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Sze mé lyi hí rek

A Köztársasági Elnök
39/2006. (III. 28.) KE

h a t á r o z a t a

kitüntetések adományozásáról

(kivonatos közlés)

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz tésére

a hír köz lé si sza bá lyo zás meg szer ve zé sé ben vég zett ki -
emel ke dõ szak mai és ve ze tõi mun ká ja elismeréseként

dr. Bán kú ti Er zsé bet nek, az In for ma ti kai és Hír köz lé si
Mi nisz té rium he lyet tes ál lam tit ká rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata;

a ha zai ûr ku ta tás ban vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé gé -
ért, a ma gyar ûr ku ta tás ered mé nyes nem zet kö zi képvise -
letéért

dr. Both Elõd nek, a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da igaz ga tó -
já nak;

a kor sze rû in for ma ti kai meg ol dá sok ha zai be ve ze té se és 
el ter jesz té se te rü le tén vég zett mun ká ja, a ma gyar in for ma -
ti kai ága zat re gi o ná lis sze re pé nek erõ sí té se ér de ké ben
végzett tevékenysége elismeréseként

Fü zes Pé ter nek, az Orac le Hun ga ry Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak;

a ha zai inf ra struk tú ra-há ló zat pán-eu ró pai kap cso ló dá -
sá nak fej lesz té se, az EU csat la ko zás szak mai elõ ké szí té se
és a ha tá ron túli eMa gyar in for ma ti kai há ló zat ki ala kí tá sa
során végzett munkája elismeréseként

Har dy And rás nak, az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi -
nisz té rium fõ osz tály ve ze tõ jé nek;

az egész ség ügyi in for ma ti ka ha zai el fo gad ta tá sa és
egye te mi szin tû ok ta tá sá nak ki dol go zá sa ér de ké ben vég -
zett munkája elismeréseként

dr. Koz mann György vil la mos mér nök nek, a mû sza ki tu -
do mány kan di dá tu sá nak, a Veszp ré mi Mû sza ki Egye tem
Mû sza ki In for ma ti kai Kar In for má ci ós Rend sze rek Tan -
szék tszv. egyetemi tanárának;

az elekt ro ni kus köz igaz ga tás és az in for ma ti kai biz ton -
ság te rü le tén vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Risz tics Pé ter nek, a mû sza ki tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -

tem In for má ció tech no ló gi ai In no vá ci ós és Tudásközpont
igazgatójának;

több év ti ze des ok ta tói te vé keny sé ge, va la mint a Ne u -
mann Já nos Szá mí tó gép tu do má nyi Tár sa ság tag ja ként
vég zett ered mé nyes munkája elismeréseként

dr. Sima De zsõ nek, a mû sza ki tu do mány dok to rá nak, a
Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Ne u mann Já nos In for ma ti kai
Fõ is ko lai Kar kari fõigazgatójának és

a köz igaz ga tás ban és a hír köz lés ben vég zett szak mai és
ve ze tõi mun kája el is me ré se ként

Spa ki e vics Sán dor nak, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
fõ igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1083-2/2006.

A Köztársasági Elnök
40/2006. (III. 28.) KE

h a t á r o z a t a

kitüntetések adományozásáról

(kivonatos közlés)

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz tésére

a Ma gyar Pos ta üz le ti struk tu rá já nak kor sze rû sí té se, az
euró pai mi nõ ség meg te rem té se ér de ké ben vég zett ki ma -
gas ló te vé keny sé ge elismeréseként

dr. Sza bó Pál nak, a Ma gyar Pos ta Rt. ve zér igaz ga tó já -
nak, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje

polgári tagozata;
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há rom év ti ze des ve ze tõi te vé keny sé ge, a ha té kony em -
ber i erõ for rás gaz dál ko dás és a kor sze rû tu dás me nedzs -
ment pro fesszi o ná lis szin tû meg va ló sí tá sa ér de ké ben vég -
zett te vé keny sé gé ért

dr. Pász to ri Ta más nak, a T-Com Táv köz lé si Rt. em ber i
erõ for rás és jogi ve zér igaz ga tó he lyet te sé nek és

az in for má ci ós tár sa da lom ha zai ki épü lé se, a táv köz lé si
piac li be ra li zá ci ó ja és az In ter net ma gyar or szá gi el ter jesz -
té se ér de ké ben végzett munkája elismeréseként

Törõ Csa bá nak, az Eu ro web In ter net Szol gál ta tó Rt. el -
nök-ve zér igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1083-1/2006.

Jog sza bá lyok

A Kormány
59/2006. (III. 21.) Korm.

r e n d e l e t e

a frekvenciasávok nemzeti felosztásának
megállapításáról  szóló 

346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról*

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az Eht.
4.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lal tak ra – a
Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
31. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fizetõk  kérésre meg kap nak
(telefon : 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da -
pest 62, Pf. 357).

1.  §

A frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 6.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A táb lá zat nem ze ti láb jegy ze te i ben meg ha tá ro zott frek -
ven cia sá vok ban – rá dió szol gá la ti be so ro lás tól füg get le -
nül is – mû köd het nek rá dió al kal ma zá sok har mad la gos jel -
leg gel, ame lyek rá dió ál lo má sai:)

„b) nem tart hat nak igényt vé de lem re bár mely rá dió -
szol gá lat, rá dió al kal ma zás rá dió ál lo má sai ál tal oko zott ká -
ros za va rá sok kal szem ben.”

2.  §

(1) Az R. 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben a ,,ma gyar frek -
ven cia gaz dál ko dó ha tó ság” szö veg rész he lyé be a ,,frek -
ven cia gaz dál ko dó ha tó ság” szö veg rész lép.

(2) Az R. 10.  §-a  a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

,,(4) A mû hol das ál lan dó he lyû szol gá lat há ló za ta i ban
üze me lõ, ha jók fe dél ze tén el he lye zett föld i ál lo má sok ré -
szé re – a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li hasz ná lat
ese té ben – az RR, va la mint az ECC/DEC/(05)09 és
ECC/DEC/(05)10 Ha tá ro za tok sze rint je löl het ki frek ven -
ci át a frek ven cia gaz dál ko dó ha tó ság.”

3.  §

(1) Az R. 12.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a je len le gi d)–h) pon tok szá mo -
zá sa e)–i) szá mo zás ra vál to zik:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ euró pai uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:)

„d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/82/EK
irány elve (2005. de cem ber 14.) a nyil vá nos pá ne u ró pai
föld i rá di ós sze mély hí vó rend szer nek a Kö zös sé gen be lü li
össze han golt be ve ze té sé hez ki je lölt frek ven cia sá vok ról
 szóló 90/544/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl;”

(2) Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ j) és k) pon tok kal egé szül
ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ euró pai uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:)

„j) a Bi zott ság 2005/513/EK ha tá ro za ta (2005. jú -
lius 11.) a rá dió spekt rum 5 GHz-es frek ven cia sáv já nak a
ve ze ték nél kü li hoz zá fé ré si rend sze rek, be le ért ve a rá di ós
he lyi há ló za to kat is (WAS/RLAN), meg va ló sí tá sá ra tör té -
nõ har mo ni zált fel hasz ná lá sá ról;

k) a Bi zott ság 2005/928/EK ha tá ro za ta (2005. de cem -
ber 20.) a 169,4–169,8125 MHz frek ven cia sáv Kö zös sé -
gen be lü li össze han go lá sá ról.”



4.  §

Az R. 13.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré sze
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A táb lá zat nem ze ti láb jegy ze te i ben (5. mel lék let)
és a 6. mel lék let ben hi vat ko zott ERC-, illetve ECC-ha tá ro -
za to kon kí vül – az ECC/DEC/(02)03 és az
ECC/DEC/(04)06 Ha tá ro za tok, va la mint a 2010–2025
MHz sáv val össze füg gõ ha tá ro za ti pont vo nat ko zó ré szé -
ben nem tel je sü lõ ERC/DEC/(00)01 Ha tá ro zat kivételé -
vel – az aláb bi ak is tel je sül nek a nem ze ti frek ven cia fel osz -
tás te kin te té ben:”

5.  §

Az R. 13.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal
egé szül ki:

[A táb lá zat nem ze ti láb jegy ze te i ben (5. mel lék let) és a
6. mel lék let ben hi vat ko zott ERC-, illetve ECC-ha tá ro za to -
kon kí vül – az ECC/DEC/(02)03 és az ECC/DEC/(04)06
Ha tá ro za tok , va la mint a 2010–2025 MHz sáv val össze -
füg gõ ha tá ro za ti pont vo nat ko zó ré szé ben nem tel je sü lõ
ERC/DEC/(00)01 Ha tá ro zat  ki vé te lé vel – az aláb bi ak is
tel je sül nek a nem ze ti frek ven cia fel osz tás te kin te té ben:]

„j) ECC/DEC/(05)03: az ECC 2005. már ci us 18-i ha tá -
ro za ta a „Ha tá ro zat az euró pai rá di ós sze mély hí vó rend -
szer (ERMES) egyez te tett be ve ze té sé hez ki je lö len dõ frek -
ven cia sáv ról” címû ERC/DEC/(94)02 Ha tá ro zat vissza vo -
ná sá ról.”

6.  §

(1) Az R. 14.  §-ának 16. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„16. Egyez te tett vi lág idõ (UTC): az ITU-R TF.460-6
Aján lás ban meg ha tá ro zott, má sod per cen (SI) ala pu ló idõ -
ská la.

Az RR-hez kap cso ló dó gya kor la ti al kal ma zá sok nagy
ré szé ben az UTC idõ azo nos a ko ráb ban GMT-ben ki fe je -
zett, a kez dõ dél kör re (0 hosszú sá gi fok) vo nat koz ta tott
kö ze pes nap idõ vel.”

(2) Az R. 14.  §-ának 117. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„117. Pro fesszi o ná lis/Ma gán moz gó rá dió (PMR) rend -
szer: az en ge dé lyes ál tal sa ját cél ra hasz nált, eset leg rész -
ben más fel hasz ná ló(k)nak át en ge dett, zárt fel hasz ná lói
cso port for gal má nak le bo nyo lí tá sá ra szol gá ló disz pé cser -
cé lú moz gó rá dió rend szer.”

(3) Az R. 14.  §-ának 168. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„168. Vég fel hasz ná lói ál lo más: rá dió táv köz lõ há ló zat
olyan ál lo má sa, amely elekt ro ni kus hír köz lõ végberen -
dezéssel üze mel és az elekt ro ni kus át vi tel vég pont ját
 képezi.”

(4) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 33/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„33/A. Hal ló ké szü lék: rend sze rint egy vagy több rá dió -

adót, va la mint egy vagy több rá dió ve võt ma gá ban fog la ló
rá dió táv köz lõ rend szer, amely le he tõ vé te szi a hal lás ká ro -
so dás ban szen ve dõ sze mé lyek szá má ra, hogy nö vel jék
hal ló ké pes sé gü ket.”

(5) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 64/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„64/A. Mé rõ óra-le ol va só rend szer: olyan rend szer,

amely rá dió táv köz lõ esz kö zök hasz ná la tá val le he tõ vé te -
szi a tá vo li ál la pot el len õr zést, mé rést és üze mel te té si uta sí -
tá sok kül dé sét.”

(6) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 110/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„110/A. Nyo mon kö ve tés re és tár gyak fel ku ta tá sá ra

szol gá ló rend szer: olyan rend szer, amely le he tõ vé te szi az
áruk nak azok vissza szer zé sét ered mé nye zõ nyo mon kö ve -
té sét és fel ku ta tá sát, és amely ál ta lá ban egy, a vé den dõ
áru cikk re he lye zett rá dió adót, va la mint egy rá dió ve võt tar -
tal maz, to váb bá ma gá ban fog lal hat egy ri asz tót is.”

(7) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 152/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„152/A. Szo ciá lis se gély ké rõ: olyan hor doz ha tó be ren -

de zés sel el lá tott, meg bíz ha tó rá dió táv köz lõ rend szer és
há ló zat, amely le he tõ vé te szi, hogy egy kor lá to zott hoz zá -
fé ré sû te rü le ten vész hely zet ben lévõ sze mély egy sze rû be -
avat ko zás sal se gély hí vást in dít son.”

(8) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ 168/A. pont tal egé szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„168/A. Ve ze ték nél kü li hoz zá fé ré si rend szer: szé les sá -

vú rá dió rend szer, amely te kin tet nél kül a há ló zat topoló -
giájára, ve ze ték nél kü li hoz zá fé rést biz to sí t nyil vá nos és
ma gán cé lú al kal ma zá sok szá má ra.”

7.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze rint
mó do sul.

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

(3) Az R. 4. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(4) Az R. 5. mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(5) Az R. 6. mel lék le te e ren de let 5. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(6) Az R. 11. mel lék le te e ren de let 6. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(7) Az R. 12. mel lék le te e ren de let 7. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(8) Az R. 13. mel lék le te e ren de let 8. mel lék le te sze rint
mó do sul.
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8.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 12.  §-ának b) pont ja,
b) az R. 1. mel lék le té ben a „BSS”, a „HDFS” és a

„HIPERLAN” rö vi dí tés, to váb bá
c) az R. 13. mel lék le té nek „Irány el vek” címû 2.1. pont -

já ban a 90/544/EGK irány elv re vo nat ko zó sor, „Ál lás fog -
la lá sok” címû 2.3. pont ja, va la mint „ERC/DEC és
ECC/DEC ha tá ro za tok” címû 3.2. pont já ban az
ERC/DEC/(94)02 és az ERC/DEC/(00)09 Ha tá ro zat ra vo -
nat ko zó so rok

ha tá lyu kat vesz tik.

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

A Kormány
71/2006. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról

A Kormány a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.)
37.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 41.  §-ának (8) be -
kez dé sé ben, 44.  §-ában, 50.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
53.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 55.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben, va la mint a 207.  §-a (1) be kez dé sé nek c)–e) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hvt. 50.  §-a
(1) be kez dé sé nek c), g)–h) pont já ra – a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

Ez a ren de let ha tá roz za meg:
a) a gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá sok igény be vé te lé -

nek és a kár ta la ní tá si el já rás nak a rész le tes sza bá lya it,
b) a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek fel ada tát és

ha tás kö rét,
c) a mi nisz te rek hon vé del mi igaz ga tá si fel ada ta it, a mi -

nisz té riu mok és or szá gos ha tás kö rû szer vek hon vé del mi
te vé keny sé gé nek össze han go lá sát,

d) a Hon vé del mi Ta nács és a Kormány spe ci á lis mû kö -
dé sé nek fel té te le it,

e) a cent rá lis alá ren delt sé gû te rü le ti és he lyi vé del mi
igaz ga tá si szer vek hon vé del mi fel ada ta it,

f) a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok ille té kességi te rü -
le tét.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) igény be vé tel: a hon vé del mi ér dek ki elé gí té sé nek

olyan mód ja, amely sze rint az in gat lan vagy ingó do log
(tech ni kai esz köz) bir tok ba vé te le, a szol gál ta tás tel je sí té se 
igény be vé te li el já rás alap ján tör té nik,

b) igény be ve võ: a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: 
Hon véd ség), a rend vé del mi szer vek és a Hvt. 43.  §-ában
meg ha tá ro zott hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek,

c) szol gál ta tás ra kö te le zett: a Hvt. 5.  §-a (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott jogi sze mé lyek és jogi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek, ame lye ket a hon vé de lem
fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben – jog sza bály vagy az
igény be vé te li ha tó ság egye di dön té se alap ján – gaz da sá gi
és anya gi szol gál ta tás tel je sí té sé re vagy a szol gál ta tás
igény be vé te lé nek tû ré sé re, va la mely te vé keny ség tõl való
tar tóz ko dás ra, a szol gál ta tás igény be vé te lé hez szük sé ges
elõ ké szü le ti te vé keny ség re, az igény be vé tel ter ve zé sé hez
szük sé ges ada tok köz lé sé re kö te lez nek,

d) üze mi szol gál ta tás: köz szük ség le tet ki elé gí tõ alap -
ve tõ szol gál ta tá so kat fo lya ma to san biz to sí tó köz üzem
szol gál ta tá sa,

e) vé del mi igaz ga tás: a köz igaz ga tás ré szét ké pe zõ fel -
adat- és szer ve ze ti rend szer. Az ál lam kom plex vé del mi
fel ada ta i nak meg va ló sí tá sá ra lét re ho zott, va la mint e fel -
adat ra ki je lölt köz igaz ga tá si szer vek ál tal vég zett vég re -
haj tó, ren del ke zõ te vé keny ség, amely ma gá ban fog lal ja az
Al kot mány ban sza bá lyo zott mi nõ sí tett idõ sza kok ra és az
azo kat ki vált ha tó hely ze tek re tör té nõ fel ké szü lést, to váb -
bá az em lí tett idõ sza kok és hely ze tek hon vé del mi, pol gá ri
vé del mi, ka taszt ró fa vé del mi, vé de lem gaz da sá gi, la kos -
ság-el lá tá si fel ada ta i nak ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, a fel -
ada tok vég re haj tá sá ra irá nyuló ál lam i te vé keny sé gek
összes sé gét.

II. Fejezet

A GAZDASÁGI ÉS AZ ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

Az igénybevétel általános szabályai

3.  §

(1) Amennyi ben az igény be vé te li ha tó sá gi jog kört mi -
nisz ter gya ko rol ja, és az igény be ve võ a Hon véd ség vagy
rend vé del mi szerv, a szol gál ta tás igény lé sé re a Hon véd sé -
get, illetve a rend vé del mi szer vet irá nyí tó mi nisz ter jo go -
sult.
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(2) Az (1) be kez dés alá nem tar to zó ese tek ben a szol gál -
ta tás igény lé sé re a Hon véd ség ki je lölt egy ség- vagy an nál
ma ga sabb szin tû pa rancs no ka, a rend vé del mi szer vek re -
gionális, me gyei, fõ vá ro si szin tû ve ze tõ je, illetve a bün te -
tés-vég re haj tás ese té ben a bün te tés-vég re haj tá si in té zet,
in téz mény pa rancs no ka, igaz ga tó ja jo go sult.

4.  §

A szol gál ta tás tel je sí té sé re a szol gál ta tás tu laj do no sa,
bir to ko sa, illetve az az zal ren del kez ni jo go sult kötelez -
hetõ.

5.  §

Az igény be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat tal szol gál ta tás ra
kö te le zett kö te les a szol gál ta tás tel je sí té sét be fo lyá so ló
min den vál to zást, tényt az igény be vé telt el ren de lõ ha tó -
ság nál ha la dék ta la nul be je len te ni.

6.  §

(1) A szol gál ta tást az igény be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat -
ban meg ál la pí tott he lyen és idõ pont ban vagy a ha tá ro zat
át adá sa kor ha la dék ta la nul tel je sí te ni kell.

(2) Az igény be vé te li ha tó ság a szol gál ta tás idõ be ni tel -
je sí té se ér de ké ben a szol gál ta tás tár gyá nak leg fel jebb
30 na pos ké szen lét ben tar tá sát ren del he ti el (ké szen lét ben
tar tá si ha tá ro zat). Ilyen kor a szol gál ta tás tény le ges tel je sí -
té sét kü lön ha tá ro zat ban kell el ren del ni.

7.  §

(1) A szol gál ta tás tár gyá nak át adá sa kor, át vé te le kor,
illetve a szol gál ta tás tel je sí té se kor jegy zõ köny vet kell fel -
ven ni. A jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell a szol gál ta tás ra
kö te le zett ne vét, illetve szék he lyét (te lep he lyét, fi ók te le -
pét), az igény be vé telt el ren de lõ ha tó ság meg ne ve zé sét, az
igény be ve võ ada ta it, a szol gál ta tás tár gyát, tel je sí té sé nek
he lyét, ide jét, az igény be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat szá mát, 
har ma dik sze mély nek a szol gál ta tás tár gyá ra vo nat ko zó
eset le ges jo gát, to váb bá min den olyan tényt vagy ada tot,
ame lyet bár me lyik fél a kár ta la ní tás szem pont já ból lé nye -
ges nek tart.

(2) Ingó vagy in gat lan do log át adá sa ese tén a jegy zõ -
könyv ben rög zí te ni kell az azok azo no sí tá sá ra al kal mas
ada to kat, pon tos vagy be csült ér té kü ket, ál la po tu kat, a cél -
ra való al kal mas sá gu kat.

(3) A jegy zõ köny vet a jegy zõ könyv ve ze tõ, a szol gál ta -
tás ra kö te le zett vagy kép vi se lõ je és a szol gál ta tás át ve võ je
írja alá. Az alá írás meg ta ga dá sa ese tén e tényt és en nek
okát a jegy zõ könyv ben két tanú je len lé té ben rög zí te ni
kell.

(4) A jegy zõ könyv egy-egy pél dá nyát át kell adni vagy
meg kell kül de ni az igény be ve võ nek, a szol gál ta tás ra kö -

te le zett nek vagy kép vi se lõ jé nek, az igény be vé te li ha tó -
ság nak és a jegy zõ könyv ben meg ne ve zett más olyan sze -
mély nek, aki nek a szol gál ta tás tel je sí té se jo gát vagy jo gos
ér de két érin ti.

8.  §

Ha a szol gál ta tás el len ér té ke meg ál la pít ha tó, azt a jegy -
zõ könyv ben rög zí te ni kell.

9.  §

Üze mi szol gál ta tás ese tén, vagy ha a szol gál ta tás el len -
ér té ke meg ál la pít ha tó, a szol gál ta tás el len ér té két idõ sza -
kon ként utó lag, il le tõ leg annak át vé te lé vel egy ide jû leg ki
kell fi zet ni.

10.  §

(1) A szol gál ta tá si kö te le zett ség meg szû nik, ha
a) a szol gál ta tás tel je sí té sét el ren de lõ ha tá ro zat ki adá -

sá nak in do ka meg szûnt,
b) a tel je sí tés meg kez dé se után olyan kö rül mény me -

rült fel, amely nek alap ján szol gál ta tás tel je sí té sét el ren de -
lõ ha tá ro zat ho za tal ki zárt lett vol na,

c) a szol gál ta tás tel je sí té sét el ren de lõ ha tá ro zat ban
meg je lölt ha tár idõ le járt.

(2) Az igény be ve võ az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban
meg ha tá ro zott kö rül mé nyek rõl való tu do más szer zést,
illetve a c) pont já ban em lí tett ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na -
pon be lül kö te les a szol gál ta tás tár gyát a szol gál ta tás ra kö -
te le zett nek vissza ad ni.

(3) Ha az igény be ve võ nek tu do má sa van ar ról, hogy a
szol gál ta tás ra kö te le zett a szol gál ta tás tár gyá nak vissza vé -
te lé re már nem jo go sult, a szol gál ta tás tár gyát az igény be -
vé te li ha tó ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta nia. Az igény be -
vé te li ha tó ság a szol gál ta tás tár gyát az át vé tel re jo go sult
sze mély nek a jo go sult ság meg ál la pí tá sa után ki ad ja.

(4) A szol gál ta tá si kö te le zett ség meg szû né se kor vagy a
szol gál ta tás tár gyá nak vissza adá sa kor jegy zõ köny vet kell
fel ven ni a 7.  § sze rin ti tar ta lom mal.

11.  §

A szö vet sé gi kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben a va -
gyo ni szol gál ta tá sok el ren de lé se so rán a be fo ga dó nem ze ti 
tá mo ga tás ra vo nat ko zó vagy a tech ni kai meg ál la po dás ra
meg kö tött sza bá lyok sze rint kell el jár ni.

Ingatlanok és szolgáltatások nyilvántartása

12.  §

A hon vé del mi fel ada tok meg va ló su lá sá hoz szük sé ges,
az 1. mel lék let alap ján az in gat la nok ról – be le ért ve azok
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inf ra struk tu rá lis szol gál ta tá sa it is – és szol gál ta tá sok ról az
in gat lan fek vé se, illetve a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he -
lye (te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes jegy zõ, va la -
mint az ál ta la át adott ada tok alap ján a had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság nyil ván tar tást ve zet.

13.  §

(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott in gat la nok, szol -
gál ta tá sok ada ta it a 14.  §-ban egy sze ri adat szol gál ta tás ra
kö te le zet tek az adat köz lést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott ha tár idõn be lül, a 15.  § (6) be kez dé sé ben rend sze -
res adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek éven te ja nu ár 31-ig a
2. mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon je len tik be a
jegy zõ nek. Az egy sze ri adat szol gál ta tás ra kö te le zett nek
az adat köz lést a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság hoz is tel je -
sí te ni kell.

(2) In gat lan ról, szol gál ta tás ról a 2. mel lék let ben sze rep -
lõ ada tok tart ha tók nyil ván.

(3) Ha az elõ zõ évi je len tés óta az ada tok ban vál to zás
nem tör tént, a je len tés nek csak e tényt kell tar tal maz nia.

(4) A be je len tés alap ján a jegy zõ pon to sít ja a nyil ván -
tar tást és a je len tést éven te már ci us 1-jé ig meg kül di a had -
ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak.

A megyei közgyûlés elnöke, fõvárosban a fõpolgármester
igénybevételi hatáskörébe tartozó ingatlanok, ingók 

és szolgáltatások igénybevételi célú kijelölésének,
igénybevételének eljárási szabályai

14.  §

Az igény be vé tel ter ve zé se ér de ké ben – a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság ja vas la ta alap ján – a me gyei köz gyû lés el -
nö ke, fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter ha tá ro za tá ban a szol -
gál ta tás ra kö te le zett ré szé re a Hvt. 34.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja alap ján egy sze ri adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé get ír hat elõ. A ha tá ro za tot a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság ké szí ti elõ.

