dé se ki mond ja: „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 ön kor mány za ti ren de le tet 
al kot.”

Az Szbtv. 1.  § (1) be kez dé se ki mond ja: „Sza bály sér tés
az a jog el le nes, te vé keny ség ben vagy mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló cse lek mény, me lyet tör vény, kor mány ren de let
vagy ön kor mány za ti ren de let sza bály sér tés nek nyil vá nít, s 
amely nek el kö ve tõ it az e tör vény ben meg ha tá ro zott jog -
hát rány fe nye get.”

Az Al kot mány bí ró ság te kin tet be vet te to váb bá az Ötv.
63/A.  § h) pont ját, amely sze rint a fõ vá ro si ön kor mány zat
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik – egye bek mel lett – a fõ vá -

ro si „köz te rü let hasz ná lat és a köz te rü let rend jé nek” ren de -
le ti sza bá lyo zá sa. A 65/A.  § (2) be kez dé se sze rint a fõ vá -
ro si „köz gyû lés fel adat kör ében al ko tott ren de le te vég re -
haj tá sa ér de ké ben fel ha tal ma zást ad hat ke rü le ti kép vi se -
lõ-tes tü let nek ren de let al ko tás ra.”

Az Ötv. ren del ke zé se i re hi vat koz va al kot ta meg a fõ vá -
ro si köz gyû lés a fõ vá ro si köz te rü le tek hasz ná la tá ról és
a köz te rü le tek rend jé rõl  szóló 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy.
ren de le tet (a továb biak ban: Fkr.), amely nek ha tá lya a fõ -
vá ros te rü le tén ta lál ha tó va la mennyi köz te rü let re ki ter jed
[1.  § (1) be kez dés]. Az Fkr. 4.  § (2) be kez dés b) pont ja
alap ján köz te rü let-hasz ná la ti hoz zá já ru lást kell be sze rez ni 
„hir de tõ be ren de zés és rek lám hor do zó el he lye zé sé hez,
fenn ma ra dá sá hoz, ide ért ve a vá lasz tá si kam pányt szol gá ló 
ön ál ló hir de tõ-be ren de zés köz te rü le ten tör té nõ el he lye zé -
sét, fenn ma ra dá sát is, to váb bá a köz te rü let re jog sze rû en
– kü lö nö sen hoz zá já ru lás vagy jog sza bály ren del ke zé se
alap ján – ki he lye zett bár mi lyen épít mény re vagy tárgy ra,
kü lö nö sen pa vi lon ra, nyílt szer ke ze tû el áru sí tó pult ra vagy
épí té si, il let ve egyéb célt szol gá ló áll vány zat ra fel sze relt
rek lám, il let ve rek lám hor do zó be ren de zés el he lye zé sé hez, 
fenn ma ra dá sá hoz; to váb bá bár mi lyen ké pek, vagy rek lá -
mok köz te rü let re tör té nõ ve tí té sé hez, és az erre a cél ra
szol gá ló be ren de zé sek köz te rü let re tör té nõ el he lye zé sé -
hez, fenn ma ra dá sá hoz”.

Az Fkr. fel ha tal maz za a ke rü le ti ön kor mány za to kat to -
váb bi sza bá lyo zás ra. A 2.  § (1) ki mond ja: „Fel ha tal ma zást
kap nak Bu da pest fõ vá ros ke rü le ti ön kor mány za tai, hogy
e ren de let ala pul vé te lé vel, an nak vég re haj tá sá ra és ke re tei
kö zött, az e ren de let ben meg ha tá ro zott kér dé sek ben (...)
he lyi sa já tos sá ga ik nak meg fele lõen ön kor mány za ti ren de -
let ben sza bá lyoz zák a sa ját tu laj do nuk ban lévõ köz te rü le -
tek hasz ná la tát és rend jét.” Az Fkr. – 2004. no vem ber
11-tõl ha tály ban lévõ – 4.  § (3) be kez dé se sze rint: „A ke rü -
le ti ön kor mány zat ren de le té ben a köz te rü let-hasz ná la ti
hoz zá já ru lás hoz kö tött köz te rü let-hasz ná lat to váb bi ese -
teit is meg ál la pít hat ja.”

Az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi dön té se i ben – az ak kor
ha tály ban volt jog sza bá lyok figye lembe véte lével – azt ál -
la pí tot ta meg, hogy „a köz te rü le ten  való hir de té sek sza bá -
lyo zá sá ra (...) az ön kor mány za tok jo go sul tak”
(1017/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1997, 804, 807.), il let -
ve a hir de té sek el he lye zé sé nek sza bá lyo zá sá val az ön kor -
mány zat „tör vény ál tal nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi
vi szonyt ren de zett”. (638/H/1992. AB ha tá ro zat, ABH
1994, 746, 748.)

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a ke rü le ti kép vi se lõ-tes tü let jog sza bá lyi fel ha tal ma -
zás alap ján, az Al kot mány, az Ötv., az Szbtv., va la mint az
Fkr. hi vat ko zott ren del ke zé se i nek meg fele lõen fo gad ta el
az Ör.-t. A pla ká tok el he lye zé sé vel kap cso la tos sza bá lyok
meg ál la pí tá sa az Al kot mány 42.  §-a sze rin ti „he lyi köz -
ügy nek” és az Ötv. 16.  § (1) be kez dés sze rin ti „he lyi tár sa -
dal mi vi szony nak” mi nõ sül. A sza bály sér tés re vo nat ko zó
he lyi ön kor mány za ti ren del ke zé sek meg al ko tá sát ki fe je -
zet ten le he tõ vé te szi az Szbtv. 1.  § (1) be kez dé se, a fõ vá ro -
si sza bá lyo zá si kom pe ten ci ák el osz tá sá ról pe dig az Fkr.
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ren del ke zik. A in dít vány ban em lí tett Jat. és a Grtv. he lyé -
be lépõ, a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség alap ve tõ feltéte -
leirõl és egyes kor lá ta i ról  szóló 2008. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Grtv2.) nem tar tal maz olyan ren del ke -
zést, amely ki zár ja a fõ vá ro si ke rü le ti kép vi se lõ-tes tü le ti
sza bá lyo zást eb ben a tárgy kör ben.

Ezért az Al kot mány bí ró ság azt ál la pí tot ta meg, hogy
a ke rü le ti ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te az adott tárgy -
kör ben jo go sult ön kor mány za ti ren de le tet al kot ni.

2. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány alap ján kü lön
vizs gál ta az Ör. 4.  § (2) be kez dé sét, amellyel össze füg gés -
ben az in dít vá nyo zó két ki fo gást fo gal ma zott meg. Egy -
részt úgy vél te, hogy a sza bály el len té tes a sza bály sér té -
sek re vo nat ko zó – hi vat ko zott – ma ga sabb szin tû jog sza -
bá lyok kal, más részt amel lett ér velt, hogy sér ti az ár tat lan -
ság vé lel mét.

Az Ör. 4.  § (1) be kez dé se sze rint a pla kát en ge dély nél -
kü li vagy en ge dély tõl el té rõ el he lye zé se sza bály sér tés nek
mi nõ sül. A (2) be kez dés alap ján fel buj tás  miatt bün te ten -
dõ az is „aki nek ér de ké ben a pla ká tot el he lyez ték ki vé ve,
ha bi zo nyít ja, hogy a pla kát jog el le nes el he lye zé sé re nem
adott meg bí zást”.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint nem alkot -
mány elle nes ön ma gá ban a sza bály sér té si tény ál lás meg ál -
la pí tá sa ön kor mány za ti ren de let ben. Erre ki fe je zett fel ha -
tal ma zást ad az Szbtv. 1.  § (1) be kez dé se. Ugyan ak kor
a sza bály sér té sek ön kor mány za ti ren de le ti sza bá lyo zá sa
nem ke rül het el len tét be a ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok -
kal. (638/H/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 746,
748–750.)

Az Szbtv. 5.  §-a ki mond ja: „Sza bály sér tés  miatt az von -
ha tó fe le lõs ség re, aki nek a cse lek mé nye szán dé kos vagy
gon dat lan, ki vé ve, ha a sza bály sér tést meg ha tá ro zó jog -
sza bály csak a szán dé kos el kö ve tést bün te ti.” A 6.  § így
ren del ke zik: „A sza bály sér tést el kö ve ti az is, aki mást
a sza bály sér tés el kö ve té sé re szán dé ko san rá bír (fel buj tás),
és aki más nak a sza bály sér tés el kö ve té sé hez szán dé ko san
se gít sé get nyújt (bûn se gély).”

Az Al kot mány bí ró ság a 63/1997. (XII. 12.) AB ha tá ro -
zat ban a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg: „A sza bály sér té si
el já rás rend je in kább kö ze lít az ál lam igaz ga tá si el já rás ál -
ta lá nos sza bá lya i hoz, de a bün te tõ el já rás egyes ele me i bõl
is épít ke zik: így pél dá ul a fe le lõs sé gi sza bá lyok te rén. Sza -
bály sér tés el kö ve tõ je csak meg ha tá ro zott élet kort el ért és
meg fe le lõ fel is me ré si, aka rat kép zõ ké pes ség gel ren del ke -
zõ ter mé sze tes sze mély le het, a bün te tõ jo gi ér te lem ben
vett fel ró ha tó ság alap ján. Sza bály sér tés  miatt az el kö ve tõ
ak kor von ha tó fe le lõs ség re, ha cse lek mé nye szán dé kos
vagy gon dat lan (...), a bi zo nyí tá si te her – a bün te tõ el já rás -
hoz ha son ló an – a ha tó sá go kat ter he li. A sza bály sér té si fe -
le lõs ség re vo nás pe dig a jog sér tés ter mé sze te, az el bí rá lás
rend je és a szank ció jel le ge te kin te té ben a bün te tõ-igaz -
ság szol gál ta tás hoz áll kö zel, az zal ro kon.

A sza bály sér té si fe le lõs ség – le gye nek bár az el kö ve tett
jog sér té sek igaz ga tás el le ne sek vagy kri mi ná lis jel le gû ek – 
alap ve tõ en »bûn fe le lõs ség«, azaz ter mé sze tes sze mély

múlt ban el kö ve tett jog sér té sé re vá la szol, s a fel ró ha tó ság
alap ján meg ha tá ro zott – rep resszív jel le gû – jog hát rányt
he lyez ki lá tás ba.” (ABH 1997, 365, 371.)

Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság nem a sza bály sér té -
si fe le lõs sé gi rend szert át ala kí tó sza bá lyo zást vizs gált, ha -
nem egy ön kor mány za ti ren de le tet, amely nek össz hang -
ban kell len nie a ma ga sabb szin tû jog sza bá lyok kal, ezért
nem tér het el az Szbtv. fo gal mi és fe le lõs sé gi rend sze ré tõl.
Az Szbtv. 5.  §-a alap ján a sza bály sér té si fe le lõs ség re vo -
nás alap ja a fel ró ha tó ság, a 6.  § sze rint fel buj tó az, aki mást 
„sza bály sér tés el kö ve té sé re szán dé ko san rá bír”. Ez zel
szem ben az Ör. vizs gált ren del ke zé se alap ján fel buj tó az
is, „aki nek ér de ké ben a pla ká tot el he lyez ték”. Az Szbtv.
fo gal mi rend sze re sze rint vi szont ezt a sze mélyt csak ak -
kor le het fel buj tó nak te kin te ni, ha õ bír ta rá az el kö ve tõt
a sza bály sér tés el kö ve té sé re, vagy is – gya kor la ti lag – õ
adott meg bí zást a pla kát el he lye zé sé re. A meg bí zó azon -
ban nem min dig azo nos az zal, aki nek ér de ké ben a pla ká tot 
el he lyez ték. To váb bá az Ör. vizs gált ren del ke zé se alap ján
a „fel buj tó” ak kor nem von ha tó fe le lõs ség re, ha „bi zo nyít -
ja, hogy a pla kát jog el le nes el he lye zé sé re nem adott meg -
bí zást”. Ilyen ki men té si sza bályt az Szbtv. nem tesz le he -
tõ vé.

Ezért az Al kot mány bí ró ság arra a meg ál la pí tás ra ju tott,
hogy az Ör. 4.  § (2) be kez dé se el len té tes az Szbtv.
6.  §-ával, ezért sér ti az Al kot mány 44/A.  § (2) is, amely
sze rint a he lyi kép vi se lõ-tes tü let ren de le te nem le het el len -
té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal.

Mi vel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta a tá ma dott
ren del ke zés alkot mány elle nességét az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé se alap ján, kü lön nem vizs gál ta, hogy az el len -
té tes-e az ár tat lan ság vé lel mé nek kö ve tel mé nyé vel, amely
az Al kot mány 57.  § (2) be kez dé sé bõl kö vet ke zik.

Az Al kot mány bí ró ság az Ör. 4.  § (2) be kez dé sét a ha tá -
ro zat ki hir de té sé nek nap já val sem mi sí tet te meg, mert az
in dít vány nem adott in do kot az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.)
43.  § (4) be kez dé se sze rin ti vissza me nõ le ges ha tá lyú meg -
sem mi sí tés re.

3. Az in dít vá nyo zó ki fo gá sol ta, hogy az Ör. ren del ke -
zé sei alap ján a pol gár mes ter jog ál lam ban el fo gad ha tat lan,
ön ké nyes dön tés ho za tal ra jo go sult.

Az Ör. 1.  §-a alap ján köz te rü le ten, köz te rü le ten álló
épít mé nyen és egyéb mû tár gyon, va la mint köz te rü let tel
köz vet le nül ha tá ros fal fe lü le ten és ke rí té sen csak a köz te -
rü let tu laj do no sá nak és az érin tett épít mény tu laj do no sá -
nak az elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val le het el he lyez ni pla ká tot.
A 2.  § (1) be kez dé se sze rint az ön kor mány zat tu laj do ná -
ban lévõ köz te rü le tek te kin te té ben a tu laj do no si hoz zá já -
ru lás meg adá sá ra a pol gár mes ter jo go sult. A (3) be kez dés
úgy ren del ke zik, hogy nem ön kor mány za ti tu laj don ese tén 
a pol gár mes ter „az en ge délyt csak azt köve tõen ad hat ja
meg, hogy a ké rel me zõ hi telt ér dem lõ en iga zol ta az épít -
mény tu laj do no sá nak a pla kát el he lye zé sé hez  való hoz zá -
já ru lá sát.” Ugyan ak kor az Ör. 3.  §-a alap ján a pla ká tok el -
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he lye zé sé re ki je lölt he lyen tör té nõ pla kát el he lye zés hez
nem kell en ge délyt kér ni.

Az Ör. nem ha tá roz za meg a pol gár mes ter dön té sé nek
el já rá si és tar tal mi fel té te le it. Eb bõl azon ban nem kö vet ke -
zik, hogy a pol gár mes ter az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben el is mert jo gál la mi sá got sér tõ mó don, ön ké nye sen gya -
ko rol hat ná jog kö rét. Az en ge dé lye zé si el já rás ra – mint ön -
kor mány za ti ha tó sá gi ügy re – irány adók a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke -
zé sei [12.  § (3) be kez dés b) pont; 19.  § (2) be kez dés], to -
váb bá a pol gár mes ter ha tá ro za tá val szem ben – a Ket.
VII. fe je ze té ben meg ha tá ro zot tak sze rint – jog or vos la tok
ve he tõk igény be.

Az en ge dé lye zés nél irány adó tar tal mi szem pon to kat
szin tén más jog sza bá lyok ha tá roz zák meg. Az Fkr. 7.  §
(1) be kez dé se ki mond ja: „A köz te rü let-hasz ná la ti hoz zá -
já ru lá si ké re lem el bí rá lá sa so rán figye lembe kell ven ni
a Fõ vá ro si Sza bá lyo zá si Ke ret ter vet [FSZKT, 46/1998.
(X. 15.) Fõv. Kgy. ren de let], a Bu da pes ti Vá ros ren de zé si
és Épí té si Ke ret sza bály za tot [BVKSZ 47/1998. (X. 15.)
Fõv. Kgy. ren de let], az adott te rü let re vo nat ko zó Ke rü le ti
Sza bá lyo zá si Ter vet (KSZT), va la mint a Ke rü le ti Vá ros -
ren de zé si és Épí té si Sza bály za tot (KVSZ), a vá ros ké pi,
vá ros ren de zé si, mû em lék vé del mi, köz le ke dé si, kör nye -
zet vé del mi, köz egész ség ügyi és köz tisz ta sá gi elõ írásokat,
ke res ke del mi és tu risz ti kai szem pon to kat, s ér vé nye sí te ni
kell a jog sza bá lyok elõ írásait is.” To váb bá az en ge dé lye -
zé si el já rás ban a pol gár mes ter a pla ká tok tar tal má val
össze füg gõ en csak olyan szem pon to kat ér vé nye sít het,
ame lye ket jog sza bá lyok ír nak elõ (pél dá ul a Grtv2.-be li
rek lám ti lal mak és -kor lá to zá sok, a Btk. ál tal til tott ma ga -
tar tá sok stb.), és nem ter jesz ked het túl azo kon.

Kö vet ke zés kép pen a pol gár mes ter nem dönt het sza bad
be lá tá sa sze rint, ezért az Ör. tá ma dott ren del ke zé sei nem
el len té te sek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel.

4. Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta az in dít vá nyo -
zó nak azt a ki fo gá sát, hogy a „köz te rü let tel köz vet le nül
ha tá ros fal fe lü le tek” ese té ben az Ör. alkot mány elle nesen
kor lá toz za a tu laj don hoz  való jo got [Ör. 1.  § c) pont].

Az Ör. 1.  § c) pont ja azt írja elõ, hogy a köz te rü let tel
köz vet le nül ha tá ros, ma gán tu laj don ban lévõ fal fe lü le te -
ken tör té nõ pla kát el he lye zés hez az épít mény tu laj do no sá -
nak elõ ze tes hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Ez a ren del ke zés
nem az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé ben el is mert tu laj -
don hoz  való jog kor lá to zá sa, ha nem a tu laj don jog garan -
ciája, mi vel a tu laj do nos hoz zá já ru lá sa hi á nyá ban nem te -
szi le he tõ vé a pla ká tok el he lye zé sét. Mind ezt meg erõ sí ti
az Ör. 2.  § (3) be kez dé se, amely ki mond ja: „A pol gár mes -
ter az en ge délyt csak azt köve tõen ad hat ja meg, hogy a ké -
rel me zõ hi telt ér dem lõ en iga zol ta az épít mény tu laj do no -
sá nak a pla kát el he lye zé sé hez  való hoz zá já ru lá sát.”

Az Ör. annyi ban kor lá toz za a tu laj don hoz  való jo got,
hogy a tu laj do nos hoz zá já ru lá sa ese tén is meg kö ve te li
a köz te rü let tu laj do no sá nak hoz zá já ru lá sát [1.  § c)], ami az 
ön kor mány zat ese té ben a pol gár mes ter en ge dé lyét je len ti

[2.  § (1)]. Te hát a „köz te rü let tel köz vet le nül ha tá ros fal fe -
lü le tek” ese té ben (a köz te rü le tek álló egyéb épít mé nyek -
hez ha son ló an) a ma gán tu laj do nos ren del ke zé se ön ma gá -
ban nem ele gen dõ, a köz te rü let tu laj do no sá nak ren del ke -
zé se is szük sé ges a pla kát ki he lye zé sé hez. Ezért az Ör.
nem je len ti a tu laj don el vo ná sát, nem le he tet le ní ti el a tu -
laj don hoz fû zõ dõ rész jo go sult sá go kat, ha nem rész le ge sen
kor lá toz za a tu laj don fe let ti sza bad ren del ke zést.