15.  §

(1) Az igény be ve võ az in gat lan, szol gál ta tás igény be vé -
te li célú ki je lö lé sé re vo nat ko zó ké rel mét az igé nyelt in gat -
lan fek vé se vagy az igény be ve võ szék he lye sze rint ille té -
kes me gyei, fõ vá ro si had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ -
jé hez nyújt ja be. Az igény be ve võ ak kor kez de mé nyez he ti
az in gat lan, szol gál ta tás igény be vé te li célú ki je lö lé sét, ha
annak meg szer zé se pol gá ri jogi szer zõ dés alap ján nem le -
het sé ges. A ké re lem tar tal maz za az igény be vé tel cél ját,
vár ha tó idõ tar ta mát, to váb bá az igény be ven ni kí vánt in -
gat lan nagy sá gát, illetve szol gál ta tás tar tal mát (jel le gét).

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a nyil ván tar tá sa
alap ján ki vá laszt ja a ké re lem nek meg fe le lõ in gat la no kat,
szol gál ta tá so kat. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság szék -
he lye sze rin ti me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ille té -
kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ in gat lan, szol -
gál ta tás igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 na pon
be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké ben má sik
had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke res meg, és er rõl tá jé -
koz tat ja az igény be ve võt.

(3) Az igény be vé te li ha tó ság – a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ja vas la ta alap ján – a be je len té sek va ló di sá gá nak
el len õr zé sé re hely szí ni el len õr zést ren del het el. A hely szí -
ni ellen õr zés le foly ta tá sá ra meg bí zó le vél alap ján a had ki -
egé szí tõ pa rancs nok sá gon szol gá la tot tel je sí tõ ka to na is
fel ha tal maz ha tó.

(4) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az igény be ve võ nyi -
lat ko za ta alap ján a szük sé ges in gat la nok és szol gál ta tá sok
igény be ve võ ré szé re tör té nõ ki je lö lé sé re vo nat ko zó ha tá -
ro za ti ja vas la tát az in gat lan fek vé se, szol gál ta tás ese tén a
szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) 
sze rint ille té kes me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság elé ter -
jesz ti.

(5) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ha tá ro za tá ban
ki je lö li az igény nek meg fe le lõ in gat la no kat, szol gál ta tá so -
kat. A dön tés rõl a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je
út ján tá jé koz tat ja az igény be ve võt, az in gat lan fek vé se,
illetve a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he lye,
 fióktelepe) sze rint ille té kes pol gár mes tert, az in gat lan, a
szol gál ta tás tu laj do no sát, bir to ko sát, az zal ren del kez ni jo -
go sul tat.

(6) A me gyei köz gyû lés el nö ke, fõ vá ros ban a fõ pol gár -
mes ter az igény be vé tel re ki je lölt in gat lan, szol gál ta tás tu -
laj do no sát, bir to ko sát, az az zal ren del kez ni jo go sul tat a
Hvt. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a ki je lö lés
idõ tar ta má ra rend sze res adat szol gál ta tás ra kö te le zi. A ha -
tá ro za tot a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ké szí ti elõ.

16.  §

(1) Ha a 15.  § (6) be kez dé sé ben rend sze res adat szol gál -
ta tás ra kö te le zett a ki je lölt in gat lant, szol gál ta tást idõ köz -
ben el ide ge ní tet te, vagy az zal más ok  miatt már nem ren -
del ke zik, er rõl 8 na pon be lül az in gat lan fek vé se, szol gál -
ta tás ese tén a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he -
lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok sá got az er rõl  szóló ok ira tok má so la tá nak meg kül dé sé -
vel együtt ér te sí ti.

(2) Az igény be ve võ tá jé koz tat ja az igény be vé tel re ki je -
lölt in gat lan fek vé se, szol gál ta tás ese tén a szol gál ta tás ra
kö te le zett szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té -
kes had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got, ha a hon vé del mi fel -
ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben a ré szé re ki je lölt in gat lan,
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szol gál ta tás igény be vé te lé re a továb biak ban nincs szük -
ség.

(3) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság – a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság ja vas la tá ra – a rend sze res adat szol -
gál ta tás ra kö te le zett ér te sí té se, illetve az igény be ve võ tá jé -
koz ta tá sa alap ján meg szün te ti az in gat lan, szol gál ta tás
igény be vé te li célú ki je lö lé sét, és er rõl tá jé koz tat ja mind -
azo kat, aki ket a ki je lö lés rõl tá jé koz ta tott.

17.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az igény be vé tel re ki je -
lölt in gat lan nal, szol gál ta tás sal kap cso la tos rend sze res
adat szol gál ta tás ról – az ada tok ban be kö vet ke zett, igény -
be vé telt be fo lyá so ló vál to zás ese tén – az ada tok meg kül -
dé sé vel éven te áp ri lis 30-ig tá jé koz tat ja az igény be ve võt.

18.  §

(1) Az igény be ve võ igény be vé tel re vo nat ko zó ké rel me
alap ján az in gat lan, illetve szol gál ta tás igény be vé te lét el -
ren de lõ köz igaz ga tá si dön tést az in gat lan fek vé se, szol gál -
ta tás ese tén a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he -
lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ké szí ti elõ.

(2) A ha tá ro zat öt pél dány ban ké szül, mely nek egy-egy
pél dá nyát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ -
pol gár mes ter meg kül di a me gyei, fõ vá ro si had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság nak, va la mint a had ki egé szí tõ pa rancs nok
út ján az igény be ve võ nek, az in gat lan fek vé se, illetve a
szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) 
sze rint ille té kes pol gár mes ter nek, va la mint a szol gál ta tás -
ra kö te le zett nek.

19.  §

Ingó dol gok gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tás ke re té ben
tör té nõ igény be vé te le kor a 14–18.  §-ban meg ha tá ro zott el -
já rást kell meg fele lõen al kal maz ni.

A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges
technikai esz kö zök nyil ván tar tá sá nak, igény be vé te li célú

ki je lö lé sé nek és igény be vé te lé nek eljárási szabályai

20.  §

(1) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges, a szol gál ta tás ra kö te le zet tek tech ni kai eszkö -
zeinek – így kü lö nö sen gé pek, köz úti jár mû vek, vas úti,
 vízi és légi szál lí tá sok ra igény be ve he tõ tech ni kai esz kö -

zök, azok tar to zé kai és pót al kat ré szei – és az ezzel kap cso -
la tos szol gál ta tá sok nyil ván tar tá sa, igény be ve võ ré szé re
tör té nõ igény be vé te li célú ki je lö lé se, va la mint igény be vé -
te lé nek el ren de lé se a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság fel ada -
ta. A be je len té si kö te le zett ség alá esõ tech ni kai esz kö zö ket 
a 3. mel lék let tar tal maz za.

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je a tech ni kai
esz köz igény be vé te lé nek ter ve zé se ér de ké ben ha tá ro za tá -
ban a szol gál ta tás ra kö te le zett ré szé re a Hvt. 34.  §-a (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja alap ján egy sze ri adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé get ír hat elõ.

21.  §

(1) A 20.  § (2) be kez dé sé ben egy sze ri adat szol gál ta tás ra 
kö te le zet tek az adat köz lést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott ha tár idõn be lül, a 23.  § (3) be kez dé sé ben rend sze -
res adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek éven te a ja nu ár 1-jei
hely zet nek meg fele lõen már ci us 1-jé ig tesz nek be je len tést 
a tu laj do nuk ban, bir to kuk ban lévõ, a 3. mel lék let sze rint
be je len tés re kö te le zett tech ni kai esz kö zök rõl.

(2) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó be je len tést a
4., 5., 6., 7., 8., 9. mel lék let ben sze rep lõ nyom tat vá nyo kon
az adat szol gál ta tó szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) sze -
rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság hoz kell tel je sí -
te ni.

(3) Szük ség ese tén az ada tok pon to sí tá sát a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság év köz ben is kez de mé nyez he ti.

(4) Ha az ada tok ban a ko ráb bi je len tés óta vál to zás nem
tör tént, a je len tés ben csak ezt kell kö zöl ni.

22.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a gaz da ság fel ké szí té si
rend szer be be vont ter ve zõ szer vek ré szé re a be je len tett
tech ni kai esz kö zök rõl a hon vé del mi és a be fo ga dó nem ze ti 
tá mo ga tá si fel ada tok ter ve zé sé hez ada tot szol gál tat.

23.  §

(1) Az igény be ve võ a tech ni kai esz köz igény be vé te li
célú ki je lö lé sé re vo nat ko zó ké rel mét a szék he lye sze rint
ille té kes me gyei, fõ vá ro si had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
ve ze tõ jé hez nyújt ja be. Az igény be ve võ ak kor kez de mé -
nyez he ti a tech ni kai esz köz igény be vé te li célú ki je lö lé sét,
ha annak meg szer zé se pol gá ri jogi szer zõ dés alap ján nem
le het sé ges. A ké re lem nek tar tal maz nia kell az igény be vé -
tel cél ját, vár ha tó idõ tar ta mát, to váb bá az igény be ven ni
kí vánt tech ni kai esz köz meg ne ve zé sét.
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(2) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ve ze tõ je je lö li ki. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság ille té kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ tech ni -
kai esz köz igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki egé szí -
tõ pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 na -
pon be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké ben
má sik had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke res meg, és er rõl
tá jé koz tat ja az igény be ve võt.

(3) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je a tech ni kai
esz köz ki je lö lé sé rõl  szóló ha tá ro zat ban annak tu laj do no -
sát, bir to ko sát a Hvt. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján a ki je lö lés idõ tar ta má ra rend sze res adat szol gál ta -
tás ra kö te le zi.

(4) A tech ni kai esz köz igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság tá jé koz tat ja az igény -
be ve võt.

24.  §

(1) Ha a 23.  § (3) be kez dé sé ben rend sze res adat szol gál -
ta tás ra kö te le zett az igény be vé tel re ki je lölt tech ni kai esz -
közt idõ köz ben el ide ge ní tet te, a for ga lom ból ki von ta,
vagy az zal más ok  miatt már nem ren del ke zik, er rõl 8 na -
pon be lül a rend sze res adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get el -
ren de lõ had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got az er rõl  szóló ok -
ira tok má so la tá nak meg kül dé sé vel együtt ér te sí ti.

(2) Az igény be ve võ tá jé koz tat ja a tech ni kai esz közt
igény be vé tel re ki je lö lõ had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got, ha 
hon vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben a ré szé re ki je -
lölt tech ni kai esz köz igény be vé te lé re a továb biak ban
nincs szük ség.

(3) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a rend sze res adat -
szol gál ta tás ra kö te le zett ér te sí té se, il le tõ leg az igény be ve -
võ nyi lat ko za ta alap ján meg szün te ti a tech ni kai esz köz
igény be vé te li célú ki je lö lé sét, és er rõl tá jé koz tat ja mind -
azo kat, aki ket a ki je lö lés rõl tá jé koz ta tott.

25.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az igény be vé tel re ki je -
lölt tech ni kai esz köz zel kap cso la tos rend sze res adat szol -
gál ta tás ról – az ada tok ban be kö vet ke zett, igény be vé telt
be fo lyá so ló vál to zás ese tén – az ada tok meg kül dé sé vel
éven te áp ri lis 30-ig tá jé koz tat ja az igény be ve võt.

26.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je az igény be ve -
võ igény be vé tel re vo nat ko zó ké rel me alap ján a szol gál ta -
tás ra kö te le zet tet a tech ni kai esz köz elõ ál lí tá sá ra és át adá -

sá ra, vagy a tech ni kai esz köz zel tör té nõ fu va ro zá si, il le tõ -
leg sze mély szál lí tá si szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te le zi.

27.  §

A tech ni kai esz köz elõ ál lí tá sá nak és át adá sá nak el ren -
de lé se ese tén a tech ni kai esz közt a 10. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze rint kell a ren del te tés nek
meg fe le lõ, hasz ná lat ra al kal mas ál la pot ban, a rend sze re sí -
tett tar to zé kok kal együtt át ad ni. A szol gál ta tás ra kö te le zett 
a kész le té ben lévõ tar ta lék al kat ré szek nek az át adás ra ke -
rü lõ esz kö zök kel ará nyos ré szét kö te les az igény be ve võ -
nek át ad ni.

28.  §

Az át adás cél já ból elõ ál lí tott tech ni kai esz közt, tar to zé -
ka it és a tar ta lék al kat ré sze ket az elõ ál lí tás he lyén az
igény be ve võ ál tal lét re ho zott bi zott ság ve szi át. A bi zott -
ság a tech ni kai esz köz ál la po tá val, hasz nál ha tó sá gá val,
fel sze re lé sé vel kap cso la tos meg ál la pí tá sa it, a fel fe dett hi -
bá kat, ron gá ló dá so kat és hi á nyo kat jegy zõ könyv ben rög -
zí ti. A bi zott ság tag jai és a szol gál ta tás ra kö te le zett a jegy -
zõ köny vet aláírják.

III. Fejezet

A KÁRTALANÍTÁSI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

29.  §

(1) A szol gál ta tást igény lõt vagy az ál ta la ki je lölt, a
szol gál ta tás át vé te lé re jo go sult szer vet a szol gál ta tás tel je -
sí té se  miatt fel me rült va gyo ni hát rá nyért – a Hvt.-ben
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – kár ta la ní tá si kö te le -
zett ség ter he li.

(2) Kár ta la ní tást a jo go sult ké rel mé re kell meg ál la pí ta -
ni. A szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te le zõ ha tá ro zat ban a
szol gál ta tás ra kö te le zet tet er rõl tá jé koz tat ni kell.

(3) A ké rel met a szol gál ta tást el ren de lõ igény be vé te li
ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni.

(4) A kár ta la ní tás irán ti igényt a kár ke let ke zé sé tõl szá -
mí tott 60 na pos el évü lé si ha tár idõn be lül le het ér vé nye sí -
te ni.

(5) A kár ta la ní tá si igény el évü lé sé re egye bek ben a Pol -
gá ri Tör vény könyv nek a kár té rí tés el évü lé sé re vo nat ko zó
sza bá lyai az irány adók.
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30.  §

A kár ta la ní tá si el já rás le foly ta tá sa so rán az igény be vé -
te li ha tó ság egyez ség lét re ho zá sát kí sé re li meg a fe lek kö -
zött. Fél nek az igény jo go sult és a kár ta la ní tás meg fi ze té sé -
re kö te les szerv te kin ten dõ.

31.  §

(1) Az igény be vé te li ha tó ság a kár ta la ní tás össze gé nek
meg ál la pí tá sá nál figye lembe ve szi:

a) szol gál ta tás ese tén a gaz da sá gi for ga lom ban lévõ ha -
son ló szol gál ta tá sért járó szo ká sos dí jat,

b) szol gál ta tás tár gya hasz ná la tá nak át en ge dé se ese tén
a hasz ná lat so rán be kö vet ke zett ér ték csök ke nés mér té két,

c) ingó és in gat lan do log ál la gá ban oko zott kár nál a do -
log szak sze rû hely re ál lí tá sá nak, ki ja ví tá sá nak költ sé gét,

d) a szol gál ta tás tár gyá nak el vesz té se vagy meg sem mi -
sü lé se ese tén az át vé tel idõ pont já ban meg lé võ for gal mi ér -
té két,

e) a szol gál ta tás tel je sí té se  miatt el ma radt va gyo ni
elõnyt,

f) a szol gál ta tás el len ér té ke ként a kár ta la ní tá si ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ig ki fi ze tett össze get.

(2) A kár ta la ní tást pénz ben kell meg ál la pí ta ni és meg fi -
zet ni.

32.  §

A kár ta la ní tás meg fi ze té sé re kö te le zett a jog erõs ha tá ro -
zat vagy bí ró sá gi íté let kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon 
be lül kö te les a kár ta la ní tá si össze get ki fi zet ni.

IV. Fejezet

A HONVÉDELEMBEN KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK
FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE

Általános feladatok

33.  §

A hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szerv a hon vé del mi
fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek biz to sí tá sa ér de ké ben:

a) el ké szí ti a Kormány, az ille té kes mi nisz ter, va la mint
a me gyei, a fõ vá ro si, a he lyi vé del mi bi zott ság, illetve a
hon vé del mi fel ada tot el lá tó pol gár mes ter ren del ke zé se
sze rin ti in téz ke dé si ter vet,

b) ki ala kít ja a hon vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra al kal -
mas szer ve ze ti és mû kö dé si ren det,

c) vég re hajt ja a ré szé re meg ha tá ro zott, a NATO Vál -
ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban álló nem ze ti in téz -

ke dé se ket, rend sza bá lyo kat, va la mint tá jé koz tat ja az el -
ren de lõt azok ered mé nyé rõl,

d) mun ka cso por to kat hoz lét re a hon vé del mi fel ada tai
tel je sí té sé re,

e) részt vesz a hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za -
ti, te rü le ti fel adat terv ében meg ha tá ro zott gya kor la to kon,

f) mû köd te ti a ré szé re meg ha tá ro zott ese mény fi gye lõ-
és jel zõ rend szer (mo ni tor ing) ele me it,

g) vég zi a meg ha gyás sal kap cso la tos fel ada to kat,
h) rend sze re sen gya ko rol tat ja a hon vé del mi fel ada tok

vég re haj tá sát, ve ze tõ ál lo má nya részt vesz a hon vé del mi
fel ada tok el lá tá sá hoz nél kü löz he tet len is me re tek el sa já tí -
tá sá hoz szük sé ges kép zé se ken, fel ké szí té se ken,

i) meg õr zi a ré szé re át adott hon vé del mi ren del te té sû
esz kö zö ket, be ren de zé se ket, ingó és in gat lan dol go kat,
ren del te tés sze rû hasz ná lat tal gon dos ko dik az ál lag meg õr -
zé sük rõl, üzem biz ton sá guk ról,

j) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket – a Hvt.
44.  §-ára, 56.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ra fi gye lem -
mel – ré szé re jog sza bály, va la mint az irá nyí tá sá ért fe le lõs
igaz ga tá si szerv ve ze tõ je meg ha tá roz.

A jegyzõ és az építésügyi hatóság honvédelmi feladatai

34.  §

A had kö te le zett ség fenn ál lá sá nak idõ sza ká ban a Hvt.
22.  §-a (4) be kez dé sé nek c)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
kö rül mé nyek fenn ál lá sát a had kö te les ké rel mé re a jegy zõ
iga zol ja.

35.  §

(1) A ka to nai lég ügyi ha tó ság ré szé re min den év no -
vem ber 30-ig a ren del ke zés re álló nyil ván tar tá sok és ira -
tok ada tai alap ján, illetve ezek hi á nyá ban az épít mé nyek
be csült ma gas sá gá nak ala pul vé te lé vel jegy zé ket kül de nek

a) a 11. mel lék let ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek el sõ fo -
kú épí tés ügyi ha tó sá gai – a (2) be kez dés sze rin ti épít mé -
nyek ki vé te lé vel – az ille té kességi te rü le tü kön ta lál ha tó
azon épít mé nyek rõl, ame lyek nek leg ma ga sabb pont ja
meg ha lad ja a ren de zett te rep szint fe let ti 25 mé te res ma -
gas sá got;

b) a 11. mel lék let ben nem sze rep lõ te le pü lé sek el sõ fo -
kú épí tés ügyi ha tó sá gai – a (2) be kez dés sze rin ti épít mé -
nyek ki vé te lé vel – az ille té kességi te rü le tü kön ta lál ha tó
azon épít mé nyek rõl, ame lyek nek leg ma ga sabb pont ja
meg ha lad ja a ren de zett te rep szint fe let ti 50 mé te res ma -
gas sá got.

(2) A sa já tos épít mény faj ták ról, to váb bá az egye di mû -
em lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyek rõl a rá juk vo nat ko zó 
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, el sõ fo kú épí tés -
ügyi ha tó sá gi jog kört gya kor ló szer vek – az (1) be kez dés
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sze rin ti jegy zék meg kül dé sé vel – szol gál tat nak ada tot a
ka to nai lég ügyi ha tó ság ré szé re.

(3) A jegy zék nek tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ada -
tokat:

a) az (1) és (2) be kez dés sze rin ti épít mé nyek
aa) meg ne ve zé sét (la kó épü let, to rony, ké mény stb.),
ab) ren de zett te rep szint fe let ti re la tív ma gas sá gát;
b) a föld rész let hely raj zi szá mát;
c) a te rü let Bal ti-ten ger szint fe let ti ma gas sá gát;
d) a te le pü lés bel te rü le tén el he lyez ke dõ épít mé nyek

ese té ben azok pon tos cí mét.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ada tok kö zül a jegy zék nek
csak azo kat kell tar tal maz nia, ame lyek a ren del ke zés re
álló nyil ván tar tá sok és ira tok alap ján meg ál la pít ha tók,
vagy ame lyek rõl az adat szol gál ta tó nak tu do má sa van. A
(3) be kez dés ab) al pont já ban meg ha tá ro zott adat be csült
ér té két kö zöl ni kell. Az adat szol gál ta tó nem fe le l a be csült
ér ték pon tos sá gá ért.

(5) Ha az ada tok ban a ko ráb bi be je len tés óta vál to zás
nem tör tént, ak kor a jegy zék ben csak en nek té nyét kell kö -
zöl ni.

(6) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tó az
épít mény meg szû né sét kö ve tõ 30 na pon be lül írás ban ér te -
sí ti a ka to nai lég ügyi ha tó sá got.

(7) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tó kö te -
les se gít sé get nyúj ta ni a Hon vé del mi Mi nisz té rium, illetve 
a Hon véd ség ál tal meg bí zott föld mé rõk ré szé re az épít mé -
nyek adott te le pü lé sen tör té nõ azo no sí tá sá hoz.

36.  §

(1) A föld rész let tu laj do no sa (hasz ná ló ja), va la mint a
35.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti épít mény tu laj do no sa
(hasz ná ló ja) együtt mû kö dik az épí tés ügyi ha tó ság gal
annak ér de ké ben, hogy a jegy zék a tény le ges vi szo nyok -
nak meg fe le lõ, pon tos ada to kat tar tal maz za.

(2) Ha a ka to nai lég ügyi ha tó ság ré szé re szol gál ta tott
ada tok a ko ráb ban szol gál ta tott ada tok hoz ké pest el tér nek, 
a 35.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, ille té kes
adat szol gál ta tó szerv az adat pon to sí tás ban együttmû -
ködik.

37.  §

Az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos fel ada tok költ sé ge it
a ka to nai lég ügyi ha tó ság – szám la el le né ben – az adat -
szol gál ta tó nak 15 na pon be lül meg té rí ti. A té rí tés a jegy -
zék ben egy te rep tárgy ra szol gál ta tott ada tok szá ma sze rint
tör té nik. Ada ton ként 100 Ft össze gû té rí tés jár.

A honvédelemben közremûködõ szervek sorozással
kapcsolatos feladatai

38.  §

(1) A had kö te le zett ség fenn ál lá sá nak idõ sza ká ban a
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ jé nek tá jé koz ta tá sa
alap ján

a) a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár -
mes ter,

b) a had kö te les be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes
köz sé gi, vá ro si, me gyei jogú vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti pol -
gár mes ter,

c) a me gyei (bu da pes ti) rend õrfõkapitány és a had kö te -
les be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes he lyi rend õri
szerv ve ze tõ je,

d) a so ro zás ra ki je lölt or vo so kat, pszi cho ló gu so kat
fog lal koz ta tó, illetve a so ro zás sal kap cso la tos szak or vo si,
pszi cho ló gi ai vizs gá la tok vég re haj tá sá ban érin tett egész -
ség ügyi in téz mé nyek ve ze tõi

köz re mû köd nek a had kö te le sek so ro zá sá ban, a fel té te lek
biz to sí tá sá ban.

(2) A tá jé koz ta tó tar tal maz za mind azo kat a fel ada to kat,
ame lyek tel je sí té sé ben az érin tett szerv nek kell köz re mû -
köd nie, illetve azo kat a té nye ket, ame lyek rõl tu do más sal
kell bír nia.

V. Fejezet

A MINISZTÉRIUMOK ÉS ORSZÁGOS HATÁSKÖRÛ
SZERVEK HONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

Az irányítás és vezetés rendje

39.  §

(1) A Kormány a nem ze ti és a szö vet sé gi kö te le zett ség -
bõl ere dõ hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ra sa já tos irá -
nyí tá si és ve ze té si rend szert mû köd tet.

(2) Az irá nyí tá si és ve ze té si rend szer ré szei
a) a hon vé de lem köz pon ti irá nyí tá sát vég zõ szer vek, a

mi nisz té riu mok és az or szá gos ha tás kö rû szer vek,

b) a te rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si szer vek,
c) a hon vé del mi fel ké szü lés egyes fel ada ta i nak el lá tá -

sá ban részt ve võk,

d) a Kormány ál tal ál lan dó vagy ide ig le nes jel leg gel
lét re ho zott tes tü le tek.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt szer vek nél a hon vé de -
lem mel fog lal ko zó sa já tos szer ve ze tet kell lét re hoz ni.
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40.  §

A Hvt. 50.  §-a (1) be kez dé sé nek c), g)–i) pont já ban, va -
la mint az 52.  §-a (1) be kez dé sé nek b), c) és e) pont já ban
meg ha tá ro zott dön té sek szak mai elõ ké szí té sé nek és vég -
re haj tá sá nak ko or di ná ci ó ját a hon vé del mi igaz ga tás kor -
mány za ti, szak mai fel ada ta it el lá tó Hon vé del mi Minisz -
térium Vé del mi Hi va tal (a továb biak ban: HM Vé del mi Hi -
va tal) vég zi.

41.  §

(1) A HM Vé del mi Hi va tal a hon vé del mi mi nisz ter irá -
nyí tá sa alatt álló, ön ál ló jogi sze mé lyi sé gû, köz pon ti hi va -
tal ként mû kö dõ köz igaz ga tá si szerv, amely el lát ja a jog -
sza bá lyok ban és az ál lam i irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i -
ben meg ha tá ro zott hon vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat.