Az Al kot mány bí ró ság a tu laj don hoz  való jo got alap ve tõ 
jog nak te kin ti [7/1991. (II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
22, 25.]. A ké sõb bi gya kor la tot meg ha tá ro zó 64/1993.
(XII. 22.) AB ha tá ro zat ki mond ta, hogy az Al kot mány
a tu laj don jo got az egyé ni cse lek vé si au to nó mia anya gi
alap ja ként ré sze sí ti vé de lem ben. A tu laj don jog köz ér de kû
kor lá to zá sá nál azt kell tisz táz ni, hogy in do kolt-e a jog sza -
bály ban a köz ér dek re  való hi vat ko zás, il let ve, hogy
nincs-e szó a tu laj don jog kor lá to zá sán kí vül más alap jog
sé rel mé rõl is. (ABH 1993, 373, 380–382.) A 42/2006.
(X. 5.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta: „A köz ér dek alap ján
tör té nõ tu laj don kor lá to zás nál az Al kot mány bí ró ság nem
te kin ti elég sé ges alap nak, hogy a jog sza bály ál ta lá nos ság -
ban hi vat ko zik a kor lá to zást szük sé ges sé tevõ köz ér dek re,
sza bad ha tó sá gi mér le ge lé si jog kör ben hagy va an nak
meg ha tá ro zá sát, konk ré tan mi lyen tu laj do ni tár gyak ra kell 
a kor lá to zást al kal maz ni. A köz ér de ket jog sza bály ban úgy
kell meg ha tá roz ni, hogy konk rét ügy ben a köz ér dek bõl
tör té nõ kor lá to zás szük sé ges sé gét bí ró ság el len õriz hes se.” 
(ABH 2006, 520, 529.) Ez a ha tá ro zat a tu laj don kor lá to zás 
ará nyos sá gá val kap cso lat ban ki mond ta: „A vizs gá lat má -
sik szem pont ja itt is – az Al kot mány 8.  §-ának (2) be kez -
dé se alap ján – az ará nyos ság. Az ará nyos ság te kin te té ben
a tu laj don hoz  való jog Al kot mány ban meg ha tá ro zott sza -
bá lyá ból nem szár ma zik sa já tos kö ve tel mény. Ezért az
ará nyos ság ál ta lá nos vizs gá la ti mér cé je al kal ma zan dó:
a kor lá to zás sal el ér ni kí vánt cél fon tos sá gá nak és az en nek
ér de ké ben oko zott alap jog-sé re lem sú lyá nak össz hang ban
kell áll nia.” (ABH 2006, 529.)

Je len ügy ben a pla ká tok el he lye zé sé re vo nat ko zó kor lá -
to zás nem érin ti az épít mény, fal fe lü let tu laj don jo gá nak
lé nye gét, mert nem von ja el a tu laj dont, és nem zár ja ki
a hasz ná la ti jo gok ér vé nye sü lé sét [7/1991. (II. 28.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1991, 22, 26; 42/2006. (X. 5.) AB ha tá ro zat,
ABH 2006, 528.]. A tu laj don kor lá to zás szük sé ges sé gét
meg ala po zó köz ér de kû cél meg ál la pít ha tó az Ör. és a fel -
ha tal ma zó ren del ke zé sek alap ján (vá ros ké pi, épí tés ügyi
szem pon tok stb.). Mi vel nem ki zá ró lag a tu laj do nos ma -
gán au to nó mi á ját érin tõ kér dés rõl van szó, ha nem he lyi
köz ügy rõl, he lyi tár sa dal mi vi szony ról, ezért a tu laj don fe -
let ti sza bad ren del ke zést kor lá to zó hoz zá já ru lá si (en ge dé -
lye zé si) el já rás in téz mé nye sí té se szük sé ges köz ér de kû
kor lá to zás nak te kint he tõ. [Az in gat lan-tu laj don ön kor -
mány za ti ren de let ben tör té nõ, köz ér de kû kor lá to zá sá nak
vizs gá la tá ról: 27/2000. (VII. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
444, 454.]

A kor lá to zás ará nyos sá gá nál az Al kot mány bí ró ság azt
vet te te kin tet be, hogy az en ge dély csak jogi in dok kal,
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meg fe le lõ jog sza bá lyi hi vat ko zás sal ta gad ha tó meg [Fkr.
7.  § (1), Grtv2. stb.]. Ezért a konk rét ese tek ben a jog or vos -
la ti szerv ként el já ró bí ró ság el len õriz ni tud ja a tu laj don -
kor lá to zás szük sé ges sé gét és ará nyos sá gát.

Ezért az Al kot mány bí ró ság a tu laj don hoz  való jog gal
össze füg gés ben elõ ter jesz tett in dít ványt el uta sí tot ta.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az Ör. 1.  § b) és 
c) pont ja, 2.  § és 4.  § egé sze, va la mint az 5.  § a) pont já nak
„hir de tés, fel irat, szó ró lap, ve tí tett kép” szö veg ré sze alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít ványt el uta sí tot ta.

5. Az in dít vá nyo zó hi vat ko zott a vál lal ko zás és a gaz -
da sá gi ver seny sza bad sá gá ra, va la mint az „Al kot mány el -
ve i re és a be lõ lük fa ka dó jog al ko tá si kö ve tel mé nyek re” is.
Azon ban in dít vá nyá ban nem je löl te meg, hogy az Ör. mely 
ren del ke zé se it és mi lyen konk rét al kot mány jo gi össze füg -
gés alap ján tart ja alkot mány elle nesnek. To váb bá az in dít -
vány ból az sem ál la pít ha tó meg, hogy az in dít vá nyo zó az
Ör. 3.  §-át és az 5.  § c) pont já nak „épü let ár ká dok alat ti jár -
da, alul- és fe lül já rók stb.” szö veg ré szét mi lyen ok ból tart -
ja alkot mány elle nesnek.

Az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se ki mond ja: „Az in dít vány -
nak a ké re lem alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé se mel lett ha -
tá ro zott ké rel met kell tar tal maz nia.” Az Al kot mány bí ró -
ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló,
több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.) 21.  §
(2) be kez dé se sze rint „az in dít vány tar tal maz za: a vizs gá -
lan dó jog sza bály meg je lö lé se mel lett az Al kot mány nak
azo kat a ren del ke zé se it, ame lye ket – az in dít vá nyo zó ál lí -
tá sa sze rint – a hi vat ko zott jog sza bá lyok meg sér te nek, va -
la mint az Abtv.-nek és egyéb tör vényeknek azo kat a ren -
del ke zé se it, ame lyek bõl az in dít vá nyo zó jo go sult sá ga és
az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re meg ál la pít ha tó.” Az Al -
kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint nem ele gen dõ az Al -
kot mány egyes ren del ke zé se i re hi vat koz ni: az in dít vány -
ban meg kell in do kol ni, hogy az Al kot mány egyes fel hí -
vott ren del ke zé se it a meg sem mi sí te ni kért jog sza bály
 miért és mennyi ben sér ti [654/H/1999. AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 1645.; 472/B/2000. AB vég zés, ABH 2001,
1655.; 494/B/2002. AB vég zés, ABH 2002, 1783.]. Az in -
dít vá nyo zó – a pa rag ra fu sok fel so ro lá sán túl – nem je löl te
meg, hogy az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei konk -
ré tan mely tá ma dott ren del ke zé sek kel el len té te sek, és mi -
lyen in dok ból tart ja alkot mány elle nesnek a sza bá lyo zást.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság – az Abtv.
22.  § (2) be kez dé se alap ján – az Ör. 3.  §-a és az 5.  §
c) pont já nak „épü let ár ká dok alat ti jár da, alul- és fe lül já rók
stb.” szö veg ré sze alkot mány elle nességének meg ál la pí tá -
sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt, to váb bá az
egyéb in dít vá nyi ré sze ket vissza uta sí tot ta.

Vé ge ze tül az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi, hogy el já -
rá sa so rán ész lel te: az Ör. 4.  § (1) be kez dé sé nek az „(1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott he lyen” szö veg ré sze el írást tar -
tal maz. A hi vat ko zás ér te lem sze rû en az Ör. 1.  § (1) be kez -

dé sé re vo nat ko zik. En nek a jog al ko tói hi bá nak azon ban az 
al kot mány bí ró sá gi el já rás ban nem volt je len tõ sé ge.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 866/B/2004.

Az Alkotmánybíróság 
79/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nes -
ségének 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 Sá ros pa tak
Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le té nek a gyer mek vé del mi tá mo ga -
tá sok ról  szóló 4/2000. (II. 28.) ren de le te 6/A.  §-a alkot -
mány elle nes, ezért azt meg sem mi sí ti.

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-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ve ze tõ je a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 99.  § (2) be kez dés a) pont ja alap ján kez de -
mé nyez te Sá ros pa tak Vá ros Kép vi se lõ-tes tü le té nek
a gyer mek vé del mi tá mo ga tá sok ról  szóló 4/2000. (II. 28.)
ren de le té nek (a továb biak ban: Gyr.) – a 16/2008. (V. 30.)
szá mú ren de let tel ki egé szí tett – 6/A.  §-a alkot mány elle -
nessége meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét, mi u tán tör -
vényességi ész re vé te lét a kép vi se lõ-tes tü let nem fo gad ta
el. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint Gyr. 6/A.  §-a az Al -
kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét sér ti, mi vel a kép vi se -
lõ-tes tü let a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény ben (a továb biak ban:
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Gyvt.) ka pott fel ha tal ma zá son túl ter jesz ked ve, ille tõ leg
fel ha tal ma zás nél kül ál la pí tot ta meg a gyer mek vé del mi tá -
mo ga tás meg vo ná sá nak ese te it. A kép vi se lõ-tes tü let ha -
tás kö re a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás meg ál la -
pí tá sá ra ter jed ki, ezt az el lá tást ki egé szít he ti, más pénz be li 
tá mo ga tást ál la pít hat meg és a tá mo ga tást ter mé szet be ni
el lá tás for má já ban is nyújt hat ja. A tör vény ben meg ha tá ro -
zott jo go sult sá gi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a jegy zõ, ille -
tõ leg a kép vi se lõ-tes tü let – az in dít vá nyo zó sze rint – kö te -
les a gyer mek vé del mi tá mo ga tá so kat meg ál la pí ta ni és fo -
lyó sí ta ni to váb bi fel té te lek nél kül a rá szo ru ló gyer mek ré -
szé re. A Gyr. ki egé szí té sé vel te hát a kép vi se lõ-tes tü let túl -
ter jesz ke dett a Gyvt.-ben ka pott fel ha tal ma zá son, ami ek -
ként tör vénysértõ és alkot mány elle nes.