(2) A HM Vé del mi Hi va tal rész le tes fel ada ta it, ha tás kö -
rét és szer ve ze tét a hon vé del mi mi nisz ter ala pí tó ok irat ban 
ha tá roz za meg.

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés

42.  §

(1) A Pol gá ri Ve szély hely ze ti Ter ve zés a hon vé del mi
fel ké szí tés fel adat rend szer ében vég zett ter ve zõ te vé keny -
ség a kor mány zás fo lya ma tos biz to sí tá sa, a la kos ság és az
anya gi ja vak vé del me, a gaz da ság mû kö dõ ké pes sé gé nek
fenn tar tá sa, a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek, va la -
mint a szö vet sé gi mû ve le tek pol gá ri tá mo ga tá sa, to váb bá a 
pol gá ri ha tó sá gok ka to nai erõk kel és esz kö zök kel tör té nõ
se gí té se érdekében.

(2) A Kormány irá nyít ja a Pol gá ri Ve szély hely ze ti Ter -
ve zés sel össze füg gõ nem ze ti fel ada tok vég re haj tá sát.

43.  §

A NATO Fel sõ szin tû Pol gá ri Ve szély hely zet Ter ve zé si
Bi zott ság és szer vei mun ká já ban a Kormány az ille té kes
(ki je lölt) mi nisz te rek út ján kép vi sel te ti ma gát.

Az ország területének hadmûveleti elõkészítése

44.  §

(1) Az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té se a
hon vé del mi fel ké szí tés rész e.

(2) Az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té se át -
fog ja mind azo kat a fel ada to kat, rend sza bá lyo kat, ame lyek
biz to sít ják az ál lam za var ta lan mû kö dé sé hez, az or szág

hon vé del mé hez, a szö vet ség esi fel ada tok vég re haj tá sá hoz
szük sé ges fel té te le ket a védõ erõk és esz kö zök el he lye zé -
se, mo bi li zá lá sa, a mû ve le tek vég re haj tá sa érdekében.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti biz ton sá gi ér de ke it
ér vé nye sí te ni kell a te rü let- és a te le pü lés ren de zé si el vek
meg ha tá ro zá sa kor, az inf ra struk tu rá lis fej lesz té si ter vek
ki ala kí tá sa kor.

A honvédelmi miniszter, a miniszterek és az országos
hatáskörû szervek vezetõinek honvédelmi igazgatási

feladatai

45.  §

A hon vé del mi mi nisz ter
a) a ha zai esz köz- és anyag fej lesz té sek ter ve zé sé hez

igé nye ket és ada to kat szol gál tat az érin tett mi nisz te rek
szá má ra, to váb bá együtt mû kö dik ve lük a kor mány za ti ha -
di ipa ri fej lesz té sek irá nyí tá sá ban és vég re haj tá sá ban, va la -
mint biz to sít ja a ha zai ter me lõ és fej lesz tõ in téz mé nyek
be szál lí tá sok ban való rész vé te li le he tõ sé gét (ver seny tár -
gya lás stb.),

b) a nem zet gaz da ság mi nõ sí tett idõ sza ki ter ve zé sé hez
ada tot szol gál tat a gaz da ság fel ké szí té si rend szer be be vont
ter ve zõ szer vek szá má ra,

c) a mi nõ ség- (meg fe le lõ ség-) ta nú sí tás ról és az akk re -
di tá lás ról  szóló jog sza bá lyok kal össz hang ban meg ha tá -
roz za a Hon véd ség mi nõ ség ügyi in téz mény rend sze ré re és
annak mû kö dé sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket,

d) együtt mû kö dik a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tel
és az ér de kelt mi nisz te rek kel a ka to nai szab vá nyo sí tás fõ
irá nya i nak meg ha tá ro zá sá ban, a szab vá nyok kidolgozá -
sában.

46.  §

(1) A mi nisz ter
a) gon dos ko dik a vé del mi ter ve zés tár ca szin tû rend sze -

ré nek ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl,
b) vég zi a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás fel adat- és ha -

tás kö ré be tar to zó fel ada ta it,
c) a kor mány za ti dön tés nek meg fele lõen ága za ti ha tás -

kö ré ben ki ala kít ja a nem zet gaz da sá gi erõ for rá sok – nem -
ze ti, szö vet sé gi kö te le zett ség bõl ere dõ – vé del mi célú elõ -
ké szí té sé nek, tar ta lé ko lá sá nak fel té te le it, rend jét, ága za ti
ter ve zõ szerv ként köz re mû kö dik a gaz da ság fel ké szí tés
rend sze ré ben,

d) vég zi az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té -
sé bõl a tár cá ra há ru ló fel ada to kat,

e) elõ ké szí ti a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó rend kí vü li in -
téz ke dé sek jog sza bály ter ve ze te it,

f) ki ala kít ja a hon vé del mi fel ké szü lés tár ca szin tû irá -
nyí tá si, szer ve ze ti, mû kö dé si rend sze rét és rend jét, gon -
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dos ko dik a tech ni kai fel té te lek rõl, a tár ca irá nyí tá si, ve ze -
té si fel té te le i nek elõ ké szí té sé rõl,

g) fel adat- és ha tás kö ré ben köz re mû kö dik a cent rá lis
alá ren delt sé gû köz igaz ga tá si és a he lyi vé del mi igaz ga tá si
szer vek fel ügye le té nek vég re haj tá sá ban,

h) nem ze ti és nem zet kö zi gya kor la to kon való rész vé tel
ter ve zé sé vel, vég re haj tá sá val köz re mû kö dik az ága za ti
hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sa gya kor lá sá ban,

i) be szá mol a tárgy évet meg elõ zõ év ága za ti hon vé del -
mi fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról, illetve köz re mû kö dik a
hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti fel adat terv ének
össze ál lí tá sá ban,

j) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály
vagy kor mány ha tá ro zat ré szé re meg ha tá roz,

k) vég zi a meg ha gyás sal kap cso la tos fel ada to kat.

(2) A mi nisz ter – fel adat kör ében – a hon vé del mi fel ada -
tok vég re haj tá sát szol gá ló ága za ti in téz ke dé si ter vek el ké -
szí té sét, vég re haj tá sát ír hat ja elõ, vagy más mó don gon -
dos ko dik a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel ada tok
meg va ló su lá sá ról.

(3) A mi nisz té riu mok, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az
or szá gos ha tás kö rû szer vek hon vé de lem mel fog lal ko zó
szer ve ze ti egy sé ge a hon vé del mi fel ké szí tés ága za ti fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ra so rán köz re mû kö dik a kor mány -
za ti dön té sek szak mai meg ala po zá sá ban, a mi nisz ter ha -
tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel ada tok elõ ké szí té sé ben,
vég re haj tá sá ban, ko or di ná ci ó já ban, bá zi sul szol gál a kü -
lön jog sza bály alap ján meg ala kí tás ra ke rü lõ mun ka cso -
port mû köd te té sé hez, illetve együtt mû kö dik a tár ca ügye -
le ti-ké szen lé ti szol gá la tá val, szak te rü le tét érin tõ kér dé -
sek ben össze kö tõ sze re pet tölt be a nem ze ti, a NATO, az
Euró pai Unió vé del mi szer ve ze ti rend sze rei kö zött.

47.  §

Az or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je te kin te té ben a
46.  §-ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

VI. Fejezet

A HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI,
VALAMINT A HONVÉDELMI TANÁCS 

ÉS A KORMÁNY SPECIÁLIS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI

A költségvetés tervezése

48.  §

A mi nisz ter a hon vé del mi fel ada tok fo lya ma tos el lá tá -
sá ra ren delt költ sé ge ket el kü lö ní tet ten, az ál lam ház tar tás -
ról  szóló tör vény és a vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok

sze rint, más fel ada tok elõ irány za ta i tól el kü lö nít ve, ön ál ló
cí men, al cí men, jog cím cso por ton ter ve zi.

49.  §

(1) A Hvt. 50.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint, az
érin tett mi nisz te rek ja vas la ta alap ján:

a) a vé del mi fel ké szí tés cí men

1. a több mi nisz té ri u mot, il le tõ leg or szá gos ha tás kö rû
szer vet érin tõ ki emelt hon vé del mi fel adat hoz szük sé ges
költ sé ge ket a vé del mi fel ké szí tés kor mány za ti fel ada tai
köz pon ti ki adá sai al cí men,

2. az or szág Al kot mány ban sza bá lyo zott mi nõ sí tett
idõ sza kok ban tör té nõ ve ze té si fel té te le i nek biz to sí tá sá -
hoz, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a NATO Vál -
ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban álló nem ze ti in téz -
ke dé si rend szer mû kö dé sé hez szük sé ges költ sé ge ket a
Hon vé del mi Ta nács és a Kormány spe ci á lis mû kö dé si fel -
té te lei al cí men a Pénz ügy mi nisz té rium fe je ze té ben,

b) a K–600 hír rend szer mû köd te té se költ sé ge it az azo -
nos el ne ve zé sû cí men az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi -
nisz té rium fe je ze té ben

kell ter vez ni.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
költ ség ve té si elõ irány za tok fel adat sze rin ti el osz tá sá ról a
hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti fel adat ter ve ren -
del ke zik.

A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló
nemzeti rendszabályok és intézkedések elõkészítésének 

és alkalmazásának szabályai

50.  §

(1) A NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban
álló nem ze ti rend sza bá lyok és in téz ke dé sek ön ál ló an,
illetve a be ve ze tett rend kí vü li in téz ke dé sek kel össz hang -
ban al kal maz ha tók.

(2) A szö vet sé gi kö te le zett ség re vo nat ko zó kormány -
zati dön tés ben meg ha tá ro zott ága za ti fel ada tok vég re haj -
tá sá nak rész le tes sza bá lya it és a vég re haj tást biz to sí tó in -
téz ke dé si ter ve ket a kü lön kor mány ha tá ro zat ban ki je lölt
ille té kes mi nisz ter a töb bi mi nisz ter rel együtt mû köd ve ké -
szí ti elõ.

(3) A ki je lölt ille té kes mi nisz ter a ter ve ze te ket a Kor -
mány elé ter jesz ti, és azo kat az el fo ga dást köve tõen meg -
kül di a vég re haj tá sért fe le lõs szer vek nek.
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VII. Fejezet

A TERÜLETI ÉS A HELYI IGAZGATÁS

A megyei, fõvárosi védelmi bizottság

51.  §

(1) A me gyei köz gyû lés el nö két, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes tert mint a vé del mi bi zott ság el nö két, a Hvt.
55.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö ré nek
el lá tá sá ban a vé del mi bi zott ság ja vas lat te võ, dön tés-elõ -
ké szí tõ jog kör rel se gí ti, illetve köz re mû kö dik a dön té sek
vég re haj tá sá nak me gyei, fõ vá ro si szin tû irá nyí tá sá ban.

(2) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság a ha tás kö ré be
utalt anya gi esz kö zök kel a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si szer vek re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint gaz -
dál ko dik, amely nek pénz ügyi-gaz da sá gi ügy in té zé sét a
me gyei ön kor mány za ti hi va tal, a fõ vá ros ban a fõ vá ro si
köz gyû lés hi va ta la (fõ pol gár mes te ri hi va tal) vég zi.

52.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter – a HM Vé del mi Hi va tal
köz re mû kö dé sé vel – a hon vé del mi irá nyí tás jog kö ré ben, a
bel ügy mi nisz ter – a Bel ügy mi nisz té ri um Vé del mi Hi va tal
(a továb biak ban: BM Vé del mi Hi va tal) köz re mû kö dé sé -
vel – a ka taszt ró fa vé del mi irá nyí tás jog kö ré ben fel ügye le -
tet gya ko rol a cent rá lis alá ren delt sé gû köz igaz ga tá si szer -
vek, a me gyei és a fõ vá ro si vé del mi bi zott ság fe lett. A hon -
vé del mi mi nisz ter vagy a bel ügy mi nisz ter meg vál toz tat ja,
il le tõ leg meg sem mi sí ti a jog sza bály sér tõ ha tá ro za tot.

(2) A he lyi vé del mi bi zott sá gok fe lett a fel ügye le tet a
me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság gya ko rol ja.

53.  §

A Kormány a hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti
fel adat terv ében meg ha tá roz za a hon vé del mi fel ada tok
vég re haj tá sa el len õr zé sé nek rend jét és ki je lö li az el len õr -
zés sel érin tett szer ve ze te ket. A hon vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sá ra lét re ho zott, ki je lölt cent rá lis alá ren delt sé -
gû köz igaz ga tá si, a te rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si
szer vek nél az ellen õr zés so rán vizs gál ni és ér té kel ni kell
kü lö nö sen:

a) a hon vé del mi ér de kû szer ve ze ti és mû kö dé si ren det,
b) a hon vé del mi fel ké szí tés in téz ke dé si terv rend sze rét,
c) a nem zet gaz da ság erõ for rá sai vé del mi célú fel ké szí -

té sé nek ter ve zé sét,
d) a hon vé del mi fel ké szí tés tár gyá ban ho zott dön té sek

jog sze rû sé gét,
e) a ve ze té si fel té te lek meg lé tét,

f) a ha tá lyos ti tok vé del mi és ügy vi te li sza bá lyo zók elõ -
írásainak ér vé nye sü lé sét,

g) a hon vé del mi fel ké szü lés te rén vég zett idõ sza ki
mun kát.

54.  §

(1) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ke a vé -
del mi bi zott ság tit ká rá nak a Hon véd ség vagy a rend vé del -
mi szer vek hi va tá sos ál lo má nyá ból ve zé nyelt tisz tet (fõ -
tisztet), illetve a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ,
köz szol gá la ti jog vi szony ban álló sze mélyt ne vez het ki.

(2) A vé del mi bi zott ság tit ká rá nak ki ne ve zé sé hez, fel -
men té sé hez a hon vé del mi mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter
vagy az adott rend vé del mi szer vet irá nyí tó mi nisz ter elõ -
ze tes hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

55.  §

(1) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ülé se i re ta -
nács ko zá si jog gal meg kell hív ni:

a) a HM Vé del mi Hi va tal ve ze tõ jét,
b) a BM Vé del mi Hi va tal ve ze tõ jét,
c) gaz da ság fel ké szí té si tár gyú na pi rend ese tén a Gaz -

da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium kép vi se lõ jét,
d) a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ille té kességi

te rü le tén mû kö dõ, a Hvt. 55.  §-a (4) be kez dé sé ben nem
em lí tett rend vé del mi szer vek me gyei ve ze tõ it,

e) a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ké nek he -
lyet te sí té sé re ki je lölt al el nö köt, illetve fõ pol gár mes ter-he -
lyet test,

f) a Bel ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Ál lam pol gár -
sá gi Hi va tal te rü le ti leg ille té kes ve ze tõ jét,

g) a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ké nek
dön té sé tõl füg gõ en azon hon vé de lem ben köz re mû kö dõ
szerv ve ze tõ jét, amely nek fel adat- és ha tás kö rét a me gyei,
fõ vá ro si vé del mi bi zott ság na pi rend jén sze rep lõ, vagy na -
pi ren den kí vül meg vi tat ni kí vánt kér dés érin ti,

h) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal a me gyei, fõ vá ro si
vé del mi bi zott ság gal együtt mû kö dés re ki je lölt ka to nai
szer ve zet pa rancs no kát,
vagy az ál ta luk ki je lölt kép vi se lõt.

(2) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság dön té se alap -
ján, az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ hon vé del mi igaz ga -
tá si és a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek kö te le sek a 
me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ra há ru ló hon vé del mi
fel ada tok vég re haj tá sá ban köz re mû köd ni.

(3) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ille té kességi
te rü le tén mû kö dõ, több azo nos ha tás kö rû rend vé del mi
szerv kö zül a hon vé del mi fel ada tok ko or di ná lá sá ért fe le -
lõs szer vet az or szá gos pa rancs nok (ve ze tõ) je lö li ki.
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56.  §

(1) A Kormány, illetve a szak irá nyí tá sért fe le lõs mi nisz -
ter, ille té kességi te rü le tén a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi -
zott ság ha tá roz za meg a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ
szer vek ál tal ké szí ten dõ ter ve ket és azok tar tal mi kö ve tel -
mé nye it.

(2) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság a köz igaz ga tá -
si irá nyí tá si jog kö ré ben meg ha tá roz za

a) a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban köz re mû -
kö dõk ki ér te sí té sé nek (ri asz tá sá nak, ké szen lé te fo ko zá sá -
nak), va la mint az in for má ci ók to váb bí tá sá nak kö ve tel mé -
nye it,

b) a pol gár mes te ri hi va tal köz tiszt vi se lõ i bõl, illetve a
te le pü lés pol gá ra i ból álló ide ig le nes mun ka cso port
(a továb biak ban: mun ka cso port) szer ve ze tét és mû kö dé si
rend jét, a mun ka cso port ál tal ve ze tett nyil ván tar tá so kat és
más ira to kat,

c) a pol gár mes te rek, a jegy zõk és a mun ka cso port ba
be osz tot tak hon vé del mi fel ké szí té sé nek el mé le ti és gya -
kor la ti kö ve tel mé nye it,

d) a pol gár mes te ri hi va ta lok nál a 24 órás ügye le ti szol -
gá lat el lá tá sá nak kö ve tel mé nye it,

e) a pol gár mes te rek, a jegy zõk, va la mint a te rü le ti hon -
vé del mi fel ada tok ban köz re mû kö dõ, a Hvt. 42. és
43.  §-ában meg ha tá ro zott szer vek ve ze tõi tar tóz ko dá si he -
lyé nek be je len té sé vel és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel -
ada to kat,

f) a hon vé del mi cél ból igény be vé tel re ki je lölt pol gá ri
gép jár mû vek moz gá sá nak kor lá to zá sá ra, va la mint az in -
gat la nok és egyéb szol gál ta tá sok át adá sá nak elõ ké szí té sé -
re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket.

A helyi védelmi bizottság

57.  §

(1) A he lyi vé del mi bi zott ság a rész ben ön ál ló an gaz dál -
ko dó költ ség ve té si szerv re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
gaz dál ko dik, amely nek pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it a
he lyi vé del mi bi zott ság szék he lye sze rin ti me gyei jogú vá -
ros, vá ros, illetve fõ vá ro si ke rü let kép vi se lõ-tes tü le té nek
hi va ta la lát ja el.

(2) A he lyi vé del mi bi zott ság a költ ség ve té si tá mo ga tást 
ki zá ró lag a hon vé del mi kör zet szá má ra meg ha tá ro zott
hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ra for dít hat ja.

VIII. Fejezet

A HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁGOK
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE

58.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ille té kességi terü -
lete a szék he lye sze rin ti me gye (fõ vá ros) köz igaz ga tá si te -
rü le te.

(2) A ren de let al kal ma zá sa so rán a had ki egé szí tõ pa -
rancs nok sá gon a po ten ci á lis had kö te les, illetve had kö te les 
utol só be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá -
ro si) had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got kell ér te ni.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

59.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 2. hó nap 1. nap ján
lép ha tály ba.

Átmeneti rendelkezések

60.  §

(1) A szol gál ta tás ra kö te le zett e Korm. ren de let alap ján
elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek 2008. ja nu ár
1-jé tõl elekt ro ni kus úton is ele get te het.

(2) A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény vég -
re haj tá sá ra ki adott 178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de let
alap ján hon vé del mi cél ból igény be vé tel re ki je lölt in gat la -
no kat, szol gál ta tá so kat, tech ni kai esz kö zö ket 2006. ok tó -
ber 31-ig – az igény be ve võ igény be vé te li célú nyi lat ko za -
ta alap ján – e Korm. ren de let sza bá lyai sze rint is mé tel ten
ki kell je löl ni. Ha az igény be ve võ nyi lat ko za ta sze rint a
hon vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben ki je lölt in gat -
lan, szol gál ta tás tech ni kai esz köz igény be vé te lé re már
nincs szük ség, a ki je lö lést meg kell szün tet ni, és er rõl tá jé -
koz tat ni kell mind azo kat, aki ket a ki je lö lés rõl tájé -
koztattak.

Módosuló rendelkezések

61.  §

(1) Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 38.  §-ának a) pont já ban a „pa -
rancs” szó he lyé be a „ha tá ro zat” szó lép.

(2) A ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en ge dé lye zé -
sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló 190/2000. (XI. 14.)
Korm. ren de let

a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a ma gyar és a kül föl di
fegy ve res erõk ha tár át lé pé sé vel [a hon vé de lem rõl  szóló
1993. évi CX. tör vény 259/A.  § d) pont ja]” szö veg rész he -
lyé be „a Ma gyar Hon véd ség és a kül föl di fegy ve res erõk
ál lam ha tár át lé pé sé vel [a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
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Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 204.  § c) pont -
ja]” szö veg rész,

b) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban „a ma gyar
fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be „a Ma gyar Hon véd -
ség” szö veg rész, d) pont já ban „a ma gyar fegy ve res erõ”
szö veg rész he lyé be „a Ma gyar Hon véd ség” szö veg rész
lép.

(3) A ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zás kö ve -
tel mé nye i rõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let
19.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a hon vé de lem rõl  szóló
1993. évi CX. tör vény 8.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ra
és vég re haj tá sá ról  szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de -
let 3.  §-ának (3) be kez dé se ren del ke zé sé re” szö veg rész he -
lyé be „a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 50.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ra” szö veg rész lép.

(4) A pos ta ve szé lyez te tett sé gi és mi nõ sí tett idõ sza ki
fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, fel ada ta i ról, mû kö dé si fel té -
te le i rõl  szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. ren de let a kö vet -
ke zõk sze rint mó do sul:

a) 1.  §-a a) pont já ban „a Hvt. 66.  §-ában” szö veg rész
he lyé be „a Hvt. 43.  §-ában” szö veg rész lép,

b) 2.  §-ának 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1. Be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás: a Hvt. 204.  §-a
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás.”

c) 2.  §-a 4. pont já nak b) al pont já ban „a Hvt.
15.  §-ában” szö veg rész he lyé be „a Hvt. 55.  §-ában” szö -
veg rész, c) al pont já ban „a Hvt. 17.  §-ában” szö veg rész he -
lyé be „a Hvt. 57.  §-ában” szö veg rész lép,

d) 2.  §-a 4. pont já nak d) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Vé del mi igaz ga tá si szer vek:]
„d) a Ma gyar Hon véd ség és a Hvt. 8.  §-a (4) be kez dé sé -

ben meg ha tá ro zott rend vé del mi szer vek.”
e) 2.  §-a 5. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés

lép:
„5. Vé del mi igaz ga tás: a hon vé de lem rõl és a Ma gyar

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 2.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom.”

f) 5.  §-ának c) pont já ban „és a vég re haj tá sá ról  szóló
178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de let ben” szö veg rész he -
lyé be „Vhr.-ben” szö veg rész lép,

g) 15.  §-ának h) pont já ban „a Hvt. IX. fe je ze te” szö -
veg rész he lyé be „a Hvt. har ma dik rész e” szö veg rész lép.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

62.  §

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

a) a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott 178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de let és az
azt mó do sí tó 200/1997. (XI. 14.) Korm. ren de let, a
275/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let, va la mint a 227/2004.
(VII. 29.) Korm. ren de let,

b) a ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza bá lya i ról  szóló
63/1996. (V. 3.) Korm. ren de let 10.  §-a,

c) a vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról  szóló 
232/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let 21.  §-ának (2) be kez -
dé se,

d) a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, ellen -
õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 141/1999.
(IX. 3.) Korm. ren de let,

e) a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let 26.  §-ának (2) be kez dé se,

f) a hon vé del met érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXXIX. tör vény vég re haj tá sá hoz kap -
cso ló dó kor mány ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 52/1999.
(III. 31.) Korm. ren de let 5.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta,

g) a vé del mi stra té gi ai és biz ton ság po li ti kai ha tás kö rök 
gya kor lá sá val kap cso la tos egyes kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról, il le tõ leg ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
167/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let 1.  §-át meg elõ zõ al cí -
me, 1.  §-a, va la mint 4.  §-ának (2) és (3) be kez dé se,

h) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 153.  §-a (3) be kez dé sé nek
21. gon do lat je les be kez dé se,

i) az ön kén tes had erõ re tör té nõ át té rés sel össze füg gés -
ben egyes kor mány ren de le tek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 
il le tõ leg mó do sí tá sá ról  szóló 28/2005. (II. 15.) Korm. ren -
de let 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–e) és g)–m) pont ja,

j) a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se ter ve zé si
rend szer be ve ze té sé rõl, pénz ügyi for rá sa i ról  szóló
2158/1995. (V. 29.) Korm. ha tá ro zat.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett ingatlanok és szolgáltatások

körérõl

A) Ingatlanok

a) Funk ció sze rint:
köz ok ta tá si in téz mény,
iro da épü let,
fel sõ ok ta tá si kol lé gi um,
szál lo da (ho tel, mo tel, pan zió),
sza bad idõ köz pont,
fo lya ma to san vagy idõ sza ko san üze me lõ kem ping,
ven dég ház,
mû ve lõ dé si ház,
kö zös sé gi ház,
sport te lep,
meg lé võ, ki épí tett óvó hely,
hû tõ ház,
lo gisz ti kai bá zis,
rak tár (a tá rol ha tó anyag faj tá já nak fel tün te té sé vel),
gép ko csi tá ro ló hely (te lep hely),
mély ga rázs,
tech ni kai esz köz ja ví tó mû hely (szer viz és kar ban tar tó is),
gép jár mû mo só,
üzem anyag töl tõ ál lo más,
ki kö tõ,
vas úti ra ko dó.
b) Alap te rü let: (m2)
c) He lyi sé gek szá ma: (db)
d) Fek te té si le he tõ ség: fõ (a be fo ga dó ké pes ség pon to -

san meg je löl ve)
e) Te rü le ti el he lyez ke dé se:
la kott te le pü lé sen be lül,
la kott te le pü lés hez köz el (leg fel jebb 2 km),
la kott te rü le ten kí vül (több mint 2 km).
f) Fû tés faj tá ja:
táv hõ,
elekt ro mos ener gia,
gáz fû té sû,
szi lárd fû tõ anyag,
tü ze lõ olaj,
fû tés nél kül.
g) In gat lan meg kö ze lít he tõ sé ge:
köz út,
vas út,
vízi út,
légi út.