Az in dít vá nyo zó meg je gyez te, hogy a ren del ke zé sé re
álló ira tok ta nú sá ga sze rint a kép vi se lõ-tes tü let „már
a Gyr. el fo ga dá sa kor is nyilván valóan tisz tá ban volt az zal,
hogy jog sza bály sér tõ he lyi ren de le tet al kot”. Ál lás pont ja
sze rint „sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem fo gad ha tó el
(...) azon he lyi jog al ko tá si szem lé let, amely a Gyvt. ren del -
ke zé se i tõl tu da to san el té rõ, azok nak tu da to san el len sze gü -
lõ he lyi sza bá lyo zás lét jo go sult sá gát az zal a cél ki tû zés sel
kí ván ja alá tá masz ta ni, (...) hogy ily mó don je lez zék, a je -
len le gi tör vényi sza bá lyo zás (...) meg vál toz ta tá sá nak
szük sé ges sé gét”. „Az ön kor mány zat nak (...) úgy kell sza -
bá lyoz nia, hogy azok a rá szo ru ló gyer me kek és csa lád juk,
akik az adott élet hely zet ben se gít ség re szo rul nak, el lá tat -
la nul ne ma rad ja nak”. Mind ez a sé rel me zett sza bá lyo zás
„csor bít ja az Al kot mány 67.  §-ában rög zí tett alap ve tõ
gyer mek jo go kat is”.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„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.”

„67.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den gyer mek -
nek joga van a csa lád ja, az ál lam és a tár sa da lom ré szé rõl
arra a vé de lem re és gon dos ko dás ra, amely a meg fe le lõ tes -
ti, szel le mi és er köl csi fej lõ dé sé hez szük sé ges.

(2) A szü lõ ket meg il le ti az a jog, hogy a gyer me kük nek
adan dó ne ve lést meg vá lasszák.

(3) A csa lá dok és az if jú ság hely ze té vel és vé del mé vel
kap cso la tos ál la mi fel ada to kat kü lön ren del ke zé sek tar tal -
maz zák.”

2. A Gyr. érin tett ren del ke zé sei:
„6/A.  §. Meg kell von ni a gyer mek vé del mi tá mo ga tá so -

kat azok tól a szü lõk tõl, akik a gyer me ke i ket nem já rat ják
is ko lá ba, il let ve az is ko lai élet mód ra fel ké szí tõ kö te le zõ

óvo dai fog lal ko zás ra, és ez zel a gye rek ne ve lé sét, ér tel mi,
er köl csi fej lõ dé sét ve szé lyez te tik.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se sze rint a he lyi
ön kor mány zat 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. A
he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
16.  §-ának (1) be kez dé se elõ ír ja, hogy 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 a tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak vég re haj tá sá ra ön kor mány za ti ren de le tet al kot.

A Gyvt. a gyer mek vé del mi tá mo ga tá sok te kin te té ben
ki zá ró lag arra ha tal maz ta fel a te le pü lé si ön kor mány za tok
kép vi se lõ-tes tü le te it, hogy ren de let ben sza bá lyoz zák
a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás mér té két [21.  §
(1) be kez dés], a ha tás kö rük be tar to zó el lá tást ki egé szít he -
tik és más pénz be li tá mo ga tá so kat is meg ál la pít hat nak
[18.  § (2) be kez dés], to váb bá meg ál la pít ják a ha tás kö rük -
be tar to zó el lá tá sok nál az iga zo lás és a nyi lat ko zat tar tal -
mát, a be nyúj tás rész le tes sza bá lya it, az el bí rá lás rész le tes
szem pont ja it, a jö ve de lem szá mí tás nál irány adó idõ sza kot
[131.  § (1) be kez dés]. A töb bi pénz be li és ter mé szet be ni
el lá tás (így pél dá ul a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény, a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás és az óvo -
dáz ta tá si tá mo ga tás) vo nat ko zá sá ban a Gyvt. nem tar tal -
maz fel ha tal ma zást he lyi jog al ko tás ra.

2. A Gyr. tá ma dott ren del ke zé sé ben a kép vi se lõ-tes tü -
let a gyer mek vé del mi tá mo ga tá sok meg vo ná sá nak ese te it
ál la pí tot ta meg. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta:
a Gyvt. nem adott fel ha tal ma zást arra, hogy az ön kor -
mány za tok a gyer mek vé del mi tá mo ga tás meg vo ná sát, an -
nak fel té te le it sza bá lyoz zák. Az Al kot mány bí ró ság ál lás -
pont ja sze rint az ilyen tar tal mú ön kor mány za ti ren de le ti
sza bá lyo zás el len té tes a Gyvt. elõ írásaival, így a Gyr. érin -
tett 6/A.  §-a az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét sér ti. Az
Al kot mány bí ró ság ezért az alkot mány elle nesnek nyil vá ní -
tott Gyr. ren del ke zé sét meg sem mi sí tet te [lásd 7/1999.
(IV. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 379.; 56/2002.
(XI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 648.].

Mi vel az Al kot mány bí ró ság Gyr. 6/A.  §-a alkot mány -
elle nességét az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé nek sé -
rel me  miatt meg ál la pí tot ta, a to váb bi vizs gá la tot az ed di gi
gya kor la tát kö vet ve [31/1991. (VI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 133, 136.; 27/1993. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1993, 444, 451.; 44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
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193, 200.; 21/2001. (VI. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 2001,
231, 236.] mel lõz te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1173/H/2008.

Az Alkotmánybíróság 
80/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bá lyok alkot mány elle -
nességének 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:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Ke re pes
Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le té nek a gyer mek vé de lem
he lyi rend sze ré rõl  szóló 16/2006. (IV. 28.) ren de le té nek
6.  § (6) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt meg sem mi -
sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság Ke re pes Nagy köz ség Ön kor -
mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a pénz be li, ter mé szet be -
ni és sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok
he lyi sza bá lyo zá sá ról  szóló 15/2006. (IV. 28.) ren de le te
7.  § (8)–(14) be kez dé sei alkot mány elle nessége meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló el já rá sát megszün -
teti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ je a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 99.  § (2) be kez dés a) pont ja alap -
ján – egy be ad vány ban – kez de mé nyez te Ke re pes Nagy -

köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té nek a gyer mek -
vé de lem he lyi rend sze ré rõl  szóló 16/2006. (IV. 28.) ren de -
le tét (a továb biak ban: Gyr.) mó do sí tó 14/2008. (VI. 10.)
ren de let, va la mint Ke re pes Nagy köz ség Ön kor mány za ta
Kép vi se lõ-tes tü le té nek a pénz be li, ter mé szet be ni és sze -
mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis el lá tá sok he lyi sza -
bá lyo zá sá ról  szóló 15/2006. (IV. 28.) ren de le tét (a továb -
biak ban: Szr.) mó do sí tó 13/2008. (VI. 10.) ren de let 1.  §-a
alkot mány elle nessége meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét, 
mi u tán tör vényességi ész re vé te lét a kép vi se lõ-tes tü let
nem fo gad ta el. Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy mind két
mó do sí tás az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sét sér ti, mi -
vel azo kat tör vényi fel ha tal ma zás nél kül és a tör vényi sza -
bá lyo zás sal el len té tes tar ta lom mal al kot ták meg.

1.1. A Gyr. sé rel me zett mó do sí tá sa [Gyr. 6.  § (6) be -
kez dé se] a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás meg ál -
la pít ha tó sá ga te kin te té ben – a hely szí ni szem le le foly ta tá -
sá ban  való köz re mû kö dés sel, il let ve a tan kö te le zett ség tel -
je sí té sé vel kap cso la tos – ki zá ró fel té te le ket ál la pí tott meg.
Az in dít vá nyo zó sze rint a gyer me kek vé del mé rõl és
a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény
(a továb biak ban: Gyvt.) ér tel mé ben a kép vi se lõ-tes tü let
ha tás kö re a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás meg ál -
la pí tá sá ra ter jed ki, ezt az el lá tást ki egé szít he ti, más pénz -
be li tá mo ga tást ál la pít hat meg és a tá mo ga tást ter mé szet -
be ni el lá tás for má já ban is nyújt hat ja. A tör vény ben meg -
ha tá ro zott jo go sult sá gi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a kép -
vi se lõ-tes tü let – az in dít vá nyo zó sze rint – kö te les a tá mo -
ga tást meg ál la pí ta ni és fo lyó sí ta ni to váb bi fel té te lek nél -
kül a rá szo ru ló gyer mek ré szé re. A Gyr. mó do sí tá sá val te -
hát a kép vi se lõ-tes tü let túl ter jesz ke dett a Gyvt.-ben ka pott
fel ha tal ma zá son, ami ek ként tör vénysértõ és alkot mány -
elle nes.