B) Szolgáltatások

I. Mo sa tás, vegy tisz tí tás: kg/nap

II. Ét kez te té si el lá tás:
– kony ha, me le gí tõ kony ha (fõ/nap),

– ét kez de (fõ/nap),
– sü tö dei ka pa ci tás (kg/nap).

III. Elekt ro mos be ren de zés ja ví tá sa:
– kis ja ví tás, hi ba el há rí tás,
– kö zép ja ví tás,
– nagy ja ví tás,
– elekt ro mos al kat rész gyár tás,
– elekt ro mos be ren de zés gyár tá sa,
– ja ví tás és gyár tás.

IV. Köz úti gép jár mû ja ví tá sa:
– kis ja ví tás, hi ba el há rí tás,
– kö zép ja ví tás,
– nagy ja ví tás,
– al kat rész gyár tás,
– gép jár mû-rész egy ség össze sze re lé se,
– gép jár mû gyár tá sa.

V. Jár mû mo sás:
– nyi tott rend sze rû mosó,
– zárt rend sze rû mosó.

VI. Für de té si, kom mu ná lis le he tõ sé gek:
– zu hany zó tál cás (fé rõ hely),
– mos dó (fé rõ hely),
– mel lék he lyi sé gek szá ma (WC, pi szo ár).

2. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

....................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

..................................................................................
Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Az in gat la nok és anya gi szol gál ta tá sok be je len -
té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont -
ja/35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az
igény be ve he tõ in gat la nok ról és anya gi szol gál ta tá si le he -
tõ sé gek rõl egy sze ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kötele -
zettségemnek ele get te szek.

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

P. H.

..........................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban
fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám

Az in gat lan vagy anya gi szol gál ta tás Az in gat lan, anya gi szol gál ta tás le he tõ sé gei

Meg-
jegy zésmeg ne-

ve zé se

pos tai
címe,

 te le fon-, 
te le fax -
szá ma

tu laj do nos, bir to kos (ren del kez ni
 jo go sult) meg ne ve zé se, címe, 

te le fon-,te le fax szá ma

el he lye zés el lá tás egyéb szol gál ta tás

alap-
te rü let
(m2)

he lyi-
sé gek 
szá ma
(db)

fek te té si
le he tõ ség 

(fõ)

te rü le ti
el he lyez -
ke dé se

fû té si
mód

fõ zés
(adag)

ét kez-
te tés (fõ)

für de-
té si,

kom mu-
ná lis 

le he tõ-
sé gek

gép-
jár mû- 
ja ví tás

jár mû-
mo sás

mo sa -
tás/vegy -
tisz tí tás
(kg/nap)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Meg jegy zés:

1. A nyom tat vány fej ré szét (5–15. fo lyó szá mok) az in gat la nok, szol gál ta tá sok le he tõ sé ge i nek meg fele lõen kell el ké -
szí te ni (mó do sí ta ni) az 1. mel lék let ben fel so rol tak nak meg fele lõen.

2. Az in gat la no kat, szol gál ta tá si le he tõ sé ge ket cí mük sze rint, kü lön-kü lön kell fel tün tet ni.
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3. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett technikai eszközökrõl

A) Gép jár mû vek:

– sze mély gép ko csi (5 éves nél nem idõ sebb és 1400 cm3

vagy an nál na gyobb hen ger ûr tar tal mú),
– au tó busz, mik ro busz,
– te her gép ko csi,
– kü lön le ges fel épít mé nyû gép ko csi,
– von ta tó te her gép ko csi,
– nyer ges jár mû sze rel vény (von ta tó és a hoz zá tar to zó

fél pót ko csi, ha te her- vagy kon té ner szál lí tás ra al kal mas),
– üzem anyag-szál lí tó, töl tõ gép ko csi (nyer ges sze rel -

vény), ha mért adag ki adás ra al kal mas,
– víz- (tej-, sör- stb.) szál lí tó tar tály gép ko csi (sze rel -

vény) a mér ge zõ anyag szál lí tó gép ko csi ki vé te lé vel,
– da rus gép ko csi,
– mû hely (kar ban tar tó, szer viz) gép ko csi,
– ak ku mu lá tor töl tõ gép ko csi,
– ce ment szál lí tó gép ko csi,
– szip pan tó gép jár mû vagy sze rel vény,
– be ton ke ve rõ-szál lí tó gép ko csi (mi xer),
– bi tu men lo cso ló gép ko csi,
– kom bi nált ho mok- és só szó ró gép ko csi,
– lo cso ló gép ko csi,
– to ló lét rás, eme lõ ko sa ras gép ko csi,
– mo tor ke rék pár (250 cm3 fe let ti hen ger ûr tar ta lom),
– me zõ gaz da sá gi von ta tó, trak tor (40 kW-nál na gyobb

tel je sít mé nyû),
– te her gép ko csi hoz kap csol ha tó köz úti pót ko csi,
– me zõ gaz da sá gi (trak tor hoz kap csol ha tó) pót ko csi,
– ne héz gép szál lí tó (tra i ler),
– lakó gép ko csi,
– lakó pót ko csi,

– gra nu lá tum szál lí tó gép jár mû vagy sze rel vény,
– ut cai por szí vó gép ko csi,
– sep rõ gép ko csi.

B) Mû sza ki mun ka gé pek:

1. Föld mun ka gé pek:
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas föld to ló, bul dó zer,
– ön já ró vagy von tat ha tó lá dás föld gya lu,
– ön já ró vagy von tat ha tó útp ro fi lo zó,
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas kot ró, ex ka vá tor,
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas áro ká só (ro tá ci ós, ve der -

lán cos),
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas föld fú ró,
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas ta laj szag ga tó,
– acél ke re kes vib rá ci ós vagy gu mi ke re kû út hen ger,
– mo to ros dön gö lõ,
– ön já ró vagy szál lít ha tó mo to ros cö löp ve rõ,
– vib rá ci ós cö löp ve rõ.

2. Anyag moz ga tó mun ka gé pek:
– hom lok- és for gó ra ko dó,
– kon té ner ra ko dó gép,
– elekt ro mos vagy rob ba nó mo to ros eme lõ vil lás és

szál lí tó tar gon ca,
– fa rönk ra ko dó gép,
– ön já ró vagy szál lít ha tó szál lí tó sza lag,
– rönk szál lí tó után fu tó.

3. Fa fel dol go zó mun ka gé pek:
– ön já ró vagy von tat ha tó ke ret fû rész (gat ter),
– ön já ró vagy von tat ha tó sza lag fû rész,
– ön já ró vagy von tat ha tó kör fû rész,
– hid ra u li kus fa nyí ró.

4. Épí tõ-, út kar ban tar tó gé pek és esz kö zök:
– be ton-, illetve asz falt út épí tõ gép sor,
– ön já ró fo lyé kony-be ton át eme lõ daru,
– bi tu men ke ve rõ-me le gí tõ után fu tó,



– ön já ró vagy von tat ha tó, 60 t fe let ti tel je sít mé nyû
csör lõ,

– hó ma ró,
– hó e ke.

5. Gép cso por tok:
– 2 kW fe let ti tel je sít mé nyû, ön já ró vagy von tat ha tó

áram fej lesz tõ agg re gá tor,
– ön já ró vagy von tat ha tó lég sû rí tõ (komp resszor), lég -

szer szám mal,
– szál lít ha tó vagy von tat ha tó üzem anyag-szi vattyú,
– szál lít ha tó vagy von tat ha tó fo lya dék- (víz) szi vattyú.

C) Üzem anyag edény zet:

– 200 li te res acél hor dó,
– szál lít ha tó (emel he tõ) tar tály 2 m3-ig,
– szál lít ha tó (emel he tõ) tar tály, 2,1 m3 -tõl 10 m3-ig,
– nem be á sott tar tály 10 m3 fe lett,
– von tat ha tó üzem anyag után fu tó (1 ten ge lyes, tér fo -

gat meg je lö lés sel),
– elekt ro mos meg haj tá sú üzem anyag kút (rak tá ron,

nem fel sze rel ve),
– kézi meg haj tá sú üzem anyag kút (rak tá ron, nem fel -

sze rel ve).

D) Kon té ne rek:

– 5-10-15-20 lá bas szál lí tó kon té ne rek,
– la kó kon té ne rek,
– kony ha kon té ne rek,
– tár gya ló-kon té ne rek,
– tar tály kon té ne rek,
– WC-kon té ne rek.

E) Vas úti esz kö zök:

1. Vas úti gör dü lõ anyag:
– di zel moz dony,
– vil la mos moz dony,
– sze mély ko csi,
– se be sült szál lí tás ra be ren dez he tõ sze mély ko csi,
– há ló ko csi,
– egyéb (ét ke zõ, pos ta, poggyász stb.) ko csi,
– fe dett ko csi,
– nyi tott ko csi,
– nyi tott põ ré sít he tõ ko csi,
– põreko csi,
– üzem anyag-szál lí tó ko csi,
– egyéb (szesz, víz stb. szál lí tá sá ra al kal mas) tar tály ko csi,
– hû tõ ko csi,
– fû tõ ko csi (üzem mód sze rint),
– mo tor ko csi,
– sze mély- vagy te her szál lí tás ra al kal mas vá gány ko csi,
– ha di hasz ná lat ra elõ ké szít he tõ gõz moz dony.

2. Vas úti mun ka gé pek:
– ágya zat ren de zõ gép (gép lánc),
– sín meg mun ká ló gé pek (sín he gesz tõ, sín kö szö rû, sín -

fû rész stb.),

– vá gány me zõ-fek te tõ gép lánc mun ka gé pei és esz kö zei,
– alá ve rõ gé pek,
– vas úti da ruk (gõz, dí zel),
– vas úti fel épít mény épí tõ kis gé pek.

F) Vízi jár mû vek:

– sze mély szál lí tó hajó (sze mély ha jó, át ke lõ ha jó, ví zi -
busz, ka ta ma rán stb.),

– szár nyas ha jó,
– ön já ró uszály,
– von ta tó ha jó,
– to ló ha jó,
– uszály,
– TS uszály,
– komp (ön já ró és von ta tott),
– jég tö rõ hajó,
– mû hely ha jó,
– la kó ha jó,
– úszó da ru.

G) Légi jár mû vek:

– re pü lõ gé pek,
– he li kop te rek,
– re pü lõ gép elõ ké szí tõ és ki szol gá ló esz kö zök,
– re pü lés gya kor ló be ren de zé sek.

4. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

....................................................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A gép jár mû vek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont -
ja/35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az
igény be ve he tõ gép jár mû ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze -
ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gem nek ele get 
te szek.

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

P. H.

.................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban
fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám
A gép jár mû neme 

(köz úti vagy te rep já ró
te her gépko csi stb.)

Gyárt má nya, 
tí pu sa, gyár tá si

éve
Mennyi sé ge

Te her bí rá sa 
(ton na), 

szál lít ha tó 
sze mé lyek szá ma

A haj tó anyag 
faj tá ja

A ko csi szek rény
rak fe lü le té nek

mi lyen sé ge
Meg jegy zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ki töl té si út mu ta tó:
1. A sze mély gép ko csik kö zött kü lön kell meg je löl ni a mik ro busz, fur gon jel le gû és a ve gyes hasz ná la tú gép ko csi kat.
2. Az au tó busz nál fel kell tün tet ni, ha csuk lós.
3. A te her gép ko csi ese té ben meg kell je löl ni a rak fe lü let mi lyen sé gét (pl. fix vagy bil le nõs, kon té ner ra ko dó-szál lí tó,

hát só eme lõ fal lal, illetve ön ra ko dó da ru val el lá tott), az ol dal fal-ma ga sí tó, pony va, pony va tar tó ív meg lé tét és azt, ha a
gyár i vo nó ho rog át sze re lés re ke rült.

4. A bil le nõ rak fe lü le tû gép ko csi nál meg kell je gyez ni a rak fe lü let mi lyen sé gét (sza bá lyos tég la test vagy sza bály ta -
lan).

5. A zárt fel épít mé nyû gép ko csi ese tén a fel épít mény ren del te té sét je löl ni kell (pl. ke nyér szál lí tó, hû tõ-, mû hely- stb.
gép ko csi).

6. A pót ko csi ese té ben meg kell je gyez ni, hogy azt me lyik gép ko csi von tat ja.
7. A 6. osz lop ban, a haj tó anyag faj tá já nál a kö vet ke zõ rö vi dí té se ket kell al kal maz ni: ben zin = B, gáz olaj = D, gáz üze -

mû = G, elekt ro mos = E.
8. Azo nos nemû, gyárt má nyú, tí pu sú gép jár mû vek ese té ben, ame lyek nek a 6. és 7. ro vat sze rin ti ada tai is meg egyez -

nek, a je len tést egy té tel ben kell meg ten ni, de a for gal mi rend szá mot kü lön-kü lön kell fel tün tet ni.
9. A be je len tés nek a tech ni kai esz kö zö kön kí vül tar tal maz nia kell a be je len tõ pos tai cí mét, te le fon-, illetve te le fax-

szá ma it és a tech ni kai esz kö zök elõ ál lí tá sá val, át adá sá val kap cso la tos meg jegy zé se ket (prob lé má kat, ki egé szí té se ket).
10. Ha a be je len tõ nem a szol gál ta tás sal kap cso la tos fe le lõs sze mély (ügy in té zõ), ak kor a fe le lõs sze mély (ügy in té zõ)

be osz tá sát, te le fon-, illetve te le fax szá mát is fel kell tün tet ni.

5. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

..............................................................................

a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

..................................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A mû sza ki mun ka gé pek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az igény be ve he tõ mû sza ki mun ka gép ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze -
ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gem nek ele get te szek.

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

P. H.

......................................................................

a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám

A mun ka -
gép neme 
(dön gö lõ, 

cö löp-
ve rõ, 

bul dó zer
stb.)

Gyárt má -
nya, tí pu -

sa, 
gyár tá si

éve

db szá ma

Mun ka -
vég zõ

tel je sít -
mény

(LE, kW
stb.)

Haj tó -
anyag
neme

Ön súly
(kg)

Szál lí tá si se bes ség
(km/h)

Hely vál toz ta tás
szol gá ló mo tor

Fu tó mû 
meg ne ve -

zé se

Be épí tett 
mo to rok 
db szá ma

Meg jegy -
zés

földúton mû úton
haj tó -
anyag
neme

fo gyasz -
tás (óra

vagy km)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Meg jegy zés:
Ha a mû sza ki mun ka gép ön ál ló hely vál toz ta tás ra nem ké pes, a „Meg jegy zés” ro vat ban meg kell ha tá roz ni azt a jár mû -

vet (te her gép ko csit, tra i lert stb.), amellyel szál lí ta ni le het, illetve, ha az adat szol gál ta tó ilyen nel nem ren del ke zik, azt is
fel kell tün tet ni! A 6. és 10. osz lop ban a haj tó anyag faj tá já nál a kö vet ke zõ rö vi dí té se ket kell al kal maz ni:

ben zin = B, gáz olaj = D, gáz üze mû = G, elekt ro mos = E.
A 12. osz lop ban a fu tó mû meg ne ve zé sé nél a kö vet ke zõ rö vi dí té se ket kell al kal maz ni:
gu mi ke re kes = G, lánc tal pas = L.
A be je len tés nek a tech ni kai esz kö zö kön kí vül tar tal maz nia kell a be je len tõ és az ügy in té zõ pos ta cí mét, te le fon-,

illetve te le fax szá ma it és a tech ni kai esz kö zök elõ ál lí tá sá val, át adá sá val kap cso la tos meg jegy zé se ket (prob lé má kat, ki -
egé szí té se ket).

6. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

...............................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

.......................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: Üzem anyag-edény zet be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az igény be ve he tõ üzem anyag-edény zet ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze -
ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gem nek ele get te szek.

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

P. H.

.......................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

Sor szám Meg ne ve zés
Mé ret vagy 
tel je sít mény

db A tá ro lás he lye

Kü lön le ges 
be jegy zés 

(a Hon véd ség 
töl ti ki)

Meg jegy zés

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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7. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

..................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

...................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A vas úti gör dü lõ anya gok és mun ka gé pek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, igény be ve he tõ vas úti ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze ri/rend sze res* adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség nek ele get te szek.

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

P. H.

.......................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.

Sor szám

Esz köz 
meg ne ve zé se
(moz dony, 

vas úti ko csi, vas úti 
mun ka gép stb.)

Gyárt má nya,
tí pu sa, 

gyár tás éve

Mennyi sé ge
(db kész let)

A haj tó anyag
neme

A ten ge lyek
szá ma

En ge dé lye zett 
se bes ség

Tel je sít-
mé nye, te her -

bí rá sa,
 be fo ga dó 
ké pes sé ge

Ke ze lõk 
szá ma (fõ)

Meg jegy zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Meg jegy zés: A moz do nyo kat és a vas úti ko csi kat so ro zat jel sze rint kell fel so rol ni.

8. melléklet  a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

.................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

......................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A ha jó ál lo mány be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, igény be ve he tõ ha jó ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze ri/rend sze res* adat szol -
gál ta tá si kö te le zett ség nek ele get te szek.

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

P. H.

......................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám

A hajó 
jel le ge 

(sze mély-
szál lí tó, 
von ta tó,
uszály
stb.)

Az üzem -
ben tar tás 
he lye (fo -

lyam, 
vá ros, 
ki kö tõ
stb.)

Gyárt-
má nya,
tí pu sa

Te her-
bí rás

(ton na
vagy

szál lí tott 
sze mé -
lyek 

szá ma)

Tel je sít-
mé nye 
(vo nó -

erõ) kW

Ki szol-
gá ló 

sze mé -
lyek 

szá ma

Komp ra vo nat ko zó an

Meg jegy -
zés

haj tó -
anyag
neme

hossza
(m)

szé les-
sé ge 
(m)

rak fe lü-
le te 
(m2)

te her-
bí rá sa (t)

gép tel je -
sít mé nye 

(kW)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

9. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

.................................................................................

a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

......................................................

Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A légi jár mû vek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, igény be ve he tõ légi jár mû vek re vo nat ko zó egy sze ri/rend sze res* adat szol -
gál ta tá si kö te le zett ség nek ele get te szek.

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

P. H.

.....................................................................

a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

Sor szám
Gyárt má nya, 

tí pu sa
Mennyi sé ge

Lajst rom szá ma 
(azo no sí tó ja)

Haj tó anyag 
(ke ro zin, ben zin,

gáz olaj)

Szál lít ha tó 
sze mé lyek szá ma

Az esz köz 
üze mel tetõje

Meg jegy zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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10. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A honvédelmi célra átadásra kerülõ technikai
eszközökre vonatkozó követelmények

A) A gép jár mû vek re vo nat ko zó an:

1. Ren del te tés sze rint hasz nál ha tó, a min den ko ri ér vé -
nyes for ga lom ba he lye zé si és for ga lom ban tar tá si sza bá -
lyok nak meg fe le lõ, üzem ké pes ál la pot ban le gye nek.

2. Az üzem anyag tar tá lyo kat és pót tar tá lyo kat, to váb bá
– ha tar to zék ként rend sze re sí tet ték – a tar ta lék üzem -
anyag kan ná kat az üze mel te tés hez elõ írt üzem anyag gal
tele kell töl te ni.

3. Az ak ku mu lá tor te gye le he tõ vé a több szö ri (is mé -
telt) in dí tást.

4. A gép ko csik kal együtt tar to zék ként kell át ad ni:
a) a pót ke re ket;
b) a gyár i fel sze re lé si jegy zék sze rin ti szer szám za tot;
c) az át adott jár mû vek kel ará nyo san azo kat a tar ta lék

al kat ré sze ket, va la mint ja ví tás hoz és kar ban tar tás hoz
szük sé ges anya go kat, ame lye ket a szol gál ta tás ra kö te le -
zett az át adás idõ pont já ban kész le té ben tart;

d) a jár mû ha tó sá gi igény be vé te li és üze mel te té si ok -
ira ta it.

5. A gép ko csi kat – ha a szol gál ta tás ra kö te le zett az zal
ren del ke zik – el kell lát ni pony vá val, ol dal fal-ma ga sí tó -
val, hó lánc cal és von ta tó rúd dal.

6. A kü lön le ges gép jár mû ve ket a ren del te tés sze rû
hasz ná lat hoz szük sé ges fel sze re lé sek kel együtt kell át ad -
ni.

7. A hû tõ gép ko csi nak meg kell fe lel nie a hi gi é ni kus
szál lí tá si és tá ro lá si elõ írásoknak. A gép ko csi val együtt
– ha az zal a szol gál ta tás ra kö te le zett ren del ke zik – tar to -
zék ként át kell adni a hús akasz tó hor go kat és a hús lá dá kat.

8. A ter mosz gép ko csi nak olyan bel sõ bo rí tás sal kell
ren del kez nie, hogy az le he tõ vé te gye a vegy sze res fer tõt -
le ní tést, illetve le mo sást.

9. A víz szál lí tó gép ko csi nak meg kell fe lel nie az ivó víz 
szál lí tá sá hoz és rö vid ide ig tar tó tá ro lá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek nek, a sör-, bor- és tej szál lí tó gép ko csit pe dig üres,
fer tõt le ní tett ál la pot ban kell át ad ni. A gép ko csi hoz – ha
az zal a szol gál ta tás ra kö te le zett ren del ke zik – tar to zék ként 
át kell adni a kézi vagy mo to ros szi vattyút és a szük sé ges
szí vó-nyo mó kész le tet.

10. A ke nyér szál lí tó gép jár mû nek al kal mas nak kell
len nie a ke nyér hi gi é ni kus szál lí tá sá ra és tá ro lá sá ra, biz to -
sí ta nia kell a fa gyás tól való meg óvást és – meg fe le lõ szel -
lõ zõ meg ol dás sal – a me leg ke nyér tá ro lá sát. A gép jár mû
tar to zé ka ként át kell adni a pol co kat, lá dá kat és ko sa ra kat.

11. A te rep já ró te her gép jár mû vek nek össz ke rék-meg -
haj tá sú nak kell len nie.

12. A pót ko csik a gé pes ko csik hoz az elõ írásoknak
meg fele lõen sza bá lyo san csat la koz tat ha tók le gye nek.

B) A mun ka gé pek re vo nat ko zó an:

1. A ren del te té sük sze rint meg fe le lõ üzem ké pes ál la -
pot ban le gye nek.

2. Az üzem anyag tar tá lyo kat és pót tar tá lyo kat, to váb bá
– ha tar to zék ként rend sze re sí tet ték – a tar ta lék üzem -
anyag kan ná kat az üze mel te tés hez elõ írt üzem anyag gal
tele kell töl te ni.

3. Az ön ál ló erõ for rás sal ren del ke zõ gé pek ak ku mu lá -
to ra te gye le he tõ vé a több szö ri (is mé telt) üzem be he lye -
zést.

4. A mû sza ki mun ka gé pek kel együtt tar to zék ként kell
át ad ni:

a) a pót ke re ket (a gu mi ke re ke sek hez),
b) a gyá ri lag rend sze re sí tett szer szám za tot,
c) az át adott mun ka gé pek kel ará nyo san azo kat az al -

kat ré sze ket, va la mint ja ví tás hoz és kar ban tar tás hoz szük -
sé ges anya go kat, ame lye ket a szol gál ta tás ra kö te le zett az
át adás idõ pont já ban kész le té ben tart,

d) a mun ka gé pek igény be vé te li és üze mel te té si ok má -
nya it.

5. Ren del kez ze nek a gép hez tar to zó összes mun ka szer -
vek kel, tar to zé kok kal és ki se gí tõ gé pek kel.

C) A ha jó kat és az úszó mû ve ket el kell lát ni:

a) az üze mel te tés hez szük sé ges – a lel tár ban fel so rolt –
ál ló- és fo gyó esz kö zök kel;

b) a ha jó- és gé pé sze ti be ren de zé sek re vo nat ko zó ér vé -
nyes ok má nyok kal;

c) az elõ írt tûz ol tó, men tõ- és egész ség ügyi fel sze re lé -
sek kel.

D) Légi jár mû vek re vo nat ko zó an:

1. A légi jár mû az ér vé nyes üze mel te té si ok má nyok ba
elõ ír tak nak meg fele lõen le gyen üzem ké pes ál la pot ban. Az 
elõ zõ re pü lés után fel tárt meg hi bá so dá sok le gye nek ki ja -
vít va.

2. Az át adás idõ pont já ig ese dé kes idõ sza kos, re pü lé si
esz kö zök höz év sza kok hoz kö tött ápo lá sok, mû sza ki mun -
kák le gye nek vég re hajt va.

3. A légi jár mû vek kel együtt át kell adni
a) az ápo lás hoz, egy sze rû ja ví tá sok hoz szük sé ges

rend sze re sí tett szer szám kész le tet;
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b) az ál ló he lyen tör té nõ rög zí tés hez, ta ka rás hoz szük -
sé ges esz kö zö ket;

c) a rend sze re sí tett ej tõ er nyõ ket és nyi tó mû sze re ket;
d) a légi jár mû tel jes mû sza ki és üze mel te té si ok má -

nya it.

4. A légi jár mû ren del kez zen min den tech ni kai fel sze -
re lés sel, ami a hon vé del mi fel adat vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges:

a) ve gyi men te sí tõ esz kö zök;
b) te her rög zí tõ fel sze re lés;
c) eü. fel sze re lés.

11. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Állami repülések céljára szolgáló repülõterek
védõterületén belül elhelyezkedõ települések

A) Kecskeméti repülõtér

Bal ló szög
Hel vé cia
He té nyegy há za
Ka da fal va
Ka to na te lep
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Ko csér
Kun szál lás
La jos mi zse
La ki te lek
Mén te lek
Nagy kõ rös
Nyár lõ rinc
Szent ki rály
Tal fá ja
Ti sza al pár
Ti sza ug
Ti sza új fa lu
Vá ros föld

B) Pápai repülõtér

Ad ász te vel
Ba kony gye pes
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony pö lös ke
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Béb
Bé kás

Bo don hely
Bor sos gyõr
Cseh bá nya
Csik vánd
Csót
Dáka
Döb rön te
Egyed
Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Gyar mat
Gyö mö re
Ihar kút
Ho mok bö dö ge
Ka jár péc
Ke me nes hõ gyész
Két tor nyú lak
Kis lõd
Kup
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma gyar po lány
Ma lom sok
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Mó ri chi da
Na gya csád
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Né met kút
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de recs ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Rá ba por dány
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
So bor
Sze re cseny
Ta ká csi
Ta pol ca fõ
Tét
Ugod
Va nyo la
Vár ke szõ
Va szar
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C) Szolnoki repülõtér

Abony
Bal la te lep
Jász ka ra je nõ
Ken gyel
Kõ rös te tét len
Mart fû
Rá kó czi fal va
Rá kó czi új fa lu
Sza jol
Szol nok
Ti sza te nyõ
Ti sza föld vár
Ti sza je nõ
Ti sza püs pö ki
Ti sza vár kony
Tó szeg
Tö rök szent mik lós
Ve zseny
Zagy va ré kas

D) Taszári repülõtér

Al só he tény
An docs
At ta la
Ba kó ca
Ba ra nya je nõ
Báté
Bonnya
Bõ szén fa
Büs sü
Cse bény
Cser én fa
Cso ma
Dom bó vár
Ecseny
Fel sõ mo cso lád
Fonó
Gá los fa
Göd re
Göd re ke resz túr
Göd re szent már ton
Göl le
Haj más
He tes
Igal

Já gó nak
Juta
Ka pos fü red
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos pu la
Ka pos vár
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka zsok
Ker cse li get
Kis bár apá ti
Kis gya lán
Kis haj más
La jos pusz ta
Lá pa fõ
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Mind szent go dis ta
Mos dós
Nagy ber ki
Nak
Orci
Pa ta lom
Po lány
Rác eg res
Rák si
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mogy asza ló 
So mogy gesz ti
So mogy szil
Sza ba di
Szágy
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Ta szár
To po nár
Tor más
Tör öcs ke
Vár da
Zi mány
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál
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A Kormány
78/2006. (IV. 4.) Korm.

r e n d e l e t e

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését
szolgáló árverés és pályázat szabályairól

A Kormány az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi 
C. tör vény (a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny ség vég zé sé hez

szük sé ges pol gá ri célú frek ven cia hasz ná la ti jo go sult sá got
igény lõ ter mé sze tes és jogi sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok ra és egyéb szer ve ze tek re, va -
la mint a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ra (a továb biak ban:
ha tó ság),

b) a pol gá ri célú frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság ár ve -
rés, illetve pá lyá zat út ján tör té nõ el nye ré sé vel kap cso la tos
el já rá sok ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) fel hí vás: a pá lyá zat ki írá sá ról  szóló ér te sí tés, mely -

ben a ha tó ság ér te sí tést tesz köz zé az el já rás meg in dí tá sá -
ról az e ren de let ben fog lalt tar ta lom mal, he lyen és mó don;

b) frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság: fel ha tal ma zás,
amely az ár ve rés, illetve a pá lyá zat nyer te se ré szé re biz to -
sít ja, hogy rá dió-táv köz lé si te vé keny ség hez ár ve rés,
illetve pá lyá zat tár gyát ké pe zõ frek ven cia kész let hasz ná -
la tá ra ki zá ró la go san köz igaz ga tá si ha tó sá gi en ge délyt sze -
rez zen, és ezek alap ján rá dió há ló za tot he lyez zen üzem be,
illetve üze mel tes sen;

c) hir det mény: az ár ve rés ki írá sá ról  szóló ér te sí tés,
mely ben a ha tó ság ér te sí tést tesz köz zé az el já rás meg in dí -
tá sá ról az e ren de let ben fog lalt tar ta lom mal, he lyen és mó -
don;

d) je lent ke zõ: a ki írá si do ku men tá ció alap ján frek ven -
cia hasz ná la ti jo go sult sá got sze rez ni kí vá nó ter mé sze tes,
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság
vagy egyéb szer ve zet, amely a ki írás sze rin ti ha tár idõn be -
lül rész vé te li je lent ke zést nyúj tott be;

e) ki írá si do ku men tá ció: az ár ve rés vagy a pá lyá zat és
az azok ra tör té nõ je lent ke zés rész le tes sza bá lya it tar tal ma -
zó do ku men tá ció;

f) ki ki ál tá si ár: a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro -
zott in du ló összeg, amely alatt ár ve rés ese tén a frek ven cia -
hasz ná la ti jo go sult ság nem ítél he tõ oda;

g) pá lyá za ti díj: a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro -
zott összeg, amely alatt pá lyá zat ese tén a frek ven cia hasz -
ná la ti jo go sult ság nem ítél he tõ oda;

h) részt ve võ: a rész vé te li nyil ván tar tás ba vett jelent -
kezõ;

i) rész vé te li díj: az az összeg, amely nek be fi ze té sé vel a
je lent ke zõ jo got sze rez az ár ve ré sen, illetve pá lyá za ton
való rész vé tel re, amennyi ben a ki írá si do ku men tá ci ó ban
fog lalt egyéb fel té te lek nek meg fe lel;

j) tel jes ár ve ré si díj: egy nyer tes ál tal az ár ve ré sen el -
nyert va la mennyi frek ven cia kész let re vo nat ko zó vég le ges
árak össze gé nek ál ta lá nos for gal mi adó val nö velt ér té ke;

k) tel jes pá lyá za ti díj: pá lyá za ti el já rás so rán egy nyer -
tes ál tal el nyert va la mennyi frek ven cia kész let re vo nat ko -
zó vég le ges árak össze gé nek ál ta lá nos for gal mi adó val nö -
velt ér té ke;

l) vég le ges ár: az ár ve ré sen, illetve pá lyá za ton egy
adott frek ven cia kész let re el ért ár, a for gal mi adó be szá mí -
tá sa nél kül.

AZ ÁRVERÉS ÉS A PÁLYÁZAT KÖZÖS SZABÁLYAI

3.  §

(1) Az ár ve rés, illetve a pá lyá zat egyes – a frek ven cia sá -
vok fel hasz ná lá si sza bá lya i ról  szóló jog sza bály sze rint –
hasz no sí tás ra ki je lölt frek ven cia tar to má nyok frek ven cia -
hasz ná la ti jo go sult sá gá nak oda íté lé se ér de ké ben az Eht. és 
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás sza bá lya i -
ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.)
köz igaz ga tá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyai sze rint le foly -
ta tott el já rás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás le bo nyo -
lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat – ide ért ve a fel hí vás vagy 
hir det mény el ké szí té sét és köz zé té te lét, to váb bá a ki írá si
do ku men tá ció ki dol go zá sát is – a ha tó ság lát ja el.

(3) A ki írá si do ku men tá ció sze rin ti el já rás tár gyát ké pe -
zõ frek ven cia kész let, illetve frek ven cia blokk hasz ná la ti
jo go sult sá ga te kin te té ben

a) ár ve rés ese tén a meg aján lott ár;

b) pá lyá zat ese tén az aján la tok ér té ke lé sé re a pá lyá za ti
ki írás ban elõ ze tesen meg ha tá ro zott el vek alap ján ke rül sor 
a dön tés re.
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Árverés, illetve pályázat kiírása

4.  §

(1) A ha tó ság ál tal ki dol go zott és a pol gá ri célú frek ven -
cia gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) ál tal jó vá ha gyott ki írá si do ku men tá ci ó nak tar tal -
maz nia kell:

a) az el já rás rend jé re vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyo kat
(kü lö nö sen: je lent ke zés fel té te lei, mód ja, ha tár idõk, az el -
já rás ered mé nyes sé vagy ered mény te len né nyil vá ní tá sá -
nak fel té te lei, a ki írá si do ku men tá ció mó do sí tá sá nak fel té -
te lei), tá jé koz ta tást a jog or vos la ti rend szer rõl, jog sér tés
ese tén al kal maz ha tó szank ci ó kat;

b) az el nyer he tõ frek ven cia kész let le írá sát, va la mint
hasz ná la tá nak rész le tes fel té te le it;

c) a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság alap ján vé gez he -
tõ elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny ség alap ve tõ ada ta it és
vég zé sé nek fel té te le it;

d) a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság to vább hasz no sít -
ha tó sá gá ra vo nat ko zó jog sza bá lyi fel té te le ket;

e) a rész vé te li díj össze gét és meg fi ze té sé nek feltéte -
leit;

f) a ki ki ál tá si ár, illetve a pá lyá za ti díj mér té két és a tel -
jes ár ve ré si, illetve tel jes pá lyá za ti díj meg fi ze té sé nek fel -
té te le it;

g) a rész vé tel lel kap cso la tos fel té te le ket;
h) a bank ga ran cia vagy bank ga ran ci ák össze gét és a

bank ga ran ci ák ra vo nat ko zó egyéb fel té te le ket;
i) az el já rás ra vo nat ko zó egyéb jog sza bály ban meg ha -

tá ro zott fel té te le ket.

(2) Amennyi ben a frek ven cia elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tás nyúj tá sá ra hasz nál ha tó, a ki írá si do ku men tá -
ció az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl tar tal maz -
hat ja

a) a nyúj ta ni kí vánt szol gál ta tás hoz mi ni má li san elõ írt
há ló zat le írá sát,

b) a há ló zat lé te sí té sé hez vagy meg szer zé sé hez szük sé -
ges va gyo ni biz to sí ték ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket,

c) a szol gál ta tás meg kez dé sé nek idõ pont ját és a te rü le ti 
el lá tott ság bõ ví té sé nek idõ be ni üte me zé sét.

(3) A ha tár idõ ket úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a je lent ke -
zé si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott 8 hó na pon be lül meg sze -
rez he tõ le gyen a frek ven cia ki je lö lés.

(4) A ha tó ság kö te les a hir det mény ben, illetve a fel hí -
vás ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel a ki írá si dokumentá -
ciót min den ér de kelt szá má ra be sze rez he tõ vé ten ni.

(5) A ha tó ság jo go sult a ki írá si do ku men tá ci ó ban a be -
nyúj tott pá lyá za tok ra vo nat ko zó aján la ti kö tött sé get meg -
ál la pí ta ni, amely nek idõ tar ta ma az el já rást le zá ró dön tés
jog erõ re emel ke dé sé nek vár ha tó idõ pont ját 60 nap pal nem 
ha lad hat ja meg. Amennyi ben a ha tó ság a ki írá si do ku men -
tá ci ót a je lent ke zé sek be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le -
tel tét köve tõen mó do sít ja, illetve a je lent ke zõ ket vi szont -
aján lat té te lé re hív ja fel, a rész vé tel re je lent ke zõk ad di gi

aján la ta ik te kin te té ben a mó do sult, illetve a vi szont aján -
lat-té te li fel hí vás ban érin tett ren del ke zés vo nat ko zá sá ban
men te sül nek aján la ti kö tött sé gük alól.

5.  §

(1) Az ár ve rés, illetve a pá lyá zat ki írá sá ról  szóló hir det -
ményt, illetve fel hí vást a ha tó ság a Hír köz lé si Ér te sí tõ ben,
va la mint elekt ro ni kus úton a ha tó ság hon lap ján köz zé te -
szi. A köz zé té tel idõ pont já nak a Hír köz lé si Ér te sí tõ nek a
ha tó ság hon lap ján tör té nõ köz zé té te lé nek nap ja szá mít.

(2) A köz zé tett hir det mény nek, illetve fel hí vás nak tar -
tal maz nia kell az ár ve rés és a pá lyá zat leg fon to sabb ada -
tait, hi vat ko zást a jog sza bály ra, amely alap ján a ki írás tör -
té nik, va la mint a ki írá si do ku men tá ció meg szer zé sé nek
mód ját és fel té te le it.

6.  §

(1) A ha tó ság jo go sult a hir det ményt, fel hí vást és a ki -
írá si do ku men tá ci ót az ob jek tív, át lát ha tó és hát rá nyos
meg kü lön böz te tés tõl men tes el já rás el ve it figye lembe
véve mó do sí ta ni.

(2) A hir det mény vagy fel hí vás mó do sí tá sát az azok
köz zé té te lé re irány adó sza bá lyok sze rint kell nyil vá nos -
ság ra hoz ni.

(3) A ki írá si do ku men tá ció mó do sí tá sát
a) a rész vé te li je lent ke zé si ha tár idõ le jár ta elõtt a ki írá -

si do ku men tá ció hoz zá fér he tõ sé gé re vo nat ko zó ere de ti
fel té te lek sze rint, azok ki írá si do ku men tá ci ó ban rög zí tett
mó don tör té nõ ér te sí té se mel lett, akik a ki írá si do ku men tá -
ci ót meg vá sá rol ták, illetve

b) a rész vé te li je lent ke zé si ha tár idõt köve tõen a je lent -
ke zõk szá má ra, a je lent ke zõk ki írá si do ku men tá ci ó ban
rög zí tett mó don tör té nõ ér te sí té se mel lett kell hoz zá fér he -
tõ vé ten ni.

(4) A hir det mény vagy fel hí vás mó do sí tá sa annak köz -
zé té te lé vel, a ki írá si do ku men tá ció mó do sí tá sa a do ku -
men tá ci ó ban sza bá lyo zott mó don lép ha tály ba, de leg ha -
ma rabb annak köz lé sé tõl szá mí tott 5. na pon.

Részvételi díj

7.  §

(1) A rész vé te li díj a ha tó ság be vé te lét ké pe zi. A rész vé -
te li dí jat a min den kor ha tá lyos áfatör vénynek meg fe le lõ
mér té kû for gal mi adó ter he li.

(2) A rész vé te li díj net tó össze ge nem ha lad hat ja meg a
ki ki ál tá si ár, illetve pá lyá za ti díj 2%-át. A rész vé te li díj
mér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor figye lembe kell ven ni az
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ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti el já rás le bo nyo lí tá sá hoz szük -
sé ges költ sé ge ket, ide ért ve a fel ké szü lés hez szük sé ges
költ sé ge ket is.

(3) Amennyi ben az el já rás meg hi ú sul, a be fi ze tett rész -
vé te li dí jat vissza kell fi zet ni, ki vé ve, ha az el já rás meg hi ú -
su lá sá nak oka a részt ve võ ér dek kö ré ben me rült fel.

Konzultáció

8.  §

(1) A ha tó ság a hir det mény ben, illetve fel hí vás ban meg -
ha tá ro zott mó don, he lyen és idõ ben kon zul tá ci ót tart. A
kon zul tá ci ót leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tát
meg elõ zõ 20. na pon kell meg tar ta ni. A kon zul tá ci ón azok
a sze mé lyek vagy szer ve ze tek, illetve a ki írá si do ku men tá -
ci ó ban meg ha tá ro zott szá mú kép vi se lõ ik ve het nek részt,
akik a ki írá si do ku men tá ci ót a hir det mény ben, illetve a fel -
hí vás ban meg ha tá ro zott mó don be sze rez ték.

(2) A kon zul tá ció so rán a tá jé koz ta tás el sõ sor ban az el -
nyer he tõ frek ven cia kész let jel lem zõ i re, hasz ná la tá ra és a
hasz ná lat kö rül mé nye i re, to váb bá a frek ven cia hasz ná la tá -
val vé gez he tõ te vé keny ség re vo nat ko zik.

(3) A ha tó ság a je lent ke zõk ré szé re a je lent ke zést meg -
elõ zõ en, a nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen a részt ve võk ré -
szé re kér dés fel te vé si le he tõ sé get biz to sí t. A ki írá si do ku -
men tá ci ó val kap cso la to san a je lent ke zõk ál tal a je lent ke -
zé si ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 5. na pig írás ban, illetve a
kon zul tá ci ón szó ban fel tett kér dé sek re a ha tó ság leg ké -
sõbb 5 na pon be lül írás ban vá la szol úgy, hogy a vá lasz
meg adá sá tól a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tá ig a je lent ke zõ -
nek még leg alább 2 nap áll jon ren del ke zé sé re.

Jelentkezés és részvétel

9.  §

(1) Az ár ve ré sen, illetve pá lyá za ton az ve het részt:
a) aki nek a ha tó ság gal szem ben le járt ha tár ide jû frek -

ven cia díj-fi ze té si kö te le zett sé ge nincs;
b) aki nek nincs 60 nap nál ré geb ben le járt vám-, tár sa -

da lom biz to sí tá si já ru lék vagy a köz pon ti adó ha tó ság ál tal
nyil ván tar tott adó fi ze té si kö te le zett sé gük, to váb bá el kü lö -
ní tett ál lam i pénz alap pal szem ben fenn ál ló fi ze té si kö te le -
zett sé gük, ki vé ve, ha a hi te le zõ az adós ság ké sõb bi idõ -
pont ban tör té nõ meg fi ze té sé hez írás ban hoz zá já rult;

c) aki nem áll csõd el já rás, fel szá mo lá si vagy vég el szá -
mo lá si el já rás alatt;

d) aki a ki írá si do ku men tá ci ó ban, va la mint a meg sze -
rez he tõ frek ven cia tar to mány ra a frek ven cia sáv fel hasz ná -
lá si sza bá lya i ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb 
fel té te lek nek meg fe lelt;

e) aki a ki írá si do ku men tá ci ót a hir det mény ben, illetve
fel hí vás ban meg ha tá ro zott mó don be sze rez te;

f) aki nek a ki ki ál tá si ár, illetve pá lyá za ti díj össze ge
meg fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló bank ga ran cia ren -
del ke zés re áll.

(2) Az ár ve ré sen, illetve a pá lyá za ton egy ide jû leg nem
ve het nek részt olyan jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok vagy egyéb szer ve -
ze tek, ame lyek egy más ban, vagy egyi ke a má sik ban, a rá -
di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény
2.  §-ának 3. pont ja sze rin ti be fo lyá so ló ré sze se dés sel ren -
del ke zik, il le tõ leg ame lyek ben ugyan az a har ma dik fél
ren del ke zik be fo lyá so ló ré sze se dés sel.

10.  §

(1) Az ár ve rés re, illetve a pá lyá zat ra való je lent ke zés
so rán a je lent ke zõ kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy a ki írá si
do ku men tá ci ó ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le zõ nek
is me ri el.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti je lent ke zés hez csa tol ni
kell:

a) a je lent ke zõ azo no sí tá sá ra al kal mas dokumentu -
mokat:

aa) 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot vagy az ille té -
kes kül föl di ha tó ság ál tal ki adott iga zo lást, amely leg alább 
a cég be jegy zés té nyét, idõ pont ját, a jegy zett tõke nagy sá -
gát, a cég tu laj do no sa i nak, illetve a cég jegy zés re jo go sult
sze mély meg ne ve zé sét tar tal maz za,

ab) egyéb szer ve ze tek ese tén a nyil ván tar tás ba vé tel rõl
 szóló ha tá ro za tot, va la mint 30 nap nál nem ré geb bi, mó do -
sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tot,
vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát, vagy egyéb lé -
te sí tõ ok ira tot;

b) a tu laj do no si össze té telt iga zo ló, va la mint annak
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges do ku men tu mo kat, hogy mely
vál lal ko zá sok ren del kez nek a je lent ke zõ vál lal ko zá sá ban
be fo lyá so ló ré sze se dés sel;

c) tel jes sé gi nyi lat ko za tot, mely ben a je lent ke zõ fe le -
lõs sé get vál lal, hogy a be fo lyá so ló ré sze se dés meg ál la pí tá -
sá hoz szük sé ges min den do ku men tu mot és in for má ci ót
ren del ke zés re bo csá tott;

d) a je lent ke zõ nek az ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti el já -
rás ban tör té nõ tel jes körû kép vi se le té re jo go sul tak ne vét,
sze mély azo no sí tó ada ta it, va la mint a kép vi se le ti jog iga -
zo lá sá ra al kal mas do ku men tu mot;

e) a rész vé te li díj bank i át uta lá sát iga zo ló do ku men tu -
mot;

f) a ki írá si do ku men tá ció meg vá sár lá sát iga zo ló do ku -
men tu mot;

g) a 9.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó iga zo lá so kat;
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h) a je lent ke zõ 9.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó nyi lat ko za tát;

i) az e ren de let ben és a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg je -
lölt egyéb do ku men tu mo kat.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt ok ira tok he lyett az ille -
té kes kül föl di ha tó ság ál tal hi te le sí tett má so lat is csatol -
ható. A kül föl di ha tó ság ál tal ki adott ok ira tot, iga zo lást
vagy azok má so la tát hi te les ma gyar nyel vû for dí tás sal
együtt kell csa tol ni.

(4) Amennyi ben a je lent ke zõ nem ma gyar nyel ven nyújt 
be – a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túli egyéb – do ku men -
tu mot, csa tol ni kell annak ma gyar nyel vû for dí tá sát is.
 Vitatott eset ben – a ki írá si do ku men tá ció el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – a ma gyar nyel vû vál to zat az irány adó.

(5) Hi te les for dí tás nak mi nõ sül a ren de let al kal ma zá sa
szem pont já ból az Or szá gos For dí tó és For dí tás hi te le sí tõ
Iro da, a ma gyar kül kép vi se le ti szerv és a ma gyar köz jegy -
zõ ál tal for dí tott vagy hi te le sí té si zá ra dé ká val el lá tott for -
dí tás, to váb bá a szak for dí tói vagy szak for dí tó-lek tor ké pe -
sí tés sel ren del ke zõ sze mély ál tal ké szí tett for dí tás.

(6) A ki írá si do ku men tá ció le he tõ vé te he ti a (2) be kez -
dés sze rin ti do ku men tu mok egyéb mó don és for má ban
– így kü lö nö sen elekt ro ni kus úton – tör té nõ be nyúj tá sát.

(7) A ki írá si do ku men tá ció le he tõ vé te he ti, hogy a je -
lent ke zõ a (2) be kez dés g) pont ja sze rin ti iga zo lá sok he -
lyett az iga zo lan dó kö rül mé nyek re vo nat ko zó sa ját nyi lat -
ko za tát nyújt sa be.

11.  §

(1) Ha a mi nisz ter a frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza -
bá lya i ban a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé -
sé nek fel té te le ként a frek ven cia fel hasz ná lá sá hoz szük sé -
ges há ló zat tal való ren del ke zést vagy a há ló zat meg szer zé -
sé hez szük sé ges va gyo ni biz to sí té kot ír elõ, a je lent ke zõ az 
e fel té te lek nek való meg fe le lést kö te les írás ban, a há ló zat -
tal való ren del ke zést vagy a meg szer zés hez szük sé ges va -
gyo ni biz to sí té kot iga zo ló ok irat be nyúj tá sá val iga zol ni.

(2) A va gyo ni biz to sí ték a je lent ke zõ vá lasz tá sa sze rint
le het

a) az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség má sik tag ál la má ban
szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet, il le tõ leg bel föl di szék -
he lyû hi tel in té zet és a je lent ke zõ ál tal kö tött hitelszer -
zõdés,

b) az elõ írt há ló zat meg szer zé sé nek cél já ra le kö tött és
el kü lö ní tett pénz esz kö zök rõl  szóló iga zo lás.

(3) Amennyi ben a je lent ke zõ a je lent ke zés idõ pont já -
ban már ren del ke zik a frek ven cia fel hasz ná lá sá hoz szük -
sé ges há ló zat ré szek kel, úgy annak for gal mi ér té két a va -
gyo ni biz to sí ték össze gét csök ken tõ té nye zõ ként le het
figye lembe ven ni.

12.  §

(1) A je lent ke zés kor a do ku men tu mo kat a ki írá si do ku -
men tá ci ó ban meg ha tá ro zott mó don, he lyen és ha tár idõ ben 
kell be nyúj ta ni.

(2) A do ku men tu mok be nyúj tá sá ra ki zá ró lag a je lent ke -
zõ erre fel jo go sí tott kép vi se lõ je jo go sult.

(3) A be nyúj tott do ku men tu mok át vé te lé rõl a ha tó ság
át vé te li el is mer vényt ál lít ki, ame lyen fel tün te ti az át vé tel
pon tos ide jét.

13.  §

(1) A ha tó ság a je lent ke zé se ket a je lent ke zé si ha tár idõ
le jár tá tól szá mí tott 15 na pon be lül meg vizs gál ja ab ból a
szem pont ból, hogy:

a) a je lent ke zõ nem esik-e a 9.  § sze rin ti kor lá to zó ren -
del ke zé sek ha tá lya alá;

b) az e ren de let ben és a ki írá si do ku men tá ci ó ban elõ írt
do ku men tu mok a ha tó ság hoz hi ány ta la nul be ér kez tek-e;

c) a be nyúj tott do ku men tu mok alap ján a je lent ke zõ
meg fe lel-e az e ren de let ben és a ki írá si do ku men tá ci ó ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

(2) Ha a je lent ke zõ a 9.  §-ban vagy a ki írá si do ku men tá -
ci ó ban fog lalt rész vé telt ki zá ró ren del ke zé sek be üt kö zik, a 
ha tó ság a je lent ke zõt 15 na pos ha tár idõ tû zé se mel lett fel -
hív ja a ki zá ró ok meg szün te té sé re. A ha tár idõ ered mény te -
len le tel te után a ha tó ság a je lent ke zõ nyil ván tar tás ba vé te -
lét meg ta gad ja, és a je lent ke zõ az el já rás to váb bi ré szé ben
ügy fél ként nem vesz részt.