1.2. Az Szr. mó do sí tá sát [Szr. 7.  § (8)–(14) be kez dé sei] 
ha son ló kép pen alkot mány elle nesnek ítél te az in dít vá nyo -
zó, mi vel ab ban a kép vi se lõ-tes tü let a szo ci á lis se gély fel -
té te le ként ön kor mány za ti köz ér de kû mun ka vég zé sét és az 
eset le ges tan kö te le zett ség tel je sí té sét írta elõ, va la mint
meg ha tá roz ta az ön kor mány za ti köz ér de kû mun ka vég zé -
sé nek fel té te le it, to váb bá az en nek el len ér té ke ként járó
szo ci á lis se gély mér té két. Ál lás pont ja sze rint ezek kel
a ren del ke zé sek kel a kép vi se lõ-tes tü let túl ter jesz ke dett
a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény ben ka pott ren de let al ko tá si fel ha tal -
ma zá son.

2. Az in dít vá nyo zó mind két eset ben a mó do sí tó ren del -
ke zé se ket meg ál la pí tó ren de le tek al kot má nyos sá ga utó la -
gos vizs gá la tát kez de mé nyez te. Az Al kot mány bí ró ság ál -
lan dó gya kor la ta, hogy nem a mó do sí tó ren del ke zé se ket
ha tály ba lép te tõ, ha nem a mó do sí tott ren del ke zé se ket ma -
gá ba fog la ló (in kor po rá ló) jog sza bály ren del ke zé se it vizs -
gál ja [8/2003. (III. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 74, 81.],
ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyok alap ján a vizs -
gá la tot a Gyr. és az Szr. vo nat ko zó ren del ke zé sei te kin te té -
ben vé gez te el.
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II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„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. A Gyr. érin tett ren del ke zé sei:
„6.  § (6) Nem ál la pít ha tó meg rend kí vü li gyer mek vé del -

mi tá mo ga tás, ha
a) a ké rel me zõ a hely szí ni szem le le foly ta tá sát szán dé -

ko san gá tol ja,
b) a szü lõ a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX.

tv.-ben meg ha tá ro zott tan kö te le zett sé gét meg sze gi”.

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se sze rint a he lyi
ön kor mány zat 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. A
he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
16.  §-ának (1) be kez dé se elõ ír ja, hogy 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 a tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak vég re haj tá sá ra ön kor mány za ti ren de le tet al kot.
A Gyvt. azon túl, hogy kö te le zõ en el lá tan dó fel adat ként
fo gal maz za meg a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás
biz to sí tá sát [18.  § (1) be kez dés b) pont, 94.  § (2) be kez -
dés], több kér dés ben ren de let al ko tá sá ra is fel ha tal maz za
az ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le te it. Így a te le pü lé si
kép vi se lõ-tes tü let ren de let ben sza bá lyoz za a rend kí vü li
gyer mek vé del mi tá mo ga tás mér té két [21.  § (1) be kez dés],
a ha tás kö ré be tar to zó el lá tást ki egé szít he ti és más pénz be li 
tá mo ga tá so kat is meg ál la pít hat [18.  § (2) be kez dés], to -
váb bá meg ál la pít ja a ha tás kö ré be tar to zó el lá tá sok nál az
iga zo lás és a nyi lat ko zat tar tal mát, be nyúj tá sá nak rész le tes 
sza bá lya it, az el bí rá lás rész le tes szem pont ja it, a jö ve de -
lem szá mí tás nál irány adó idõ sza kot [131.  § (1) be kez dés].

2. A Gyr. sé rel me zett ren del ke zé se i ben a kép vi se -
lõ-tes tü let a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás ból
 kizáró két fel té telt ál la pí tott meg. Az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta: a Gyvt. nem adott fel ha tal ma zást arra,
hogy az ön kor mány za tok a rend kí vü li gyer mek vé del mi
 támogatásra jo go sult ság fel té te le it sza bá lyoz zák, kü lö nö -
sen arra nem, hogy azt szû kít sék. Az Al kot mány bí ró ság
 álláspontja sze rint az ilyen tar tal mú ön kor mány za ti ren de -
le ti sza bá lyo zás el len té tes a Gyvt. elõ írásaival, így a Gyr.
érin tett 6. § (6) be kez dé se az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez -
dé sét sér ti. Az Al kot mány bí ró ság ezért az alkot mány elle -
nesnek nyil vá ní tott Gyr. ren del ke zé sét meg sem mi sí tet te
[lásd 7/1999. (IV. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 379.;
56/2002. (XI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 648.].

3. Az Al kot mány bí ró ság az el já rá sa so rán megálla -
pította, hogy Ke re pes Nagy köz ség Ön kor mány za ta
a 9/2009. (V. 5.) ren de le té vel 2009. áp ri lis 1-jei ha tállyal
mó do sí tot ta az Szr.-t. A ha tá lyos szö veg az in dít vá nyo zó
ál tal ki fo gá solt sza bá lyo zást nem tar tal maz za. Az Al kot -
mány bí ró ság kö vet ke ze te sen ér vé nye sí tett gya kor la ta,
hogy a mó do sí tott vagy ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bály alkot mány elle nességét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 
1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.)
38.  §-ában fog lalt bí rói kez de mé nye zés és a 48.  §-a sze rin ti 
al kot mány jo gi pa nasz ese té ben [10/1992. (II. 25.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 72, 76.], va la mint ak kor vizs gál ja, ha
a ha tá lyát vesz tõ jog sza bály he lyé be lépõ jog sza bály azo -
nos ren del ke zé si kör nye zet ben ugyan csak tar tal maz za
a sé rel me zett ren del ke zést (137/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 456, 457.). Az Al kot mány bí ró ság ezért az Szr.
vo nat ko zá sá ban tárgy ta lan ná vált in dít vány te kin te té ben
az el já rá sát – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé -
rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, több ször mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat
(ABK 2009. ja nu ár, 3.) 31.  § a) pont já ra is fi gye lem mel –
meg szün tet te.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1360/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
81/2009. (VII. 10.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Abony
Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a szo ci á lis
igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 5/2000. (II. 29.) 
szá mú ren de le te 10.  § (1) be kez dé sé nek „ , és a csa lád ban
élõk nem ren del kez nek [az Sztv. 4.  § (1) be kez dés b) pont
sze rin ti] va gyon nal” szö veg ré sze alkot mány elle nes, ezért
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e ren del ke zést a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg -
sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tés foly tán a 10.  § (1) be kez dé se az aláb -
bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„10.  § (1) Az át me ne ti se gély meg ál la pí tá sá ra az Sztv.
45.  §-a sze rin ti sza bá lyo kat és az R 31.  §-ában fog lal ta kat
kell al kal maz ni az zal, hogy a tá mo ga tás ban az ré sze sül het, 
aki nek csa lád já ban az egy fõre szá mí tott havi csa lá di jö ve -
de lem nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri
leg ki sebb össze gét, egye dül élõ ese tén an nak 150%-t.”

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Abony
Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a szo ci á lis
igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 5/2000. (II. 29.) 
szá mú ren de le te 12.  § (2) be kez dés b) pont já nak „a havi
rend sze res gyó gyí tó el lá tás költ sé ge az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 25%-át meg ha lad ja és”,
va la mint „és a ké rel me zõ re te kin tet tel ápo lá si dí jat ál la pí -
tott meg” szö veg ré szei alkot mány elle nesek, ezért e ren del -
ke zé se ket a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg -
semmisíti.

A meg sem mi sí tés foly tán a 12.  § (2) be kez dé se az aláb -
bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„12.  § (2) Az Ön kor mány zat ter mé szet be ni el lá tás ként
köz gyógy el lá tást biz to sít:

a) az Sztv. 50.  § (1), (2) be kez dé se alap ján,
b) az Sztv. 50.  § (3) be kez dé se alap ján a szo ci á li san rá -

szo rult sze mé lyek szá má ra (mél tá nyos köz gyógy el lá tás)
az aláb bi ak sze rint:

Mél tá nyos köz gyógy el lá tás ra az a szo ci á li san rá szo rult
sze mély jo go sult, aki nek az egy fõre jutó havi net tó csa lá di 
jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den -
ko ri leg ki sebb össze gé nek 150%-át, 75 év fe lett 160%-át,
egye dül élõ ké rel me zõ ese tén 200%-át, 75 év fe let ti egye -
dül élõ ké rel me zõ ese tén 210%-át.”

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.

A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ve ze tõ je (a továb biak ban: hi va tal ve ze tõ) tör -
vényességi el len õr zé si jog kö ré ben el jár va meg ál la pí tot ta,
hogy Abony Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té -
nek a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
5/2000. (II. 29.) szá mú ren de le te (a továb biak ban: Ör.)
egyes ren del ke zé sei el len té te sek a szo ci á lis igaz ga tás ról és 
szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Sztv.) ren del ke zé se i vel, és ezért tör vényességi
ész re vé tel lel élt Abony Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se -
lõ-tes tü le te (a továb biak ban: Kép vi se lõ-tes tü let) felé. A

Kép vi se lõ-tes tü let a tör vényességi ész re vé tel ben fog lal ta -
kat csak rész ben fo gad ta el, de az át me ne ti se gély és a mél -
tá nyos sá gi köz gyógy el lá tás, mint szo ci á lis el lá tá si for ma
vo nat ko zá sá ban az Ör.-t nem mó do sí tot ta. A hi va tal ve ze tõ 
ezért 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 ja
alap ján az Al kot mány bí ró ság nál in dít vá nyoz ta az Ör. 10.  § 
(1) be kez dés „és a ház tar tás ban élõk nem ren del kez nek [az 
Sztv. 4.  § (1) be kez dés b) pont sze rin ti] va gyon nal” szö -
veg ré sze, va la mint a 12.  § (2) be kez dés b) pont „aki nek
a havi rend sze res gyó gyí tó el lá tás költ sé ge az öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 25%-át meg ha -
lad ja” és „és a ké rel me zõ re te kin tet tel ápo lá si dí jat ál la pí -
tott meg” szö veg ré szei alkot mány elle nesség  miatti meg -
sem mi sí té sét, mert ál lás pont ja sze rint e ren del ke zé sek az
Sztv. 1.  § (1) be kez dé se, a 7.  §-a, a 45.  §-a és az 50.  §
(3) be kez dé se ren del ke zé se i vel  való el len tét  miatt sér tik
a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 16.  § (1) be kez dé sét és a jog al ko -
tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Jat.)
10.  §-át, ez ál tal az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal ta kat is.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a hi va tal ve -
ze tõi in dít vány be nyúj tá sa óta a Kép vi se lõ-tes tü let a 2009.
év ben két al ka lom mal is mó do sí tot ta az Ör.-t, s a 3/2009.
(II. 27.) szá mú ren de le té nek (a továb biak ban: Örm.)
16.  §-a az Ör. 10.  § (1) be kez dé sé nek tá ma dott ren del ke zé -
sét is mó do sí tot ta. Ezért az Al kot mány bí ró ság a vizs gá la -
tát az in dít vány erre vo nat ko zó ré szé ben az Ör. 10.  §
(1) be kez dé se ha tá lyos ren del ke zé sé re foly tat ta le.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ren del ke zõ rész ben fog lalt dön -
té sét a kö vet ke zõk re ala poz ta:

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„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. A Jat. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„10.  § A ta nács ren de le tet ad ki
a) tör vény, tör vényerejû ren de let fel ha tal ma zá sa alap -

ján a he lyi, te rü le ti sa já tos sá gok nak meg fe le lõ rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ra;

b) a ma ga sabb szin tû jog sza bály ban nem ren de zett tár -
sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re.”