(3) A ha tó ság az e ren de let ben és a ki írá si dokumentá -
cióban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ je -
lent ke zõ ket nyil ván tar tás ba ve szi.

(4) A nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok kö zül a részt ve -
võk neve, va la mint azo no sí tá suk ra szol gá ló ada tok nyil vá -
no sak.

(5) A nyil ván tar tás ba vé tel rõl a ha tó ság a részt ve võ vé
vált je lent ke zõ ket ér te sí ti, és a nyil ván tar tás ba vett részt -
ve võk lis tá ját a ha tó ság hon lap ján köz zé te szi.

14.  §

(1) A rész vé te li fel té te lek nek az ár ve ré si, illetve a pá lyá -
za ti el já rás tel jes tar ta ma alatt meg kell fe lel ni. Amennyi -
ben a részt ve võ nem fe le l meg a rész vé te li fel té te lek nek, a
15.  § (1) be kez dé se sze rin ti bi zott ság ja vas la ta alap ján a
ha tó ság tör li a nyil ván tar tás ból, és a továb biak ban ügy fél -
ként nem ve het részt az el já rás ban.
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(2) A részt ve võ kö te les a ki írá si do ku men tá ci ó ban fog -
lalt el já rá si sza bá lyo kat be tar ta ni.

(3) Amennyi ben a bi zott ság vagy a ha tó ság az el já rás
tar ta ma alatt a je len ren de let be vagy a ki írá si dokumentá -
cióba üt kö zõ ma ga tar tást ész lel, a ha tó ság – a bi zott ság
ész le lé se ese tén a bi zott ság ja vas la tá ra – a ki írá si do ku -
men tá ci ó ban rész le te zett jog kö vet kez mé nye ket al kal maz -
za, az ará nyos ság és a fo ko za tos ság el vét kö vet ve.

Az árverési, illetve a pályázati bizottság

15.  §

(1) A ha tó ság nak az ár ve rés le ve ze té sé re, illetve a pá -
lyá za tok ér té ke lé sé re bi zott sá got kell lét re hoz nia (a továb -
biak ban: bi zott ság), mely szak ér tõ ként mû kö dik köz re az
el já rás ban. A bi zott ság mun ká já ban a Nem ze ti Hír köz lé si
és In for ma ti kai Ta nács egy fõ vel, a pénz ügy mi nisz ter egy
fõ vel, a mi nisz ter, va la mint a ha tó ság két-két fõ vel kép vi -
sel te ti ma gát.

(2) A bi zott sá got a je lent ke zé si ha tár idõ le jár tá ig kell
lét re hoz ni. A bi zott ság az el já rást le zá ró dön tés jog erõ re
emel ke dé sé ig mû kö dik.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti szer vek kö te le sek fel ké -
szül ni arra, hogy a bi zott ság ba az ál ta luk ere de ti leg meg je -
lölt kép vi se lõ tag he lyett – szük ség ese tén – meg fe le lõ pót -
ta got de le gál ja nak.

(4) A bi zott ság tag jai kö zül el nö köt vá laszt (a továb -
biak ban: bi zott ság el nö ke).

(5) Sza va zat egyen lõ ség ese tén a bi zott ság el nö ké nek
sza va za ta dönt.

16.  §

(1) A bi zott ság e ren de let és a ki írá si do ku men tá ció ál tal 
biz to sí tott ke re tek kö zött ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

(2) A bi zott ság a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:

a) meg ál la pít ja a részt ve võk szá mát, és amennyi ben
nincs részt ve võ, az el já rás ered mény te len né nyil vá ní tá sá ra 
tesz ja vas la tot a ha tó ság nak;

b) le ve ze ti az ár ve rést, illetve ér té ke li a pá lyá za tot;

c) fe le lõs a napi jegy zõ köny vek ve ze té sé ért és a zá ró -
jegy zõ köny vek ki ál lí tá sá ért;

d) az el já rást le zá ró dön tés re vo nat ko zó in do ko lás sal
alá tá masz tott ja vas la tot tesz a ha tó ság nak, így kü lö nö sen
az ár ve rés, illetve a pá lyá za ti el já rás

da) ered mé nyes sé nyil vá ní tá sá ra és a nyer tes részt ve võ 
sze mé lyé re,

db) ered mény te len né nyil vá ní tá sá ra;

e) vizs gál ja a részt ve võk el já rás so rán tett ki fo gá sa it, és 
in téz ke dé si ja vas la tot tesz;

f) ja vas la tot tesz a ha tó ság nak az ár ve rés, illetve a pá -
lyá za ti el já rás meg hosszab bí tá sá ra.

(3) A ki írá si do ku men tá ci ó ban egyéb fel ada tok el lá tá sa
is a bi zott ság ra ru ház ha tó.

(4) A részt ve võ ki fo gá sát a bi zott ság in téz ke dé si ja vas -
la tá val együtt a ha tó ság nak to váb bít ja.

(5) A bi zott ság az ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti el já rás so -
rán fo lya ma to san ellen õr zi a ki írá si do ku men tá ci ó ban elõ -
ír tak be tar tá sát.

(6) Amennyi ben a bi zott ság meg ál la pít ja, hogy va la -
mely részt ve võ a ki írá si do ku men tá ci ó ban elõ ír ta kat meg -
sér ti, ja vas la tot tesz a ha tó ság nak a ki írá si do ku men tá ci ó -
ban fog lalt jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sá ra, illetve a
ki írá si do ku men tá ci ó ban fog lalt sza bá lyok sú lyos meg sér -
té se ese tén a részt ve võ nyil ván tar tás ból való tör lé sé re és
el já rás ból tör té nõ ki zá rá sá ra.

(7) A bi zott ság ja vas la ta a ha tó sá got nem köti, de a
 bizottság ja vas la tá tól tör té nõ el té rést rész le te sen in do kol ni 
kell.

Zárójegyzõkönyv

17.  §

(1) A bi zott ság el já rá sá ról zá ró jegy zõ köny vet ké szít. A
zá ró jegy zõ könyv kö te le zõ tar tal mi ele me it ár ve rés ese tén
az 1. mel lék let, pá lyá zat ese tén pe dig a 2. mel lék let tar tal -
maz za.

(2) A zá ró jegy zõ köny vet az ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti
bi zott ság el nö ke, va la mint a bi zott ság ál tal fel kért jegy zõ -
könyv ve ze tõ írja alá.

(3) Az ár ve rés, illetve a pá lyá zat rész ered mé nye it és a
bi zott ság el já rás so rán ho zott dön té se it a napi jegy zõ köny -
vek tar tal maz zák, ame lyek a zá ró jegy zõ könyv el ké szül te -
kor annak mel lék le te i vé vál nak. A napi jegy zõ köny ve ket
az ár ve ré si, illetve a pá lyá za ti bi zott ság leg alább négy tag -
ja írja alá.

(4) A zá ró jegy zõ könyv egy ere de ti és annyi – a bi zott -
ság el nö ke ál tal hi te le sí tett – má so la ti pél dány ban ké szül,
amennyi részt ve võ je volt az ár ve rés nek, illetve a pá lyá zat -
nak.

(5) A bi zott ság a zá ró jegy zõ könyv ere de ti pél dá nyát a
ha tó ság nak adja át, va la mint min den részt ve võ szá má ra
átad egy hi te le sí tett má so la ti pél dányt. A zá ró jegy zõ -
könyv ben fog lalt ada tok – az adó szám ki vé te lé vel – köz ér -
de kû adat nak mi nõ sül nek. A zá ró jegy zõ köny vet a ha tó -
ság nál bár ki meg te kint he ti, ar ról – a költ sé gek meg fi ze té se 
mel lett – má so la tot kér het.
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(6) Ha az el já rá si cse lek mény nél, illetve a bi zott ság ta -
nács ko zá sá nál köz jegy zõ van je len, a köz jegy zõ a köz -
jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen ta nú sít ja az el já rás sza bály sze rû sé gét.

A teljes árverési és pályázati díj megfizetése

18.  §

(1) A tel jes ár ve ré si dí jat, illetve a tel jes pá lyá za ti dí jat,
amely rõl a ha tó ság a min den kor ha tá lyos áfatör vénynek
meg fe le lõ mér té kû ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó
szám lát ál lít ki, egy összeg ben kell meg fi zet ni, azon ban a
ki írá si do ku men tá ció ren del kez het több rész let ben tör té nõ
fi ze tés rõl is.

(2) A tel jes ár ve ré si dí jat, illetve a tel jes pá lyá za ti dí jat

a) a nyer te sek nek az ár ve rést, illetve a pá lyá za tot ered -
mé nyes nek nyil vá ní tó dön tés jog erõ re emel ke dé sét köve -
tõen a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott ha tár idõ -
ben, a ki írá si do ku men tá ció ren del ke zé se hi á nyá ban har -
minc na pon be lül, vagy

b) ha az ár ve ré si, illetve pá lyá za ti ki írás több rész let ben 
tör té nõ fi ze tést tesz le he tõ vé, a ki írás ban meg ha tá ro zott
rész let fi ze té si ha tár idõ kön be lül kell tel je sí te ni ük a ha tó -
ság ál tal meg ha tá ro zott szám lá ra úgy, hogy az a szám lán
ha tár idõ ben, hi ány ta la nul jó vá írás ra ke rül jön.

(3) A tel je sí tés idõ pont já nak a ha tó ság ál tal meg ha tá ro -
zott szám lá ra tör té nõ jó vá írás nap ja mi nõ sül.

Bankgarancia

19.  §

(1) A ha tó ság kö te les a tel jes ár ve ré si vagy tel jes pá lyá -
za ti díj for gal mi adó val nö velt össze ge meg fi ze té sé nek
biz to sí té ká ul bank ga ran cia (tel je sí té si bank ga ran cia) be -
nyúj tá sát elõ ír ni, to váb bá jo go sult a ki írá si do ku men tá ci ó -
ban fog lalt el já rá si sza bá lyok biz to sí tá sa ér de ké ben bank -
ga ran cia (el já rá si bank ga ran cia) be nyúj tá sát elõ ír ni.

(2) Tel je sí té si bank ga ran cia ér vé nye sí té sé re ak kor ke rül 
sor, ha a nyer tes ha tár idõ ben a tel jes ár ve ré si dí jat, illetve a 
tel jes pá lyá za ti dí jat, vagy amennyi ben a rész let fi ze tés le -
het sé ges, a meg ha tá ro zott rész le tet nem, vagy csak rész -
ben fi ze ti be a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg ha tá ro zott
szám lá ra, illetve a ha tó ság ál tal a ki írá si do ku men tá ci ó ban
meg ha tá ro zott egyéb ese tek ben.

(3) Az ér vé nye sí tett tel je sí té si bank ga ran ci át a mu lasz tó 
ré szé re a ha tó ság nem fi ze ti vissza. A rész tel je sí tés ként be -
fi ze tett össze get a mu lasz tó ré szé re a ha tó ság vissza fi ze ti.

(4) A ha tó ság a tel je sí té si bank ga ran ci át fel sza ba dít -
ja, ha

a) a ha tó ság a je lent ke zõt nem vet te nyil ván tar tás ba,

b) a ha tó ság a részt ve võt a nyil ván tar tás ból tö röl te,

c) a ha tó ság az ár ve rést, illetve a pá lyá za tot dön té sé ben
ered mény te len nek nyil vá ní tot ta,

d) a részt ve võ az ár ve ré sen, illetve a pá lyá za ton si ker -
te len volt,

e) a nyer tes a tel jes ár ve ré si, pá lyá za ti dí jat meg fi zet te.

(5) Rész let fi ze tés ese tén a nyer tes részt ve võ nek az elsõ
tör lesz tõ rész let meg fi ze té sé re elõ írt ha tár idõn be lül be kell 
nyúj ta nia a ha tó ság hoz a tel jes ár ve ré si vagy pá lyá za ti díj
meg fi ze té sé nek biz to sí té ká ul szol gá ló tel je sí té si bank ga -
ran cia ál lí tá sát iga zo ló ok má nyo kat. Ab ban az eset ben, ha
a nyer tes részt ve võ az elõ írt ha tár idõ re az elsõ tör lesz tõ -
rész le tet meg fi zet te, csak a pá lyá za ti díj fenn ma ra dó
össze gé nek ere jé ig kell, hogy biz to sít sa ezen pá lyá za ti díj
bank ga ran ci á ját.

(6) Amennyi ben egy részt ve võ több frek ven cia kész let
hasz ná la tá ra is jo go sult sá got sze rez het, a részt ve võ nek
annyi – a hir det mény ben, illetve a fel hí vás ban meg ha tá ro -
zott össze gû – tel je sí té si bank ga ran ci át kell ál lí ta nia,
ahány frek ven cia kész let hasz ná la tá ra jo go sult sá got kí ván
sze rez ni. Amennyi ben ke ve sebb frek ven cia kész let re nyer
el frek ven cia hasz ná la ti jo go sult sá got, mint ahány frek ven -
cia kész let re bank ga ran ci át ál lí tott, az el nem nyert frek -
ven cia kész let vo nat ko zá sá ban ál lí tott bank ga ran ci át a ha -
tó ság fel sza ba dít ja.

(7) Ab ban az eset ben, amennyi ben a részt ve võ a meg -
hir de tett több frek ven cia kész let bõl több re pá lyáz hat, de
csak egy hasz ná la tá ra sze rez het frek ven cia hasz ná la ti jo -
go sult sá got, ak kor a részt ve võ nek ele gen dõ egy da rab
bank ga ran ci át ki ál lí ta nia, mely a frek ven cia kész le tek kö -
zül a leg ma ga sabb összeg re és a leg hosszabb le já rat ra szól, 
amit az ered mény hir de tést köve tõen a tény le ge sen el nyert
frek ven cia kész let ér té ké nek és a ki írá si do ku men tá ci ó ban
fog lal tak nak meg fele lõen meg vál toz tat hat.

(8) Rész let fi ze tés ese tén az egyes tör lesz tõ rész le tek
 határidõre tör té nõ tel je sí té sét köve tõen a ha tó ság el jár
annak ér de ké ben, hogy a tel je sí té si bank ga ran cia mér té ke
a tel je sí tett tör lesz tõ rész let nek meg fele lõen csök kent he tõ
 legyen.

(9) Az el já rá si bank ga ran cia össze gét és ér vé nye sí té sé -
nek fel té te le it a ha tó ság a ki írá si do ku men tá ci ó ban jo go -
sult meg ál la pí ta ni. Az el já rá si bank ga ran cia a ki írá si do ku -
men tá ci ó ban elõ írt el já rá si sza bály be tar tá sá nak biz to sí tá -
sát szol gál ja, az zal, hogy az el já rá si bank ga ran cia ér vé nye -
sí té sé re vo nat ko zó fel té te le ket a ha tó ság ará nyos, ob jek tív
és meg kü lön böz te tés tõl men tes mó don ál la pít ja meg. Az
el já rá si bank ga ran cia össze ge nem ha lad hat ja meg a tel je -
sí té si bank ga ran cia 50%-át.
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Frekvenciahasználati jogosultság

20.  §

(1) A ha tó ság – a bi zott ság dön tés re vo nat ko zó ja vas la ta 
alap ján – ha tá ro zat ban vagy ha tó sá gi szer zõ dés ben ál la pít -
ja meg

a) az ár ve rés vagy a pá lyá zat ered mé nyes vagy ered -
mény te len vol tát, és

b) ered mé nyes ség ese tén az ár ve rés vagy a pá lyá zat
nyer te sét.

(2) Amennyi ben azért nem in dult ár ve ré si vagy pályá -
zati el já rás, mert nem ér ke zett rész vé te li je lent ke zés, a ha -
tó ság az ár ve rés vagy pá lyá zat meg hi ú su lá sát a hir det -
ménnyel, illetve a fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don
nyil vá nos ság ra hoz za.

(3) Csak olyan részt ve võ nyil vá nít ha tó nyer tes sé, amely 
a 13.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás ba vé tel tõl meg -
fe lelt a rész vé te li fel té te lek nek.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti dön té sét a ha tó ság az összes 
részt ve võ nek ha la dék ta la nul meg kül di, va la mint a hir det -
ménnyel, illetve a fel hí vás sal azo nos he lyen és mó don
nyil vá nos ság ra hoz za.

(5) A ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti dön té sé ben – a ki -
írá si do ku men tá ci ó val, illetve a nyer tes aján lat tal össz -
hang ban – ren del ke zik a frek ven cia kész let hasz ná la tá nak
fel té te le i rõl, így kü lö nö sen

a) a frek ven cia ki je lö lés ki adá sa irán ti el já rás meg in dí -
tá sá nak ha tár ide jé rõl,

b) a szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár ide jé rõl, ha a
frek ven ci át a ki írá si do ku men tá ció, illetve a nyer tes aján -
lat sze rint szol gál ta tás nyúj tá sá ra hasz nál ják,

c) a ki írá si do ku men tá ci ó ban elõ írt, il le tõ leg a nyer tes
aján la tá ban vál lalt egyéb fel té tel rõl.

21.  §

(1) A frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sé nek
nap ján az ár ve rés, illetve a pá lyá zat nyer te sé nek ki zá ró la -
gos joga nyí lik arra, hogy az ál ta la el nyert frek ven cia hasz -
ná la tá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek ki adá sa ér de ké -
ben el já rást kez de mé nyez zen.

(2) A frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sé nek
nap ja:

a) a tel jes ár ve ré si díj, illetve a tel jes pá lyá za ti díj a ha -
tó ság ál tal meg ha tá ro zott szám lán tör té nõ jó vá írá sá nak
nap ja, vagy

b) több rész let ben tör té nõ fi ze tés ese tén az elsõ tör lesz -
tõ rész let nek a ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott szám lán tör té nõ 
jó vá írá sá nak nap ja, amennyi ben a nyer tes részt ve võ az
elsõ tör lesz tõ rész let tel csök ken tett tel jes ár ve ré si díj,
illetve tel jes pá lyá za ti díj össze gé nek meg fe le lõ bank ga -
ran ci át ál lí tott.

(3) Frek ven cia ki je lö lést a ha tó ság ki zá ró lag az e ren de -
let sze rin ti el já rás ban frek ven cia hasz ná la ti jo go sult sá got

szer zett olyan jo go sult nak ad hat, amely a frek ven cia ki je -
lö lés jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te le i nek ele get tesz.

22.  §

A jo go sult a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer -
zé se fel té te le i nek a jo go sult ság tel jes ide je alatt kö te les
meg fe lel ni, amennyi ben va la mely fel té tel nek való meg fe -
le lés meg szû nik, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
jog kö vet kez mény al kal maz ha tó.

23.  §

Ha a pá lyá za ti, illetve az ár ve ré si el já rás ered mény te le -
nül vég zõ dött, a ha tó ság a mi nisz ter egyet ér té se mel lett jo -
go sult a ki írás sze rin ti új el já rás meg in dí tá sá ról dön te ni.

ÁRVERÉS

Árverés elõkészítése

24.  §

(1) Az ár ve rés ki írá si do ku men tá ci ó já ban a 4.  §-ban
fog lal ta kon túl sze re pel tet ni kell:

a) az ár ve rés le bo nyo lí tá sá nak mód ját és rend jét, a
frek ven cia kész let vá lasz tá sá nak, va la mint szük ség ese tén
az aján lat té tel rész le tes el já rá si sza bá lya it;

b) elekt ro ni kus úton le bo nyo lí tott ár ve rés ese tén annak
spe ci á lis jel lem zõ it, az ered mé nyes ség fel té te le it;

c) az ár ve rés meg sza kí tá sá nak és új ra in dí tá sá nak
 rendjét;

d) egyen lõ aján lat té te lek ese tén a részt ve võk rang so ro -
lá sá ra vo nat ko zó mód szert, ide ért ve a sor so lást;

e) ha a ha tó ság pró ba ár ve rés tar tá sát tart ja szük sé ges -
nek, az arra vo nat ko zó in for má ci ó kat;

f) ha szük sé ges, olyan ada tok és do ku men tá ci ók elõ -
írását, ame lyek alap ján a ha tó ság meg ítél he ti a je lent ke zõk 
szak mai és pénz ügyi al kal mas sá gát a frek ven cia kész let
ha té kony fel hasz ná lá sá ra és a ter ve zett szol gál ta tá sok
meg fe le lõ mi nõ sé gû nyúj tá sá ra.

(2) Az ár ve rés re je lent ke zés so rán be nyúj tan dó do ku -
men tu mok tar tal mi vizs gá la tá ról a ki írá si do ku men tá ció
ren del kez het úgy, hogy az egy út tal elõ mi nõ sí té si el já rás -
ként szol gál, amely biz to sít ja, hogy az ár ve ré sen csak azok 
a je lent ke zõk ve gye nek részt, akik szak mai és pénz ügyi
szem pont ból al kal ma sak a frek ven cia kész let ha té kony fel -
hasz ná lá sá ra, illetve a ter ve zett szol gál ta tás meg fe le lõ mi -
nõ sé gû nyúj tá sá ra.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti elõ mi nõ sí té si el já rás ban al -
kal ma zott szem pon to kat a ki írá si do ku men tá ci ó ban meg
kell ha tá roz ni.

(4) Az elõ mi nõ sí tés so rán a je lent ke zõ ál tal ál lí tott va -
gyo ni biz to sí ték ról  szóló iga zo lást a ha tó ság ki zá ró lag ala -
ki szem pont ból, illetve a ki írá si do ku men tá ci ó ban fog lal -
tak nak való meg fe le lés szem pont já ból vizs gál ja.
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(5) Az ár ve rést a hir det mény köz zé té te lét kö ve tõ 60. és
150. nap kö zött kell le bo nyo lí ta ni.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti ha tár idõt a bi zott ság nak a
dön tés re vo nat ko zó egy han gú ja vas la ta alap ján a ha tó ság
egy al ka lom mal leg fel jebb 30 nap pal meg hosszab bít hat ja.

Próbaárverés

25.  §

(1) A pró ba ár ve rés hely szí né rõl és idõ pont já ról a részt -
ve võ ket leg ké sõbb a nyil ván tar tás ba vé tel kor tá jé koz tat ni
kell.

(2) A pró ba ár ve rés so rán a részt ve võk nek a ha tó ság rész -
le tes tá jé koz ta tást nyújt, és be mu ta tót tart az ár ve rés le bo -
nyo lí tá si rend jé rõl, to váb bá le he tõ sé get biz to sí t a szá mí tó -
gé pes rend szer – le en dõ részt ve võk ál ta li – ki pró bá lá sá ra.

Az árverés lebonyolítása

26.  §

(1) Az ár ve rést az ár ve ré si bi zott ság va la mennyi tag já -
nak rész vé te lé vel kell meg tar ta ni.

(2) A bi zott ság az ár ve rés le bo nyo lí tá sa so rán a részt ve -
võk ki fo gá sa i ról több sé gi sza va zat tal dönt, és – a dön tés
jegy zõ köny ve zé se mel lett – meg te szi in téz ke dé si ja vas la -
tát a ha tó ság nak.

(3) Ha a meg kez dett ár ve rés foly ta tá sa aka dály ba üt kö -
zik, ak kor a bi zott ság ja vas la tá ra a ha tó ság in téz ke dik az
ár ve rés meg sza kí tá sá ról és az aka dály meg szû né sét köve -
tõen azon na li új ra in dí tá sá ról.

A PÁLYÁZAT

Pályázat elõkészítése

27.  §

(1) A pá lyá za ti ki írá si do ku men tá ci ó ban a 4.  §-ban fog -
lal ta kon túl sze re pel tet ni kell:

a) az el já rás tár gyá ul szol gá ló frek ven cia kész let fel -
hasz ná lá sá val vég zett elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny -
ség, illetve nyúj tott szol gál ta tás fel té te le i nek azon pont -
jait, ame lyek re a részt ve võ aján la tot te het;

b) azo kat az ér té ke lé si el ve ket és az ér té ke lés kor ki zá -
ró la go san figye lembe vett szem pon to kat, ame lyek alap ján
a részt ve võk egyen lõ eséllyel meg fe le lõ pá lyá za ti aján la -
tot te het nek;

c) amennyi ben a bi zott ság a pá lyá za to kat több for du ló -
ban ér té ke li, az egyes for du lók le bo nyo lí tá si rend jét, va la -
mint az egyes for du lók so rán be nyúj tott aján la tok ér té ke lé -
se kor figye lembe vett szem pon to kat, ame lyek alap ján a
részt ve võk egyen lõ eséllyel te het nek az egyes for du lók ban 
mó do sí tott pá lyá za ti aján la tot.

(2) Az ér té ke lés el ve i nek pár tat lan nak, át lát ha tó nak,
meg kü lön böz te tés tõl men tes nek és ará nyos nak kell len -
niük, va la mint ki ala kí tá suk so rán figye lembe kell ven ni az
Eht.-ban meg ha tá ro zott cé lo kat.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti szem pon to kat
a pá lyá zat ér té ke lé se kor a bi zott ság el té rõ súllyal ve szi
figye lembe, a ki írá si do ku men tá ci ó ban köz zé kell ten ni az
egyes szem pon tok sú lyo zá sá ra vo nat ko zó el já rást is.

(4) Az ér té ke lés so rán a bi zott ság a ki írá si dokumentá -
cióban meg ha tá ro zott el vek tõl nem tér het el.