3. Az Ötv. in dít vánnyal érin tett 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 ön -
kor mány za ti ren de le tet al kot.”
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4. Az Sztv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„1.  § (1) E tör vény cél ja, hogy a szo ci á lis biz ton ság

meg te rem té se és meg õr zé se ér de ké ben meg ha tá roz za az
ál lam ál tal biz to sí tott egyes szo ci á lis el lá tá sok for má it,
szer ve ze tét, a szo ci á lis el lá tá sok ra  való jo go sult ság fel té -
te le it, va la mint ér vé nye sí té sé nek ga ran ci á it.”

„7.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat, te kin tet nél kül ha -
tás kö ré re és ille té kességére, kö te les az arra rá szo ru ló nak
át me ne ti se gélyt, ét ke zést, il let ve szál lást biz to sí ta ni, ha
en nek hi á nya a rá szo ru ló nak az éle tét, tes ti ép sé gét ve szé -
lyez te ti.”

„32. (3) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a te le -
pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te ren de let ben sza -
bá lyoz za a ha tás kö ré be tar to zó pénz be li el lá tá sok meg ál la -
pí tá sá nak, ki fi ze té sé nek, fo lyó sí tá sá nak, va la mint el len õr -
zé sé nek sza bá lya it.”

„45.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le -
te a lét fenn tar tást ve szé lyez te tõ rend kí vü li élet hely zet be
ke rült, va la mint idõ sza ko san vagy tar tó san lét fenn tar tá si
gond dal küz dõ sze mé lyek ré szé re a ren de le té ben meg ha tá -
ro zott át me ne ti se gélyt nyújt. Át me ne ti se gély pénz in té ze ti 
te vé keny ség nek nem mi nõ sü lõ ka mat men tes köl csön for -
má já ban is nyújt ha tó.

(2) Az át me ne ti se gély ese tén az el lá tás meg ál la pí tá sá -
nál figye lembe ve he tõ egy fõre szá mí tott havi csa lá di jö ve -
de lem ha tárt az ön kor mány zat ren de le té ben úgy kell sza bá -
lyoz ni, hogy az az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb
össze gé nél, egye dül élõ ese tén an nak 150%-ánál ala cso -
nyabb nem le het.

(3) Az át me ne ti se gély ad ha tó al kal man ként és havi
rend sze res ség gel. Az al kal man kén ti se gély gyógy szer tá -
mo ga tás ként, il let ve az egész ség biz to sí tás ál tal nem vagy
csak rész ben tá mo ga tott egész ség ügyi szol gál ta tás dí ja -
ként is meg ítél he tõ. A havi rend sze res ség gel adott át me ne -
ti se gély jö ve de lem ki egé szí tõ tá mo ga tás ként, rend sze res
ne ve lé si tá mo ga tás ként, to váb bá az ön kor mány zat ren de -
le té ben meg ha tá ro zott más el lá tá si for ma ként is nyújt ha tó.

(4) El sõ sor ban azo kat a sze mé lye ket in do kolt át me ne ti
se gély ben ré sze sí te ni, akik ön ma guk, il let ve csa lád juk lét -
fenn tar tá sá ról más mó don nem tud nak gon dos kod ni, vagy
al kal man ként je lent ke zõ több let ki adá sok, kü lö nö sen be -
teg ség, ele mi kár  miatt anya gi se gít ség re szo rul nak.

(5) A fõ vá ros ban – ha a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke -
rü le ti ön kor mány zat más ként nem ál la po dik meg – a haj -
lék ta la nok át me ne ti se gé lye zé se a fõ vá ro si ön kor mány zat
fel ada ta.”

„50.  § (1) Köz gyógy el lá tás ra jo go sult
a) az át me ne ti gon do zott, az át me ne ti és tar tós ne ve lés -

be vett kis ko rú;
b) a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ egész ség -

ká ro so dott sze mély;
c) a pénz el lá tás ban ré sze sü lõ ha di gon do zott és a nem -

ze ti gon do zott;
d)
e) a köz pon ti szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ;
f) a rok kant sá gi já ra dé kos;

g) az, aki I., II. cso por tú rok kant sá ga alap ján ré sze sül
nyug el lá tás ban, bal ese ti nyug el lá tás ban;

h) az, aki, vagy aki után szü lõ je vagy el tar tó ja ma ga -
sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül.

(2) Köz gyógy el lá tás ra jo go sult az a sze mély is, aki nek
ese té ben a havi rend sze res gyó gyí tó el lá tás nak az egész -
ség biz to sí tá si szerv ál tal el is mert té rí té si díja (a továb biak -
ban: rend sze res gyó gyí tó el lá tás költ sé ge) az öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek a 10%-át meg -
ha lad ja, fel té ve, hogy a csa lád já ban az egy fõre jutó havi
jö ve de lem nem éri el az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg -
ki sebb össze gét, egye dül élõ ese tén 150%-át. A rend sze res 
gyó gyí tó el lá tás költ sé gé nek szá mí tá sá nál az Eb.
23.  §-ának b), d) és e) pont ja alap ján fi ze ten dõ té rí té si dí jat
nem kell figye lembe ven ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül az a szo -
ciálisan rá szo rult sze mély is jo go sult köz gyógy el lá tás ra,
aki nek ese té ben a te le pü lé si ön kor mány zat ren de le té ben
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak. Az ön kor mány zat
ren de le té ben

a) az egy fõre szá mí tott havi csa lá di jö ve de lem ha tárt
úgy kell sza bá lyoz ni, hogy az öreg sé gi nyug díj min den ko -
ri leg ki sebb össze gé nek 150%-ánál, egye dül élõ ese tén an -
nak 200%-ánál ala cso nyabb jö ve del met, to váb bá

b) a havi rend sze res gyó gyí tó el lá tás költ sé gé nek mér -
té ke ként az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze -
gé nek 25%-át meg ha la dó össze get

jo go sult sá gi fel té tel ként nem le het elõ ír ni; a szo ci á lis
 rászorultság to váb bi fel té te le it az ön kor mány zat a he lyi
 viszonyoknak meg fele lõen sza bá lyoz za.”

5. Az Ör. in dít vánnyal tá ma dott ren del ke zé sei:
„10.  § (1) Az át me ne ti se gély meg ál la pí tá sá ra az Sztv.

45.  §-a sze rin ti sza bá lyo kat és az R 31.  §-ában fog lal ta kat
kell al kal maz ni az zal, hogy a tá mo ga tás ban az ré sze sül het, 
aki nek ház tar tá sá ban az egy fõre szá mí tott havi csa lá di jö -
ve de lem nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri
leg ki sebb össze gét, egye dül élõ ese tén an nak 150%-t, és
a ház tar tás ban élõk nem ren del kez nek [az Sztv. 4.  § (1) be -
kez dés b) pont sze rin ti] va gyon nal.”

„12.  § (2) Az Ön kor mány zat ter mé szet be ni el lá tás ként
köz gyógy el lá tást biz to sít:

a) az Sztv. 50.  § (1), (2) be kez dé se alap ján,
b) az Sztv. 50.  § (3) be kez dé se alap ján a szo ci á li san rá -

szo rult sze mé lyek szá má ra (mél tá nyos köz gyógy el lá tás)
az aláb bi ak sze rint:

Mél tá nyos köz gyógy el lá tás ra az a szo ci á li san rá szo rult
sze mély jo go sult, aki nek a havi rend sze res gyó gyí tó el lá -
tás költ sé ge az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb
össze gé nek 25%-át meg ha lad ja és az egy fõre jutó havi
net tó csa lá di jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 150%-át, 75 év
fe lett 160%-át, egye dül élõ ké rel me zõ ese tén 200%-át,
75 év fe let ti egye dül élõ ké rel me zõ ese tén 210%-át és a
 kérelmezõre te kin tet tel ápo lá si dí jat ál la pí tott meg.”

24768 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/96. szám



6. Az Ör. ha tá lyos és vizs gált ren del ke zé sei:
„10.  § (1) Az át me ne ti se gély meg ál la pí tá sá ra az Sztv.

45.  §-a sze rin ti sza bá lyo kat és az R 31.  §-ában fog lal ta kat
kell al kal maz ni az zal, hogy a tá mo ga tás ban az ré sze sül het, 
aki nek csa lád já ban az egy fõre szá mí tott havi csa lá di jö ve -
de lem nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri
leg ki sebb össze gét, egye dül élõ ese tén an nak 150%-t, és
a csa lád ban élõk nem ren del kez nek [az Sztv. 4.  § (1) be -
kez dés b) pont sze rin ti] va gyon nal.”