Jelentkezés

28.  §

(1) A pá lyá zó nak – a 10.  §-ban és 11.  §-ban meg ha tá ro -
zot ta kon túl – a ki írá si do ku men tá ció fel té te lei sze rint, az
ab ban meg ha tá ro zott mó don, he lyen és idõ ben be kell
nyúj ta nia

a) a tel jes pá lyá za ti díj ra vo nat ko zó aján la tát,
b) a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság bir to ká ban ter ve -

zett elekt ro ni kus hír köz lé si te vé keny ség re vo nat ko zó
aján la tát,

c) az üz le ti és pénz ügyi ter vét.

(2) A pá lyá za ti anya gok bon tá sa köz jegy zõ je len lé té ben 
tör té nik.

29.  §

(1) A pá lyá za tok ról a bi zott ság a ki írá si do ku men tá ci ó -
ban nyil vá nos ság ra ho zott és a ren de let ben meg ha tá ro zott
ér té ke lé si el vek nek meg fe le lõ ér té ke lést ké szít.

(2) A pá lyá zat ér té ke lé sé rõl a bi zott ság – va la mennyi
tag rész vé te lé vel – egy sze rû több sé gi sza va zat tal dönt.

(3) A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ered mé nyét a fel hí vás köz -
zé té te lét kö ve tõ 60. és 150. nap kö zött kell köz zé ten ni a
Hír köz lé si Ér te sí tõ ben, va la mint elekt ro ni kus úton a ha tó -
ság hon lap ján. A köz zé té tel nap já nak a Hír köz lé si Ér te sí -
tõ ben tör té nõ meg je le nés nap ja szá mít.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ket a bi zott ság egy -
han gú dön té si ja vas la ta alap ján a ha tó ság egy al ka lom mal
leg fel jebb 30 nap pal meg hosszab bít hat ja.

Záró rendelkezések

30.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg szer zé sét
szol gá ló ár ve rés és pá lyá zat sza bá lya i ról  szóló 11/2003.
(I. 30.) Korm. ren de let.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés

31.  §

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) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/20/EK irány -
elve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok en ge dé lye zé sé rõl 
6., 7., 12. cik ké nek és Mel lék le te „B” rész e;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/21/EK irány -
elve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok kö zös keret -
szabályozásáról 9. cik ke.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. melléklet
a 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az árverési zárójegyzõkönyv kötelezõ
tartalmi elemei

Az ár ve ré si zá ró jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:
a) az ár ve rés he lyét, idõ pont ját, elekt ro ni kus úton le bo -

nyo lí tott ár ve rés ese tén a rész vé tel mód já nak pon tos meg -
ha tá ro zá sát;

b) az ár ve ré si bi zott ság tag ja i nak ne vét;
c) a részt ve võk ne vét, adó szá mát és cí mét, va la mint

kép vi se lõ ik ne vét, cí mét;
d) az ár ve re zett frek ven cia kész let meg je lö lé sét;
e) a rész vé te li díj össze gét;
f) a ki ki ál tá si árat;
g) az ár ve ré si ese mé nyek rö vid le írá sát;
h) a bi zott ság nak az el já rás so rán ho zott dön té se it és in -

téz ke dé si ja vas la ta it;
i) a bi zott ság nak az ár ve rés ered mé nyes sé vagy ered -

mény te len né nyil vá ní tá sá ra vo nat ko zó dön té si ja vas la tát
és annak in do ko lá sát;

j) az ár ve rés ered mé nyét;
k) az ár ve rés tár gyát ké pe zõ frek ven cia kész le ten ként a

leg ma ga sabb árat aján ló részt ve võ ne vét, adó szá mát, va la -
mint cí mét;

l) frek ven cia kész le ten ként a részt ve võk sor rend jét ár -
aján la ta ik nagy sá ga alap ján, amennyi ben er rõl a ki írá si do -
ku men tá ció sze rint ren del kez ni kell;

m) a frek ven cia kész let sze rin ti ta go lás ban a bi zott ság
nyer te sek re vo nat ko zó ja vas la tát;

n) a meg aján lott tel jes ár ve ré si dí jat;

o) tá jé koz ta tást a nyer te sek ál tal fi ze ten dõ tel jes ár ve ré -
si díj tel je sí té sé nek ha tár ide jé re és a be fi ze tés mód já ra;

p) tá jé koz ta tást a fi ze té si ké se de lem, rész tel je sí tés
vagy a tel je sí tés el ma ra dá sá nak kö vet kez mé nye i re;

q) tá jé koz ta tást arra vo nat ko zó an, hogy a frek ven cia -
hasz ná la ti jo go sult sá got meg szer zõ nyer te sek ré szé re a ha -
tó ság mi lyen el já rá si rend sze rint adja ki a ha tá lyos jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek nek meg fele lõen a frek ven cia hasz ná -
la tá hoz szük sé ges en ge dé lye ket.

2. melléklet

a 78/2006. (IV. 4.) Korm. rendelethez

A pályázati zárójegyzõkönyv kötelezõ
tartalmi elemei

A pá lyá za ti zá ró jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell:

a) a pá lyá za ti bi zott ság tag ja i nak ne vét;

b) a részt ve võk ne vét, adó szá mát, va la mint cí mét;

c) a pá lyá za ton meg hir de tett frek ven cia kész let meg je -
lö lé sét;

d) a rész vé te li díj össze gét;

e) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak rö vid le írá sát, va la mint a
fel hí vás ban köz zé tett ér té ke lé si el vek és eset le ges sú lyo -
zá suk rész le tes ki fej té sét;

f) a bi zott ság nak az el já rás so rán ho zott dön té se it és in -
téz ke dé se it;

g) a pá lyá zat ér té ke lé sét;

h) a bi zott ság nak a pá lyá zat ered mé nyes sé vagy ered -
mény te len né nyil vá ní tá sá ra vo nat ko zó dön té si ja vas la tát
és annak in do ko lá sát;

i) a bi zott ság ja vas la tát a pá lyá zat nyer te se i re (név,
szék hely, cég jegy zék szám fel tün te té sé vel);

j) frek ven cia kész le ten ként a pá lyá zat részt ve võ i nek el -
sõbb sé gi sor rend jét, amennyi ben er rõl a ki írá si do ku men -
tá ció sze rint ren del kez ni kell;

k) a frek ven cia kész let sze rin ti ta go lás ban a bi zott ság
nyer te sek re vo nat ko zó ja vas la tát;

l) az egyes nyer te sek ál tal fi ze ten dõ tel jes pá lyá za ti
 díjat;

m) tá jé koz ta tást a pá lyá zat nyer te sei ál tal fi ze ten dõ tel -
jes pá lyá za ti díj tel je sí té sé nek ha tár ide jé re, a be fi ze tés
mód já ra;

n) tá jé koz ta tást a fi ze té si ké se de lem, rész tel je sí tés
vagy a tel je sí tés el ma ra dá sá nak kö vet kez mé nye i rõl;

o) tá jé koz ta tást arra vo nat ko zó an, hogy a frek ven cia -
hasz ná la ti jo go sult sá got meg szer zõ nyer te sek ré szé re a ha -
tó ság mi lyen el já rá si rend sze rint adja ki a ha tá lyos jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek nek meg fele lõen a frek ven cia hasz ná -
la tá hoz szük sé ges en ge dé lye ket.
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A Kormány
81/2006. (IV. 6.) Korm.

r e n d e l e t e

az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási
Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására,
megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes

szabályokról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi 
C. tör vény (a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (2) be kez dé sé -
nek j) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az Eht.
122.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel – a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1.  §

Az Egye te mes Elekt ro ni kus Hír köz lé si Tá mo ga tá si
Kassza mû kö dé sé re, fel ügye le té re, fel hasz ná lá sá ra, meg -
szün te té sé re és for rá sa i ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tott szol gál ta tó nak a té ves adat köz lés
vagy szá mí tá si hiba alap ján, vagy jog el le ne sen ki fi ze tett
tá mo ga tást a ha tó ság – rész ben vagy egész ben – ha tá ro zat -
tal vissza von ja.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.
 (2) E ren de let hatályba lépésekor fo lya mat ban lévõ ügy -
ben, amely ben jog sza bály alap ján a Kassza Eht.
122.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti jog elõd szer ve ze té hez
tör té nõ be fi ze té sek kel és az on nan tör té nõ tá mo ga tá sok kal
kap cso la tos dön té sek meg ho za ta lá ra az In for ma ti kai és
Hír köz lé si Mi nisz té rium ren del ke zett ha tás kör rel, a ha tó -
ság – az ügy tár gyát ké pe zõ tárgy év re irány adó anya gi jog -
sza bá lyok al kal ma zá sá val, e ren de let, va la mint kü lön jog -
sza bály ha tó sá gi el já rá si sza bá lyai sze rint – jár el.
 (3) E ren de let al kal ma zá sá ban fo lya mat ban lévõ ügy a
Kassza jog elõd szer ve ze te szám lá ja ter hé re tör té nõ ki fi ze -
té sek kel, illetve ja vá ra tör té nõ be fi ze té sek kel kap cso la tos,
az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium ha tás kö ré ben
meg in dult és ha tó sá gi ha tá ro zat tal le nem zárt el já rás.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Az informatikai és hírközlési miniszter
2/2006. (III. 21.) IHM

r e n d e l e t e

a frekvenciasávok felhasználási szabályainak
megállapításáról  szóló

35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról*

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (3) be kez dé sé nek a), c) és
g) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A frek ven cia sá vok fel hasz ná lá si sza bá lya i nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ten ge ri moz gó szol gá lat és a mû hol das ten ge ri
moz gó szol gá lat fe dél ze ti és hely hez kö tött rádióállomá -
saiban – a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vü li hasz ná lat
ese té ben – al kal ma zott rá dió be ren de zé sek nek teljesíte -
niük kell az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott, az Eht.
80.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti egyes alap ve tõ kö ve tel -
mé nye ket.”

2.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ a) és
b) pon tok kal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi a)–d) pon -
tok szá mo zá sa c)–f) szá mo zás ra vál to zik:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)

„a) Át la gos EIRP: a jel cso mag át vi tel so rán mért leg na -
gyobb EIRP, amennyi ben lé te zik adó tel je sít mény-sza bá -
lyo zás.

b) Bel té ri hasz ná lat: épü le ten be lü li hasz ná lat, ide so -
rol va az épü let hez ha son la tos he lye ken, pél dá ul lé gi jár mû -
vön tör té nõ hasz ná la tot, ahol jel lem zõ en az ár nyé ko lás
biz to sít ja a szük sé ges csil la pí tást, amely elõ se gí ti a más
szol gá la tok kal tör té nõ meg osz tást.”

(2) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi e)–l) pon tok szá mo zá sa
h)–o) szá mo zás ra, a je len le gi ia)–ic) pon tok szá mo zá sa
pe dig la)–lc) szá mo zás ra vál to zik:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)

„g) Fel hasz ná lói ál lo más: rá dió táv köz lõ há ló zat olyan
ál lo má sa, amely elekt ro ni kus hír köz lõ vég be ren de zés sel
üze mel és nem ké pe zi az elekt ro ni kus át vi tel vég pont ját.”

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
31. szá má nak II. kö te te tar tal maz za.
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3.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § 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:

1. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1999/5/EK irány -
elve (1999. már ci us 9.) a rá dió be ren de zé sek rõl és a táv -
köz lõ vég be ren de zé sek rõl, va la mint a meg fe le lõ sé gük
köl csön ös el is me ré sé rõl 3. cik ké nek (2) be kez dé se, 4. cik -
ké nek (1) be kez dé se, 5. cik ké nek (1) be kez dé se és 18. cik -
ké nek (1)–(2) be kez dé se;

2. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/20/EK irány -
elve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok en ge dé lye zé -
sé rõl 5., 6. cik ke és 11. cik ke (1) be kez dé se c) pont ja;

3. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/21/EK irány -
elve (2002. már ci us 7.) az elekt ro ni kus hír köz lõ há ló za tok
és elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok kö zös ke ret sza -
bá lyo zá sá ról 9. cik ke;

4. a Bi zott ság 98/516/EK ha tá ro za ta (1998. jú ni us 17.)
a 11/12/14 GHz frek ven cia sáv ban mû kö dõ kis adat se bes -
sé gû mû hol das mo bil föld i ál lo má sok ra (LMES) vonat -
kozó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról;

5. a Bi zott ság 98/533/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 3.) az 1,6/2,4 GHz frek ven cia sáv ban, a mo bil mû hol -
das szol gá lat (MSS) ke re té ben mû köd te tett mû hol das sze -
mé lyi táv köz lõ há ló za tok (S-PCN) mo bil föld i ál lo má sa i ra 
(MES), a kéz ben hor doz ha tó föld i ál lo má so kat is be le ért -
ve, vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról;

6. a Bi zott ság 98/542/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 4.) a nyil vá nos pá ne u ró pai di gi tá lis cel lás föld i mo bil
rá dió táv köz lés te le fon al kal ma zá sa i nak kö ve tel mé nye i re
vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról (II. fá zis) (2. ki -
adás);

7. a Bi zott ság 98/543/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem ber 
4.) a DCS 1800-as sáv ban üze me lõ nyil vá nos di gi tá lis cel -
lás táv köz lõ há ló za tok kal (II. fá zis) hasz nál ha tó mo bil
állo másokra vo nat ko zó te le fon al kal ma zá sok kö ve tel mé -
nye i re vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról (2. ki adás);

8. a Bi zott ság 98/574/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 16.) a nyil vá nos pá ne u ró pai di gi tá lis cel lás föld i mo bil
rá dió táv köz lés (II. fá zis) csat la koz ta tá sá nak ál ta lá nos kö -
ve tel mé nye i re vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról
(2. ki adás);

9. a Bi zott ság 98/575/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 16.) a GSM 1800-as sáv ban mû kö dõ nyil vá nos di gi tá -
lis cel lás táv köz lõ há ló za tok kal (II. fá zis) hasz nál ha tó mo -
bil ál lo má sok csat la koz ta tá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos kö ve -
tel mé nyek re irány adó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról (2. ki -
adás);

10. a Bi zott ság 98/578/EK ha tá ro za ta (1998. szep tem -
ber 16.) az 1,5/1,6 GHz frek ven cia sáv ban üze me lõ kis

adat se bes sé gû mû hol das mo bil föld i ál lo má sok ra (LMES)
vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról;

11. a Bi zott ság 98/734/EK ha tá ro za ta (1998. no vem -
ber 30.) az 1,5/1,6 GHz frek ven cia sáv ban üze me lõ mû hol -
das mo bil föld i ál lo má sok ra (LMES) vo nat ko zó kö zös
mû sza ki sza bá lyok ról;

12. a Bi zott ság 1999/310/EK ha tá ro za ta (1999. áp ri -
lis 23.) az in teg rált szol gál ta tá sú di gi tá lis há ló zat hoz
(ISDN) tör té nõ csat la ko zás hoz hasz nált to vább fej lesz tett,
ve ze ték nél kü li di gi tá lis táv köz lé si (DECT) berendezé -
sekre vo nat ko zó kö zös mû sza ki sza bá lyok ról;

13. a Bi zott ság 1999/498/EK ha tá ro za ta (1999. jú -
lius 7.) az in teg rált szol gál ta tá sok di gi tá lis há ló za tá hoz
(ISDN) csat la ko zó, to vább fej lesz tett, ve ze ték nél kü li di gi -
tá lis táv köz lé si (DECT) be ren de zé sek re vo nat ko zó kö zös
mû sza ki sza bá lyok ról (2. vál to zat);

14. a Bi zott ság 1999/511/EK ha tá ro za ta (1999. jú -
lius 7.) a nagy se bes sé gû vo nal kap csolt adat át vi tel
(HSCSD) több idõ ré ses mo bil ál lo má sa i nak csatlakoz -
tatási kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó kö zös mû sza ki szabá -
lyokról;

15. a Bi zott ság 2000/299/EK ha tá ro za ta (2000. áp ri -
lis 6.) a rá dió be ren de zé sek, a táv köz lé si vég be ren de zé sek
és a vo nat ko zó azo no sí tók in du ló osz tá lyo zá sá nak meg ál -
la pí tá sá ról 1. cik ké nek (1) be kez dé se;

16. a Bi zott ság 2000/637/EK ha tá ro za ta (2000. szep -
tem ber 22.) az 1999/5/EK irány elv 3. cik ke (3) be kez dé se
e) pont já nak a bel ví zi rá dió te le fon-szol gál ta tás ra vonat -
kozó re gi o ná lis meg álla po dás ha tá lya alá tar to zó rá di ós
be ren de zé sek re tör té nõ al kal ma zá sá ról;

17. a Bi zott ság 2001/148/EK ha tá ro za ta (2001. feb -
ruár 21.) az 1999/5/EK irány elv 3. cik ke (3) be kez dé se
e) pont já nak la vi na jel adók ra tör té nõ al kal ma zá sá ról;

18. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 676/2002/EK
hatá rozata (2002. már ci us 7.) az Euró pai Kö zös ség rá dió -
spekt rum-po li ti ká já nak ke ret sza bá lyo zá sá ról 5. cik ke;

19. a Bi zott ság 2004/71/EK ha tá ro za ta (2003. szep tem -
ber 4.) a nem-SO LAS ha jók ba1 való be sze re lés re szánt, az
ál ta lá nos ten ge ri vész jel zõ és biz ton sá gi rend szer ben
(GMDSS) sze re pel tet ni kí vánt ten ge ri rádiókommuniká -
ciós be ren de zé sek re vo nat ko zó alap ve tõ elõ írásokról;

20. a Bi zott ság 2004/545/EK ha tá ro za ta (2004. jú -
lius 8.) a rá dió spekt rum nak a 79 GHz-es tar to mány ban a
gép jár mû vek ben al kal ma zott, rö vid ha tó tá vol sá gú ra dar -
ké szü lé kek kö zös sé gi har mo ni zá lá sá ról;

1 A SOLAS IV. fe je ze té nek ha tá lya alá nem tar to zó ha jók.
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21. a Bi zott ság 2005/50/EK ha tá ro za ta (2005. ja -
nuár 17.) a 24 GHz-es frek ven cia sáv ban al kal ma zott, kis
ha tó tá vol sá gú gép jár mû ra da rok idõ ben kor lá to zott hasz -
ná la tá ra vo nat ko zó kö zös sé gi har mo ni zá lá sá ról;

22. a Bi zott ság 2005/53/EK ha tá ro za ta (2005. ja -
nuár 25.) az 1999/5/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv 3. cik ke (3) be kez dé se e) pont já nak az automa -
tikus ha jó azo no sí tá si rend szer ben (AIS) tör té nõ fel hasz ná -
lás ra szánt rá dió be ren de zé sek re való al kal ma zá sá ról;

23. a Bi zott ság 2005/513/EK ha tá ro za ta (2005. jú -
lius 11.) a rá dió spekt rum 5 GHz-es frek ven cia sáv já nak a
ve ze ték nél kü li hoz zá fé ré si rend sze rek, be le ért ve a rá di ós
he lyi há ló za to kat is (WAS/RLAN), meg va ló sí tá sá ra tör té -
nõ har mo ni zált fel hasz ná lá sá ról;

24. a Bi zott ság 2005/631/EK ha tá ro za ta (2005. au -
gusz tus 29.) az 1999/5/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv ben em lí tett, se gély szol gá la tok nak a helymeg -
határozó Cos pas-Sar sat-jel adók hoz való hoz zá fé ré se biz -
to sí tá sá nak alap ve tõ kö ve tel mé nye i rõl;

25. a Bi zott ság 2005/928/EK ha tá ro za ta (2005. de cem -
ber 20.) a 169,4–169,8125 MHz frek ven cia sáv Kö zös sé -
gen be lü li össze han go lá sá ról.”

4.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze rint
mó do sul.

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

(3) Az R. 3. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(4) Az R. 4. mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(5) Az R. 5. mel lék le te he lyé be e ren de let 5. mel lék le te
lép.

(6) Az R. 1. füg ge lé ke e ren de let 1. füg ge lé ke sze rint
mó do sul.

(7) Az R. 2. füg ge lé ke e ren de let 2. füg ge lé ke sze rint
mó do sul.

5.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 1. mel lék le té ben a 417,25–420 MHz és a

427,25–430 MHz sá vok ra vo nat ko zó so rok,
b) az R. 2. mel lék le té ben az I. fe je zet 3. és 4. pont ja, a

II. fe je zet 6. pont já nak utol só be kez dé se, va la mint a III. fe -
je zet „Moz gás ér zé ke lõ és ri asz tó al kal ma zá sok” címû táb -
lá za tá ban a 10,6–10,68 GHz sáv ra vo nat ko zó sor,

c) az R. 1. füg ge lé ké ben az „ERMES”, „ETSI”,
„MBS”, „PAMR”, „TETRA” és a „VA” rö vi dí tés, va la -
mint

d) az R. 2. füg ge lé ké nek
da) ,,Ha tá ro za tok” címû 2.2. pont já ban a 2000/638/EK

és a 2003/213/EK ha tá ro zat ra,

db) ,,ERC/DEC és ECC/DEC ha tá ro za tok” címû
3.2. pont já ban az ERC/DEC/(98)23, ERC/DEC/(99)02,
ERC/DEC/(99)03 és az ERC/DEC/(00)09 Ha tá ro zat ra,

dc) ,,T/R aján lá sok” címû 3.4. pont já ban a T/R 20-08,
T/R 22-07 és a T/R 25-07 Aján lás ra,

dd) ,,Nem zet kö zi ko or di ná ci ós do ku men tu mok” címû
4. pont já ban a „Bé csi Meg álla po dás (VA) Ber lin, 2003.
no vem ber 28.” do ku men tum ra,

de) ,,Har mo ni zált szab vá nyok” címû 6.1. pont já ban az
MSZ EN 303 035-1 és az MSZ EN 303 035-2 szab vány ra,
to váb bá

df) ,,Nem har mo ni zált szab vá nyok” címû 6.2. pont já -
ban az MSZ ETS 300 133-1,...,-7, MSZ EN 301 435-1 és a
Fi nal draft EN 302 245-2 szab vány ra vo nat ko zó so rok

ha tá lyu kat vesz tik.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a rádió -
amatõr szol gá lat ról  szóló 8/2002. (XII. 25.) IHM ren de let
6. szá mú mel lék le te e ren de let 6. mel lék le te sze rint mó do sul.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Az informatikai és hírközlési miniszter
3/2006. (III. 21.) IHM

r e n d e l e t e

a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági

feladatokról  szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet
módosításáról

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (4) be kez dé sé nek b) és
k) pont já ban és a pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény
(a továb biak ban: Pt.) 53.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és d) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az Eht.
9.  §-ának (6)–(8) be kez dé sé re és a Pt. 47.  §-ára – a pénz ügy -
mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fel ügye le ti díj mér té ké rõl és a fel ügye le ti díj jal kap -
cso la tos adat szol gál ta tás ról és ha tó sá gi fel ada tok ról  szóló
15/2004. (IV. 24.) IHM ren de let 2.  § (1) be kez dé sé nek fel -
ve ze tõ szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) 2006. év ben a szol gál ta tók ál tal fi ze ten dõ díj össze -
ge a kö vet ke zõ mér té kû:”

2.  §

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

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
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He lyes bí tés:

Az In for ma ti kai és Hír köz lé si Közlöny 2006. évi 3. szá má ban köz zé tett, az Euró pai Rá dió táv köz lé si Hi va tal (ERO) lét re ho zá sá ról szóló, Há gá ban,
1993.  június 23. nap ján kelt Egyez mény és 2002. de cem ber 17-én kelt Mó do sí tó Ok ira tá nak ki hir de té sé rõl szóló 2006. évi XXXIX. tör vény 5. § an gol nyel vû
szö veg ré szé ben a 21.  Article-t kö ve tõ „ANNEX A” rész ben sze rep lõ táb lá zat té ve sen je len t meg.

A tör vény 5. § an gol nyel vû szö veg rész ben a 21. Ar tic le-t kö ve tõ „ANNEX A” rész e he lye sen a kö vet ke zõ:

„ANNEX A

Contributory Units to be Used as a Basis for Financial Contribution and in Weighted Voting

25 Units: Fran ce Spa in
Ger many Uni ted King dom
Italy

15 Units: Swit zer land Net her lands
10 Units: Aust ria Nor way

[Bel gi um] Por tu gal
Den mark [Rus si an Fe de ra ti on]
Fin land Swe den
Gre e ce Tur key
Lu xem bo urg

5 Units: Ire land
1 Unit: [Al ba nia] [Lat via]

[An dor ra] Li ech tens te in
[Azer ba i jan] [Lit hu a nia]
[Bos nia and 
 Her ze go vi na]

[Mal ta]

Bul ga ria [Mol do va]
Cro a tia Mo na co
Cyp rus Po land
[Czech Re pub lic] Ro ma nia
Es to nia [San Ma ri no]
[For mer Yu gos lav 
 Re pub lic

Slo vak Re pub lic

 of Ma ce do nia] [Slo ve nia]
Hun ga ry [Uk ra i ne]
Ice land Va ti can City”

(Nyom da hi ba)
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A Kormány ha tá ro za ta

A Kormány
1025/2006. (III. 23.) Korm.

h a t á r o z a t a

a munkáltatók társadalmi felelõsségének erõsítésérõl
és ezt ösztönzõ intézkedésekrõl

A Kormány ki fe je zés re jut tat ja, hogy az Euró pai Unió
kü lön bö zõ do ku men tu mok ban meg nyil vá nu ló fel fo gá sá -
val össz hang ban a ha la dás és az in no vá ció olyan új ele mé -
nek te kin ti a mun kál ta tók ön kén tes tár sa dal mi fe le lõs ség -
vál la lá sát, amely a tár sa dal mi part ne rek pár be szé dé re ala -
poz va a gaz dál ko dás ba in teg rál ja a fenn tart ha tó fej lõ dés, a
tár sa dal mi össze tar to zás és kör nye ze tért vi selt fe le lõs ség
szem pont ja it. A Kormány el tö kélt szán dé ka, hogy a mun -
kál ta tók ön kén tes sé gén ala pu ló fe le lõs gaz dál ko dói ma ga -
tar tást ösz tö nöz ze, erõ sít se, tár sa dal mi lag el is mert té te gye, 
en nek ér de ké ben fel hív ja

1. a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy a
Gaz da sá gi és Szo ciá lis Ta nács ban kez de mé nyez zen vi tát a 

tár sa dal mi lag fe le lõs mun kál ta tói ma ga tar tás is mér ve i rõl,
az olyan jó gya kor la tok fel tá rá sá ról és elõ se gí té sé rõl, ame -
lyek a gaz da ság ver seny ké pes sé gét, a tár sa dal mi össze tar -
to zást, va la mint a mun ka he lyi és a csa lá di kö te le zett sé gek
össze han go lá sát szol gál ják;

Ha tár idõ: 2006. már ci us 31.

2. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy kez de mé nyez zen az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta -
nács ke re té ben és az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok ban
egyez te tést ar ról, hogy mi ként se gít he ti a vál lal ko zá sok
tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá sá nak erõ sö dé se a ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok ra irá nyuló tö rek vé se ket;

Ha tár idõ: 2006. már ci us 31.

3. az érin tett mi nisz te re ket, hogy a fel adat- és ha tás kö -
rük ben kez de mé nyez ze nek pár be szé det a mun kál ta tók kal,
és dol goz zák ki egy részt azo kat az esz kö zö ket, ame lyek -
kel a mun kál ta tók fe le lõs ség vál la lá sát el is me rik, más részt
azo kat az is mér ve ket (stan dar de ket, in di ká to ro kat), ame -
lyek a tár sa dal mi lag fe le lõs mun kál ta tói ma ga tar tást meg -
je le ní tik, és ala kít sák ki azo kat a kom mu ni ká ci ós esz kö zö -
ket, ame lyek ré vén szé le sebb kör ben meg ér de melt tár sa -
dal mi el is me rés ben ré sze sül het nek ezek a mun kál ta tók;



Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
  mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély-
 egyen lõ sé gi mi nisz ter
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

Ha tár idõ: 2006. áp ri lis 30.

4. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val hoz zon lét re
olyan mun ka bi zott sá got, amely ki dol goz za a ha tá lyos jog -
sza bá lyok ban meg fo gal ma zott kü lön bö zõ mun kál ta tói kö -
te le zett sé ge ken túl mi lyen kri té ri u mok alap ján en ge dé -
lyez he tõ a „tár sa dal mi lag fe le lõs vál lal ko zás” je lö lés (So -
ci al La bel) hasz ná la ta;

Fe le lõs: fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
 mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély-
 egyen lõ sé gi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ok ta tá si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. má jus 31.

5. az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi 
mi nisz tert, hogy ké szít sen mód szer ta ni út mu ta tót a vál la -
la ti esély egyen lõ sé gi ter vek el ké szí té sé hez;

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz tert, az 
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz -
tert, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, va la mint a re -
gionális fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél -
kü li mi nisz tert, hogy dol goz zák ki az „Aka dály men tes
mun ka hely” el ne ve zés és emb lé ma hasz ná la tá nak fel té te -
le it, ame lyet azok a mun kál ta tók ér de mel het nek ki, ame -
lyek fog lal koz tat nak fo gya té kos sze mé lye ket és a mun ka -
he lye ket aka dály men te sen ala kí tot ták ki;

Ha tár idõ: 2006. má jus 31.

7. az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély egyen lõ sé gi 
mi nisz tert, hogy dol goz za ki egy olyan je lö lés be ve ze té sé -
nek fel té te le it, amely ta nú sít ja, hogy a ter mék ki fej lesz té se 
so rán olyan ter ve zé si alap el ve ket kö vet tek, ame lyek ré vén
a ter mék hasz ná la ta aka dály men tes a kü lön bö zõ fo gya té -
kos ság gal élõ em be rek szá má ra is; va la mint hoz zon lét re
szak ér tõi bi zott sá got a föld mû ve lés ügyi és vidékfejlesz -
tési mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter be vo -
ná sá val e je lö lés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé re;

Ha tár idõ: 2006. má jus 31.

8. az érin tett mi nisz te re ket, hogy ké szít se nek aján lá so -
kat a hir de tõ és kom mu ni ká ci ós cé gek ré szé re a nõk és a
ki sebb sé gek rek lá mok ban és hir de té sek ben tör té nõ elõ íté -
le tek tõl és szte re o tí pi ák tól men tes áb rá zo lá sá ra.

Fe le lõs: if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ciá lis és esély-
 egyen lõ sé gi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: 2006. má jus 31.

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

Szerkesztõbizottsági tájékoztató
a Magyar Közlönyben megjelent informatikai és hírközlési ágazatot érintõ jogszabályokról és határozatokról

(Magyar Közlöny 2006. évi 29–42-ig számai)

54/2006. (III. 14.) Korm. r. a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 29. szám)........................................................................................ 2282. ol dal

64/2006. (III. 27.) Korm. r. az áruk és a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá ról és az ezzel kap cso la tos pi ac -
fel ügye le ti el já rás ról  szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny
33. szám) ................................................................................................................................................. 2780. ol dal



76/2006. (IV. 3.) Korm. r. ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé sek -
rõl (Ma gyar Köz löny 36. szám) ............................................................................................................... 3056. ol dal

80/2006. (IV. 6.) Korm. r. a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és Uk raj na Mi nisz te ri Ka bi net je kö zött a
ka to nai és mû sza ki együtt mû kö dés rõl Bu da pes ten, 2006. ja nu ár 20-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
(Ma gyar Köz löny 39. szám)..................................................................................................................... 3178. ol dal

82/2006. (IV. 6.) Korm. r. a 2006. évi rend kí vü li ár ví zi vé de ke zés költ ség ve té si for rá sá nak biz to sí tá sá -
ról (Ma gyar Köz löny 39. szám) ............................................................................................................... 3180. ol dal

85/2006. (IV. 10.) Korm. r. a ve szély hely zet ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé -
sek rõl  szóló 76/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let tel ki hir de tett ve szély hely zet fel ol dá sá ról (Ma gyar Köz -
löny 41. szám) .......................................................................................................................................... 3234. ol dal

16/2006. (IV. 6.) BM r. a köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek meg fe le -
lõ sé gét ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról (Ma gyar Köz löny 39. szám) .............. 3180. ol dal

21/2006. (III. 17.) FVM r. a fon tos és bi zal mas mun ka kö rök rõl, va la mint a biz ton sá gi ellen õr zés szint -
jé rõl  szóló 35/1997. (V. 13.) FM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 30. szám) .......................... 2432. ol dal

13/2006. (III. 14.) GKM r. az au tó pá lyák hasz ná la tá nak díj ár ól  szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM ren de -
let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 29. szám) ........................................................................................ 2322. ol dal

11/2006. (III. 27.) OM r. az ECDL szá mí tó gép-ke ze lõi vizs ga és az érett sé gi és szak mai vizs gák le bo -
nyo lí tá sá ra nyúj tott tá mo ga tás igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rend jé rõl (Ma gyar Köz -
löny 33. szám) .......................................................................................................................................... 2881. ol dal

14/2006. (IV. 3.) OM r. a szak is ko la és a szak kö zép is ko la ki len ce dik év fo lya mán a gya kor la ti ok ta tás
tá mo ga tá sá nak igény lé sé rõl, fo lyó sí tá sá ról és el szá mo lá sá nak rend jé rõl (Ma gyar Köz löny 36. szám) .. 3065. ol dal

15/2006. (IV. 3.) OM r. az alap-és mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i rõl (Ma gyar 
Köz löny 36. szám) ................................................................................................................................... 3069. ol dal

12/2006. (IV. 12.) PM r. a kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí -
té sé nek rend jé rõl  szóló 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 42. szám).... 3357. ol dal

1031/2006. (IV. 3.) Korm. h. az ár ví zi vé de ke zés sel kap cso la tos több let költ sé gek biz to sí tá sá ról (Ma -
gyar Köz löny 36. szám) ........................................................................................................................... 3073. ol dal

1034/2006. (IV. 5.) Korm. h. dr. Du dás Fe renc új já épí té si kor mány meg bí zot tá tör té nõ ki ne ve zé sé rõl
(Ma gyar Köz löny 38. szám)..................................................................................................................... 3164. ol dal

1037/2006. (IV. 6.) Korm. h. a Du nán ki ala kult ár ví zi ve szély hely zet ben te en dõ in téz ke dé sek rõl  szóló
Cse lek vé si Prog ram vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl (Ma gyar Köz löny 39. szám) .............. 3207. ol dal

1038/2006. (IV. 7.) Korm. h. az Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010 prog ram meg va ló sí tá sa tár gyá ban
Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za tá val kö ten dõ szer zõ dés rõl és az annak kap csán vég re haj tan dó
to váb bi fel ada tok ról (Ma gyar Köz löny 40. szám) ................................................................................... 3226. ol dal
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 Hir de tés 

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI KÉPZÕ ÉS TOVÁBBKÉPZÕ KFT.
JELENTKEZÉSI FELHÍVÁSA

MUNKA- ÉS TÛZVÉDELMI SZAKKÉPZÉSEKRE

2006/2007-es tanév

FMK Nyilvántartási szám: 01-0182-05

Intézmény -akkreditációs lajtsromszám: 0477

I. Fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú to vább kép zés

A Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem és az OMKT KFT. együtt mû kö dé sé nek a ke re té ben in dul.

– je lent ke zé si fel té tel: egye te mi, illetve fõ is ko lai vég zett ség,

– kép zé si idõ: 5 fél év.

A ta nul má nyok el vég zé se után tett si ke res zá ró vizs ga ese tén a hall ga tók fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak irá nyú ké pe sí -
tést iga zo ló ok le ve let kap nak. Az ok le vél mun ka vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve mun -
ka biz ton sá gi szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít, egy ben alap fel té te le a mun ka vé del mi szak ér tõi iga zol vány meg sze -
rez he tõ sé gé nek is.

II. Mun ka vé del mi tech ni kus szak kép zés (Or szá gos Kép zé si Jegy zék szá ma: 53 5499 01)

– je lent ke zé si fel té te lek:

– mû sza ki jel le gû szak kö zép is ko lai, vagy mû sza ki is me re tet nyúj tó kép zé sen szer zett ké pe sí tés, vagy

– mû sza ki tech ni ku si vég zett ség, vagy

– érett sé gi bi zo nyít vány és mû sza ki jel le gû szak mun kás bi zo nyít vány, vagy

– érett sé gi és a MÁV fel sõ fo kú for gal mi és ke res ke del mi tan fo lya ma in szer zett vég zett ség, vagy

– érett sé gi és pos ta for gal mi ké pe sí tés;

– kép zé si idõ: 2 fél év (250 óra).

A ta nul má nyo kat köve tõen si ke res zá ró vizs gát tett hall ga tók mun ka vé del mi tech ni ku si bi zo nyít ványt kap nak, amely

bi zo nyít vány kö zép fo kú mun ka vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve mun ka biz ton sá gi
szak te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sít.

III. Tûz vé del mi elõ adó szak kép zés (Or szá gos Kép zé si Jegy zék szá ma: 52 8915 02)

– je lent ke zé si fel té tel: kö zép is ko lai vég zett ség,

– kép zé si idõ: 2 fél év (324 óra).

A ta nul má nyo kat köve tõen si ke res zá ró vizs gát tett hall ga tók tûz vé del mi elõ adó bi zo nyít ványt kap nak, amely bi zo -

nyít vány kö zép fo kú tûz vé del mi szak ké pe sí tés hez kö tött mun ka kö rök be töl té sé re, illetve tûz vé del mi szak te vé keny ség
el lá tá sá ra jo go sít.

IV. Mun ka vé del mi és tûz vé del mi szak kép zé sek

A tan ren dek össze han go lá sá val mind az I., mind a II. pon tok ban fel so rolt mun ka vé del mi szak kép zé sek re je lent ke zõk
ré szé re az OMKT KFT. le he tõ sé get biz to sí t arra, hogy a mun ka vé del mi ta nul má nya ik kal egy ide jû leg a III. pont ban
 szereplõ tûz vé del mi elõ adó szak kép zés ben is részt ve gye nek.
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Ál ta lá nos tud ni va lók

a) Va la mennyi szak kép zés 2006. szep tem be ré ben in dul az OMKT KFT szék he lyén, Bu da pes ten.

b) Je lent ke zé si ha tár idõ: 2006. má jus 31.
c) Je lent kez ni az OMKT KFT je lent ke zé si lap ján le het, amely be sze rez he tõ sze mé lye sen

– az OMKT KFT.-ben (1111 Bu da pest, Mû egye tem rkp. 9.,,R” ép., II. em. 216., 218.) vagy
– a Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé gek re gi o ná lis köz pont ja i ban, illetve igé nyel he tõ le vél ben vagy

te le fo non. A II. és III. pon tok ban fel so rolt kép zé sek je lent ke zé si lap ja le tölt he tõ a www.omkt.bme.hu web ol dal -
ról is.

d) Rész le tes in for má ci ó kat a je lent ke zé si lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó, va la mint az em lí tett hon lap tar tal maz za. Szó -
be li fel vi lá go sí tást ad:

– a fel sõ fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Bo gen fürst Fe renc né a 463-3610-es,
– a kö zép fo kú mun ka vé del mi szak kép zés rõl: Szi lá gyi né Mi hály Gyön gyi a 463-4396-os,
– a tûz vé del mi elõ adó szak kép zés rõl: Mé szá ros né Mar git tay Ka ta lin a 463-2709-es

te le fo non.

Bu da pest, 2006. áp ri lis

IGAZGATÓSÁG
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
meg je len tet te a

LEX-ICON § 3.0
ki ad vá nyát, amely a

Választójogi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nyét
tar tal maz za

A Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye – a LEX-ICON § 1.0 (Ön kor mány za ti Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Köz igaz ga tá si El já rá sok Jog sza bá lya i nak Gyûj te mé nye) ko ráb bi ki ad vá nyok nyom do ka in ha lad -
va és a fel sõ ok ta tá si kép zés hez se gít sé get nyújt va – a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben tar tal maz za az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk és az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá hoz szük sé ges ha tá lyos jog sza bá lyo kat. A kö tet

öt rész bõl és füg ge lék bõl ál l.

Az el sõ rész ben az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá val össze füg gés ben az Al kot mány, a pár tok mû kö dé sé rõl
és gaz dál ko dá sá ról szóló tör vény, az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ról, illetve a jog ál lá suk ról szóló tör vé nyek,
az  országgyûlési kép vi se lõi vá lasz tá sok kal kap cso la tos el já rá si sza bá lyok és egyéb jog sza bá lyok, ha tá ro za tok rendel -

kezéseit kö zöl jük. A má so dik rész az Euró pai Par la ment tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szóló tör vény fõbb ren del ke zé se it

tar tal maz za. A har ma dik rész az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá sok kal össze -

füg gés ben a Ma gyar Köz löny ben 1998–2006. kö zött köz zé tett ál lás fog la lá sa it, míg a ne gye dik rész az Alkot mány bíró ság 
ál tal 1990–2005. kö zött ho zott és a té má val össze füg gõ, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro za ta it ad ja 

köz re. Az ötö dik rész a Leg fel sõbb Bí ró ság nak 1998–2005. kö zött ho zott vá lasz tó jo gi ese ti dön té se it mu tat ja be. A Füg -

ge lék a 2006. évi or szág gyû lé si vá lasz tá sok szem pont já ból je len tõs ada to kat (egyé ni és te rü le ti vá lasz tó ke rü le ti ada tok,
or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ada tai, te rü le ti vá lasz tá si bi zott sá gok és iro dák ada tai).

A ki ad ványt nem csak az egye te mi, fõ is ko lai hall ga tók a ta nul má nya ik hoz, ha nem a vá lasz tá si bi zott sá gok tag jai (sza va -
zat szám lá ló bi zott ság, he lyi vá lasz tá si bi zott ság, or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság, te rü le ti
 választási bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság) és a vá lasz tá si iro dák mun ka tár sai is ha szon nal for gat hat ják
 választással kap cso la tos mun ká juk hoz. A te ma ti ku san rend sze re zett jog sza bály gyûj te mény meg fe le lõ se géd esz közt
je lent het a ku ta tók, a vá lasz tó jog iránt ér dek lõ dõk szá má ra is. 

A kö tet meg ren del he tõ, illetve sze mé lye sen is meg vá sá rol ha tó a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó köz löny bolt já ban,
 Budapest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí men (pos ta cím: 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny -
centrumban, 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán; te le fon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a LEX-ICON § 3.0 Vá lasz tó jo gi Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye ki ad ványt ( ára: 4950 Ft áfá val)

......................  pél dány ban, és kér jük jut tas sák el az aláb bi cím re: 

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 Hi va ta los Köz löny 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Is mét meg ren del he tõ, 2006. év re elõ fi zet he tõ az im már fél év szá za dos ha gyo má -
nyok ra vissza te kin tõ Pénz ügyi Szem le, amely meg úju ló, bõ vü lõ tar ta lom mal, ál -
lan dó ro vat rend del, kor sze rû ti po grá fi á val, igé nyes bo rí tó val – s ami szin tén új -
don ság – egy kö tet ben a ma gyar ral, tel jes ter je de lem ben an gol nyel ven is a tisz telt 
Ol va sók ren del ke zé sé re áll.

Több ál lam i, pénz ügyi szer ve zet össze fo gá sá val, ne ves szak em be rek bõl ál ló
szerkesztõ bizottság irány mu ta tá sá val, új lap tu laj do nos gon do zá sá ban, szer kesz -
té sé ben, s vál to zat la nul a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban ne gyed -
éven te je le nik meg a Pénz ügyi Szem le, amely köz pénz ügyi szak fo lyó irat ként ak -
tu á lis és hi te les ké pet ad a pénz ügyi rend szer, ezen be lül hang sú lyo san a köz szfé -
ra (pub lic sec tor), va la mint – a fõbb pénz ügyi össze füg gé sek tük ré ben – a ma gyar
nem zet gaz da ság lé nye ges vo ná sa i ról, a fel zár kó zá si, jö võ épí té si tö rek vé sek rõl, s
a kap cso ló dó szak mai vi ták ról. A fo lyó irat a gya kor la ti prob lé mák ol da lá ról kö -
ze lít ve a tu do má nyos ered mé nyek iránt is nyi tott. Ily mó don a meg úju ló Pénz -
ügyi Szem lét ha szon nal for gat hat ják a kü lön bö zõ te rü le te ken dol go zó gaz da sá gi
és pénz ügyi szak emberek, köz gaz dá szok, jo gá szok, ve ze tõk, me ne dzse rek mel -
lett a po li ti kai élet sze rep lõi, az egye te mi és fõ is ko lai ok ta tók, hall ga tók és a tu do -
má nyos ku ta tók is.

A Pénz ügyi Szem le meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén:
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., pos ta cí mén: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.
Éves elõ fi ze té si díj 2006. év re 19 908 Ft áfá val, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfá val, vagy 20 euró.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren del jük 2006. év re a Pénz ügyi Szem le cí mû köz pénz ügyi szak fo lyó ira tot.
A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................
cí me (hely ség, irá nyí tó szám, ut ca, ház szám): ..................................................
bank szám la szá ma: ............................................................................................
ügy in té zõ je és te le fon szá ma: ............................................................................

Kel te zés: ……………………………

                 
                           

…………………………………

cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és megtörve

cí mû kö te tét. Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ
meg tor lás so rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a kö zel sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem -
mis sé nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá -
szo kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy-mi nisz ter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ „har -
ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ért sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler Fri gyes,
Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl a
 Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944 de -
cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az ese ten -
ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ jel le gû at ro ci -
tá so kat 1962 augusztusáig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le tek be
me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ért sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, ha nem a
ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó és tör vény ho -
zó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma gyar or szá gi jo gász ság
hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd az Ál lam vé del mi Ha tó ság nem
csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be? A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk
összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet támasztja alá.
A kö tet meg ren del he tõ és sze mé lye sen meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6.
 tel./fax: 267-2780; in ter net cím: www.mhk.hu/koz lony bolt), to váb bá a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ára: 9996 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re.

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 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 Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Meg je lent a

JOGTANÁCSADÓ

cí mû jo gi szakfolyóirat áp ril isi szá ma.

Tá jé ko zód jon a Jog ta nács adó ból, s le gyen a min den na pok ban ön ma ga ügy véd je!

Kap ha tó a hír lap áru sok nál (pél dá nyon ként 598 Ft) vagy elõ fi zet he tõ az aláb bi szel vé nyen:

A kö vet ke zõ szá mok ter ve zett té má i ból

A cé gek nek: az új cég tör vény rõl, cég el já rá si tör -
vény rõl és a csõd tör vény mó do sí tá sá ról n A ke -
res ke del mi tör vény rõl n Tár sas há zak (so ro zat) n

Lakás szövetkezetek ( sorozat) n La kás bér let n

Ki sa já tí tás n Fog la ló, köt bér n Holt nak nyil vá ní tás
– a ha lál  tényének meg állapítása n A  végrendel -
kezés és a kö te les rész n Örök lé si szer zõ dés,
aján dé ko zás ha lál ese té re n Ha gya té ki vi ták n

Há zi  õrizet, lak hely el ha gyá si ti la lom n Bí ró ság
elé ál lí tás n Tár gya lás ról le mon dás n Köz -
igazgatási pe rek n Munka nélküliek  munka nélküli-
és szo ciális el látása n Köz al kal ma zot tak  érdek -
védelme n  Munkaerõ- kölcsönzés n  Munkaközi
szü net n Mun ka ügyi és tb- perek n Gaz da sá gi bûn -
cse lek mé nyek n  Testi sér tés n Ön gyilkosságban
köz re mû kö dés n Mag zat el haj tás n Rá gal ma zás,
be csü let sér tés, ke gye let sér tés n Köz úti bûn cse -
lek mé nyek (köz úti  veszélyeztetés, köz úti bal eset
oko zá sa, jármû vezetés it tas vagy  bódult ál la pot -
ban, jár mû ve ze tés til tott át en ge dé se, cserben -
hagyás) n Ha mis vád, ha mis  tanúzás n Sze mé lyes 
sza bad ság meg sér té se n Kis ko rú el he lye zé sé nek
meg vál toz ta tá sa n  Köz okirat-hamisítás, ma gán ok -
irat-ha mi sí tás n A sza bály sze rû kézbe sítés n Jog -
or vos la ti  fó ru mok n  Hi tel- és köl csön szer zõ dés n

Pol gá ri jo gi  kalauz A-tól Z-ig (so ro zat) n Ajándé -
kozás n Gyer me kek tar tá sa n Fa lu si tu riz mus

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõ fi ze tem a Jog ta nács adót .......... pél dány ban. 2006. évi éves elõ fi ze té si dí ja 5796 Ft áfá val, fél év re 2898 Ft áfá val.

A be fi ze tés hez szám lát q, csek ket q ké rek.

Elõ fi ze tõ ne ve, cí me: .....................................................................................................................................................

          .....................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ......................................................................................................................................

Dá tum: ...........................................................  Cég sze rû alá írás: ..............................................................................

Az elõ fi ze té si szel vényt a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. cí mé re vagy a 318-6668
fax szá má ra kér jük el kül de ni, illetve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/jog ta na csa do in ter net cí men ta lál ha tó megrendelõ -
lapon. Az elõ fi ze tés rõl to váb bi in for má ció kér he tõ a 266-9290/234, 235-ös te le fon szá mon.
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Munkavállalók és munkáltatók, munkavédelmi képviselõk,

munkavédelmi szakemberek, figyelem!

Az in gye nes telefonos mun ka vé del mi in for má ci ós szol gá lat tájékoztatást nyújt a mun ka vé de lem mel kap cso la tos jo go sult sá gok ról és
kö te le zett sé gek rõl a mun ka vál lalók és mun kál ta tók, az ér dek-kép vi se le ti szer vek és min den, a mun ka vé de lem kér dé sei iránt ér dek lõ dõ 

szá má ra.

A tá jé koz ta tó, ta nács adó te vé keny sé get a kö vet ke zõ szer ve ze tek látják el:

Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség (OMMF)
Té ma kör: Mun ka he lyi biz ton ság Zöldszám: 06 (80) 204-292

Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–16.00, pén te ken 8.00–12.00 óráig

Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat (ÁNTSZ)
Té ma kör: Mun ka he lyi egész ség Zöldszám: 06 (80) 204-264

Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 7.45–16.00, pén te ken 7.45–11.45 órá ig

Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal (MBH)

Té ma kör: Bá nyá sza ti mun ka vé de lem Zöldszám: 06 (80) 204-258
Hív ha tó: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.00–15.00, pén te ken 8.00–15.00 órá ig

Munkavédelmi szakmai kérdésekben tájékozódhat, pl. üzembe helyezés, kockázatértékelés, egyéni védõeszközök, egészségi

alkalmassági vizsgálat, munkabalesetekkel kapcsolatos eljárás.

Csak egy te le fon, és az in for má ci ós szol gá la tok jól kép zett szak em be rei gyors, szak sze rû, a gya kor lat ban hasz no sít ha tó

ta náccsal szol gál nak!

Az igény be ve võk név te len sé gü ket meg õriz ve ér dek lõd het nek. A tá jé koz ta tó szol gá lat sem sze mé lyi leg, sem in for ma ti ka i lag

nem kap cso ló dik a mun ka vé de lem ál lam i ha tó sá gi fel ügye le ti el len õr zé sé hez.

INGYENES MUNKAVÉDELMI
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT
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