„12.  § (2) Az Ön kor mány zat ter mé szet be ni el lá tás ként
köz gyógy el lá tást biz to sít:

a) az Sztv. 50.  § (1), (2) be kez dé se alap ján,
b) az Sztv. 50.  § (3) be kez dé se alap ján a szo ci á li san rá -

szo rult sze mé lyek szá má ra (mél tá nyos köz gyógy el lá tás)
az aláb bi ak sze rint:

Mél tá nyos köz gyógy el lá tás ra az a szo ci á li san rá szo rult
sze mély jo go sult, aki nek a havi rend sze res gyó gyí tó el lá -
tás költ sé ge az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb
össze gé nek 25%-át meg ha lad ja és az egy fõre jutó havi
net tó csa lá di jö ve del me nem ha lad ja meg az öreg sé gi
nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 150%-át, 75 év
fe lett 160%-át, egye dül élõ ké rel me zõ ese tén 200%-át,
75 év fe let ti egye dül élõ ké rel me zõ ese tén 210%-át és a
 kérelmezõre te kin tet tel ápo lá si dí jat ál la pí tott meg.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. A he lyi ön kor mány za tok ren de let al ko tá sá nak ál ta lá -
nos ke re te it az Al kot mány, a Jat. és az Ötv. ren del ke zé sei
ha tá roz zák meg. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se sze -
rint 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. A Jat 1.  § (2) be kez dé se úgy ren del ke zik,
hogy az ala cso nyabb szin tû jog sza bály nem le het el len té -
tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal, il let ve a Jat. 10.  §-a
alap ján az ön kor mány zat ren de le tet ad ki tör vény, tör -
vényerejû ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján a he lyi, te rü le ti
sa já tos sá gok nak meg fe le lõ rész le tes sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ra, va la mint a ma ga sabb szin tû jog sza bály ban nem
ren de zett tár sa dal mi vi szo nyok ren de zé sé re. Az Ötv. 16.  §
(1) be kez dé se sze rint 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 ön kor mány za ti ren de le tet al kot.

A Kép vi se lõ-tes tü let az Ör. 10.  §-ában a pénz be li szo -
ciális el lá tá sok kö zül az át me ne ti se gély fo lyó sí tá sá ra vo nat -
ko zó he lyi sza bá lyo kat ál la pí tot ta meg. A hi va tal ve ze tõ
sze rint az Ör. 10.  § (1) be kez dé sé nek „és a ház tar tás ban
élõk nem ren del kez nek [az Sztv. 4.  § (1) be kez dés b) pont
sze rin ti] va gyon nal” szö veg ré sze el len té tes az Sztv. 45.  §
(1) és (2) be kez dé sé vel és eb bõl kö vet ke zõ en az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak kal. Az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a hi va tal ve ze tõi in dít -

vány be nyúj tá sa óta a Kép vi se lõ-tes tü let az Ör. 10.  §
(1) be kez dé sét az Örm. 16.  §-a 2009. már ci us 5. nap já val
úgy mó do sí tot ta, hogy a „ház tar tás ban” szö veg ré szek he -
lyé be a „csa lád ban” szö veg ré szek lép tek.

Az Sztv. 32.  § (3) be kez dé se alap ján, ha e tör vény más -
ként nem ren del ke zik, a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te ren de let ben sza bá lyoz za a ha tás kö ré be tar to zó
pénz be li el lá tá sok meg ál la pí tá sá nak, ki fi ze té sé nek, fo lyó -
sí tá sá nak, va la mint el len õr zé sé nek sza bá lya it. Ez zel kap -
cso lat ban az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott: „Az Sztv.
– pre am bu lu ma sze rint – a szo ci á lis se gít ség re szo ru lók
hely ze té nek ja ví tá sá ra irá nyul, e tör vény 32.  § (3) be kez -
dé se pe dig ki zá ró lag arra ha tal maz za fel az ön kor mány za -
to kat, hogy az Sztv. el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban csak az
ön kor mány za ti pénz be li el lá tá sok meg ál la pí tá sá nak, ki fi -
ze té sé nek, fo lyó sí tá sá nak, va la mint el len õr zé sé nek sza bá -
lya it ál la pít sák meg. Nem ad azon ban fel ha tal ma zást az
Sztv. arra, hogy az ön kor mány zat a szo ci á lis el lá tá sok
igény lé sé nek tör vényi fel té te le it bõ vít se, s így ezek kö ré -
ben a szo ci á lis jo go sult sá got elõ idé zõ oko kat ér té kel je
(...)” [29/2002. (VII. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 543,
547–548.].

Az át me ne ti se gély meg ál la pí tá sa kor figye lembe ve he tõ 
tör vényi fel té te le ket az Sztv. 45.  §-a tar tal maz za. E sza -
kasz ren del ke zé sei az ön kor mány za tok szá má ra a tör vény -
ben meg ha tá ro zot ta kon túli to váb bi fel té te lek meg ál la pí tá -
sá ra csak annyi ban ad nak fel ha tal ma zást, hogy az át me ne ti 
se gély át me ne ti pénz in té ze ti te vé keny ség nek nem mi nõ sü -
lõ ka mat men tes köl csön for má já ban is nyújt ha tó, il let ve az 
el lá tás meg ál la pí tá sá nál figye lembe ve he tõ egy fõre szá -
mí tott havi csa lá di jö ve de lem ha tár meg ál la pí tá sá nál az ön -
kor mány zat nak ren de le té ben úgy kell sza bá lyoz ni a jö ve -
de lem ha tárt, hogy az az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg -
ki sebb össze gé nél, egye dül élõ ese tén an nak 150%-ánál
ala cso nyabb nem le het. Az Sztv. 7.  § (1) be kez dé se pe dig
elõ ír ja, hogy a te le pü lé si ön kor mány zat, te kin tet nél kül ha -
tás kö ré re és ille té kességére, kö te les az arra rá szo ru ló nak
át me ne ti se gélyt, ét ke zést, il let ve szál lást biz to sí ta ni, ha
en nek hi á nya a rá szo ru ló nak az éle tét, tes ti ép sé gét ve szé -
lyez te ti. Az át me ne ti se gély a krí zis hely zet meg ol dá sá nak
esz kö ze, va gyo ni hely zet tõl füg get le nül kell biz to sí ta nia
az ön kor mány zat nak.

A Kép vi se lõ-tes tü let azon ban az Sztv. 45.  §-a ál tal adott 
fel ha tal ma zá son túl ter jesz ked ve az át me ne ti se gély fo lyó -
sít ha tó sá gá nak to váb bi fel té te le ként elõ ír ta, hogy a csa lád -
ban élõk nem ren del kez het nek az Sztv. 4.  § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott va gyon nal.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. 10.  §
(1) be kez dé sé nek „ , és a csa lád ban élõk nem ren del kez nek 
[az Sztv. 4.  § (1) be kez dés b) pont sze rin ti] va gyon nal”
szö veg ré sze tör vényellenes, el len té tes az Sztv. 45.  §-ának
ren del ke zé se i vel és így sér ti a Jat. 10.  §-ának és az Ötv.
16.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it is, ez ál tal az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat is. Ezért az
 Alkotmánybíróság alkot mány elle nesség  miatt az Ör. 10.  §
(1) be kez dé sé nek „ , és a csa lád ban élõk nem ren del kez nek 
[az Sztv. 4.  § (1) be kez dés b) pont sze rin ti] va gyon nal”

2009/96. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24769



szö veg ré szét e ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg -
sem mi sí tet te.

2. Az Sztv. 49–53.  §-ai a ter mé szet ben nyúj tott szo ci á -
lis el lá tá sok kö zül a köz gyógy el lá tás sza bá lya it tar tal maz -
zák. Az Ör. 12.  § (2) be kez dés a) pont ja a szo ci á li san rá -
szo rul tak nak a tör vény ren del ke zé se sze rin ti ala nyi jogú,
a b) pont ja pe dig a Kép vi se lõ-tes tü let ál tal meg ál la pí tott
to váb bi sza bá lyok figye lembe véte lével mél tá nyos sá gi ala -
pú köz gyógy el lá tás sza bá lya it tar tal maz zák.

A hi va tal ve ze tõ az Ör. 12.  § (2) be kez dés b) pont já nak
„aki nek a havi rend sze res gyó gyí tó el lá tás költ sé ge az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek
25%-át meg ha lad ja” és „és a ké rel me zõ re te kin tet tel ápo -
lá si dí jat ál la pí tott meg” szö veg ré szei tör vényellenességét
és alkot mány elle nességét is ál lí tot ta, mi vel azok sze rin te
el len té te sek az Sztv. 1.  § (1) be kez dé sé vel és az 50.  §
(3) be kez dés b) pont já val, és így sér tik az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sét is.

Az Sztv. 50.  § (3) be kez dé se a mél tá nyos sá gi ala pú köz -
gyógy el lá tás fel té te le i nek ön kor mány za ti ren de let ben tör -
té nõ meg ál la pí tá sa kor lát ja ként úgy ren del ke zik, hogy az
ön kor mány zat ren de le té ben a) az egy fõre szá mí tott havi
csa lá di jö ve de lem ha tárt úgy kell sza bá lyoz ni, hogy az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek
150%-ánál, egye dül élõ ese tén an nak 200%-ánál ala cso -
nyabb jö ve del met, to váb bá b) a havi rend sze res gyó gyí tó
el lá tás költ sé gé nek mér té ke ként az öreg sé gi nyug díj min -
den ko ri leg ki sebb össze gé nek 25%-át meg ha la dó össze get 
jo go sult sá gi fel té tel ként nem le het elõ ír ni; a szo ci á lis rá -
szo rult ság to váb bi fel té te le it az ön kor mány zat a he lyi vi -
szo nyok nak meg fele lõen sza bá lyoz za.

Az Ör. 12.  § (2) be kez dés b) pont ja a tör vényi kor lá tot
át lép ve, a mél tá nyos sá gi ala pú köz gyógy el lá tás ra jo go -
sult ság egyik fel té te lét az Szt. 50.  § (3) be kez dés b) pont já -
ban fog lal tak kal el len tét ben úgy ál la pí tot ta meg, hogy arra
az a szo ci á li san rá szo rult sze mély jo go sult, aki nek a havi
rend sze res gyó gyí tó el lá tás költ sé ge az öreg sé gi nyug díj
min den ko ri leg ki sebb össze gé nek 25%-át meg ha lad ja. Az
Ör. 12.  § (2) be kez dés b) pont „és a ké rel me zõ re te kin tet tel
ápo lá si dí jat ál la pí tott meg” szö veg ré sze pe dig a mél tá -
nyos sá gi ala pú köz gyógy el lá tás meg ál la pít ha tó sá gá nak
– az Sztv.-ben fog lal ta kon túli – to váb bi fel té te lét írta elõ.
Az Sztv. nem ad le he tõ sé get az ön kor mány zat szá má ra
ilyen jel le gû to váb bi fel té tel meg ál la pí tá sá ra, így a Kép vi -
se lõ-tes tü let az Sztv. 50.  § (3) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zá son túl ter jesz ked ve sza bá lyo zott.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör. 12.  §
(2) be kez dés b) pont já nak „a havi rend sze res gyó gyí tó el -
lá tás költ sé ge az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb
össze gé nek 25%-át meg ha lad ja és”, va la mint „és a ké rel -
me zõ re te kin tet tel ápo lá si dí jat ál la pí tott meg” szö veg ré -
szei tör vényellenesek, el len té te sek az Sztv. 50.  § (3) be -
kez dé sé nek ren del ke zé se i vel és így sér tik a Jat. 10.  §-ának
és az Ötv. 16.  § (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it is, ez ál tal
az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat is.
Ezért az Al kot mány bí ró ság alkot mány elle nesség  miatt az
Ör. 12.  § (2) be kez dés b) pont já nak „a havi rend sze res gyó -

gyí tó el lá tás költ sé ge az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg -
ki sebb össze gé nek 25%-át meg ha lad ja és”, va la mint „és
a ké rel me zõ re te kin tet tel ápo lá si dí jat ál la pí tott meg” szö -
veg ré sze it e ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg sem mi -
sí tet te.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1437/H/2008.

IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1108/2009. (VII. 10.) Korm.

határozata

a 2009. évi központi költségvetés általános
tartalékának elõirányzatából történõ felhasználásról

A Kor mány

1. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 38.  § (1) be kez dé sé ben biz to -
sí tott jog kö ré ben 1675,3 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át -
cso por to sí tá sát ren de li el a 2009. évi köz pon ti költ ség ve tés 
ál ta lá nos tar ta lé ka ter hé re;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
érin tett fe je ze tek irá nyí tá sát el lá tó szer vek
 ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

2. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 26.  § (4) be kez dé se sze rin ti el szá mo lá si kö te le zett sé -
get ál la pít meg a „Víz és kör nye ze ti kár el há rí tás” jog cím -
cso port nak nyúj tott tá mo ga tás te kin te té ben.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. szep tem ber 30.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1108/2009. (VII. 10.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XI. Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um
XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XI. Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa

228543 8 Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok

1 062,9

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 250,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 80,0

3 Do lo gi ki adá sok 170,0

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

26 Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok hoz

1 Nyug díj biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa

284089 10 A 13. ha vi nyug díj ki fi ze té sé vel össze füg gõ mû kö dé si ki adá sok
el szá mo lá sa

50,0

XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

1 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 41,4

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 13,3

3 Do lo gi ki adá sok 7,7

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –1 675,3

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XI. Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

26 Sport te vé keny ség tá mo ga tá sa

228543 8 Ki emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá mo ga tá sa 1 062,9

XVI. Kör nyezet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás 500,0

XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um

26 Ga ran cia és hoz zá já ru lás a tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá sok hoz

1 Nyug díj biz to sí tá si Alap tá mo ga tá sa
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

284089 10 A 13. ha vi nyug díj ki fi ze té sé vel össze füg gõ mû kö dé si ki adá sok
el szá mo lá sa

50,0

XXXI. Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal

1 Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal 62,4

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/–)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 1675,3

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kormány
1109/2009. (VII. 10.) Korm.

határozata

a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról

1. A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 74/B.  § (5) be kez dé se alap ján – fi -
gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí -
tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra –

a) mó do sít ja a Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít -
vány (a továb biak ban: köz ala pít vány) ala pí tó ok ira tát
(a továb biak ban: ala pí tó ok irat),

b) fel ha tal maz za a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat nak
a Kor mány ne vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va la mint
az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé te le irán ti el já rás ban az ala pí tó Kor mány ne vé ben és
kép vi se le té ben el jár jon,

c) fel hív ja a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, va la -
mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy
a köz ala pít vány egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok -
ira tát – a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét köve tõen azon nal – te gyék köz zé
a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként ki adott Hi va ta los Ér te -
sí tõ ben.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg a Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány

Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló 1003/2006.
(I. 13.) Korm. ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök 
43/2009. (VII. 10.) ME 

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között

a Magyar Köztársaság kisinyovi nagykövetségén
a vízumkérelmek kezelésével kapcsolatos

együttmûködésrõl  szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, a kül ügy mi nisz ter és az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mélyt a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor -
vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár sa ság
ki si nyo vi nagy kö vet sé gén a ví zum ké rel mek ke ze lé sé -
vel kap cso la tos együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál la po dás
(a to váb biak ban: Meg ál la po dás) be mu ta tott szö ve gé nek
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– a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la -
pí tá sá ra;

2. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás
vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si ok ira tot adja ki;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert és az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló tör vény ter ve ze tét a Meg ál la po dás vég le ges szö ve -
gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen ha la dék ta la nul ter jesszék
a Kor mány elé.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A miniszterelnök
44/2009. (VII. 10.) ME

határozata

a minisztériumok, a Miniszterelnöki Hivatal
és a Kormányhivatalok besorolásáról

A költ ség ve té si szer vek jog ál lá sá ról és gaz dál ko dá sá ról 
szó ló 2008. évi CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kt.) 44. §
(4) be kez dé se ér tel mé ben tör tént fe lül vizs gá lat ered mé nye 

alap ján – fi gye lem mel a Kt. 2. § (2) és 3. § (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra – a Kt. 15–16. §-a sze rin ti be so ro lás te kin -
te té ben

– az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
– a Föld mû ve lésügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um,
– a Hon vé del mi Mi nisz té ri um,
– az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um,
– a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um,
– a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Minisz -

térium,
– a Kül ügy mi nisz té ri um,
– a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um,
– az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um,
– az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um,
– a Pénz ügy mi nisz té ri um,
– a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um,
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,
– a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal,
– a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság,
– a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te,
– a Ma gyar Ener gia Hi va tal,
– az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal,
– a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal,
– az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let

te vé keny sé gé nek jel le ge alap ján köz ha tal mi költ ség ve té si
szerv.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs

kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-

nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-

nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az

alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.

A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-

do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -

prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság

számára.

A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-

anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak

pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 

Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las

bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.

A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -

tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám

alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi

Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán

(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,

8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-

számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................

cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
gon do zá sá ban megjelenõ

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

– mint a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um  hivatalos lap ja – két nagy ha gyo mánnyal ren del ke zõ tár ca lap, a

Szo ci á lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny utód ja ként je le nik meg. Az új hi va ta los lap – jog elõ de i hez ha son ló an –

a jö võ ben is nap ra kész, hi te les jo gi tá jé koz ta tást kí ván nyúj ta ni a szak mai fel hasz ná lók nak és min den to váb bi érin -

tett nek. A lap el sõd le ges célja, hogy a szé le sebb tar tal mi kí ná lat mel lett az elõ fi ze tõk és az ol va sók tel jes ter je de -

lem ben hoz zá jus sa nak az õket érin tõ min den jog anyag hoz és hi va ta los in for má ci ó hoz.

Az új köz löny, a mi nisz té ri um fel adat kö re it kö vet ve, két nagy té ma kör be szer keszt ve tar tal maz in for má ci ó kat.

A szo ci á lis tárgy kör be tar to zó an köz li a gyer mek- és if jú ság vé de lem mel, a csa lád tá mo ga tás sal, a társadalom -

biztosítási nyug el lá tás sal, az esély egyen lõ ség gel, a fo gya té kos sá güggyel, a ro ma in teg rá ci ó val, a fogyasztó -

védelemmel, a kor mány za ti ci vil te rü let tel, a ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ó val kap cso la tos jog sza bá lyo kat, or szág -

gyû lé si és kor mány ha tá ro za to kat, va la mint mi nisz te ri uta sí tá so kat.

A mun ka ügyi tárgy kör be tar to zó an a lap tar tal maz za a mun ka jo gi, köz al kal ma zot ti té ma kör rel, a mun ka ügyi el len -

õr zés sel, a mun ka vé de lem mel, a fog lal koz ta tás sal és az ah hoz kap cso ló dó tá mo ga tá sok kal, a szak kép zés sel, a

fel nõtt kép zés sel, a szo ci á lis pár be széd del és ér dek egyez te tés sel, il let ve a mun ka ügyi kap cso la tok kal össze füg gõ

jog sza bá lyo kat, or szág gyû lé si és kor mány ha tá ro za to kat, mi nisz te ri uta sí tá so kat. 

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi  Közlönyben a jog sza bá lyi tar ta lom mel lett ter mé sze te sen to vább ra is he lyet kap nak az

érin tett te rü le tek kel  kapcsolatos pá lyá za ti fel hí vá sok, köz le mé nyek, hir det mé nyek.

2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 39 564 Ft áfá val, fél éves elõ fi ze tés: 19 782 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).

Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)

vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 39 564 Ft  áfá val. 

fél év re: 19 782 Ft  áfá val. 

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,

8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                                  cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum  CD-vel el lá tott
 oldalhû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.1780 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285




