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2006. évi XXII.
t ö r v é n y

a tõkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény módosításáról*

1. § A tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Tpt.) 14. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[(1) Az ér ték pa pír for ga lom ba ho za ta la zárt kö rû nek mi -
nõ sül (a to váb bi ak ban: zárt kö rû for ga lom ba ho za tal), ha]

„f) a rész vény tár sa ság szö vet ke zet át ala ku lá sá val jön
lét re és a rész vé nye ket ki zá ró lag az át ala ku ló szö vet ke zet
tag ja i nak, üz let rész tu laj do no sa i nak ajánl ják fel.”

2. § A Tpt. 70. §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A Fel ügye let in do kolt ké re lem re az el fo ga dó nyi -

lat ko zat meg té te lé re a vé te li aján lat ban meg ha tá ro zott ha -
tár idõt egy szer, leg fel jebb ti zen öt nap pal meg hosszab bít -
hat ja. A ké rel me zõ leg ké sõbb az ere de ti ha tár idõ le jár tá ig
kö te les köz zé ten ni a ha tár idõ meg hosszab bí tá sá nak té nyé rõl
szó ló tá jé koz ta tást.”

3. § A Tpt. 76. §-a a kö vet ke zõ (2)–(5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(2) Az aján lat te võt, ha a vé te li aján lat kö vet kez té ben a
sza va za ti jo gok több mint ki lenc ven szá za lé kát meg sze -
rez te és az el len ér ték tel je sí té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé -
gé nek ma ra dék ta la nul ele get tett, az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott be je len tés köz zé té te lét kö ve tõ har minc na pon
be lül vé te li jog il le ti meg a tu laj do ná ba nem ke rült rész vé -
nyek te kin te té ben. A vé te li jog gya kor lá sa so rán az el len -
ér ték nem le het ke ve sebb, mint a vé te li aján lat so rán al kal -
ma zott el len ér ték vagy az egy rész vény re jutó sa ját tõke
kö zül a ma ga sabb. Az egy rész vény re jutó sa ját tõ két a
legutol só könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí tett éves be szá mo ló
alap ján kell meg ha tá roz ni.

(3) A vé te li jo gá val élni kí vá nó be fo lyást szer zõ e szán -
dé kát két nap tá ri na pon be lül a Fel ügye let nek be je len ti, és
ez zel egy ide jû leg vé te li szán dé kát köz zé te szi. A be je len -
tés ben és a köz le mény ben meg kell je löl ni a rész vé nyek el -
len ér té két, a rész vé nyek át adá sá nak és az el len ér ték meg fi -
ze té sé nek he lyét, ide jét és mód ját.

(4) A rész vény tár sa ság a ha tár idõ ben át nem adott rész -
vé nye ket ér vény te len né nyil vá nít ja. Erre az el já rás ra a Gt.
263. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(5) Ha a vé te li aján la ti el já rás le zá rá sa kor az aján lat te -
võ nek a rész vény tár sa ság ban fenn ál ló be fo lyá sa meg ha -
lad ja a sza va za ti jo gok több mint ki lenc ven szá za lé kát, a
fenn ma ra dó rész vé nyek tu laj do no sa i nak – az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott be je len tés köz zé té te lét kö ve tõ har -
minc na pon be lül meg tett – ké ré sé re kö te les e rész vé -

nyeket is meg vá sá rol ni. A vé te li kö te le zett ség ese tén az el -
len ér ték leg ki sebb össze gé nek meg ha tá ro zá sá ra a (2) be -
kez dés ben fog lal ta kat meg fe le lõ en al kal maz ni kell.”

4. § A Tpt. a 77. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 78. §-sal egé szül
ki:

„78. § Ha a vé te li aján lat ered mé nye ként nem ke rül sor a 
vé te li aján lat tár gyát ké pe zõ va la mennyi rész vény át ru há -
zá sá ra, de az aján lat te võ a 68. § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott mér té kû be fo lyást szer zett, az aján lat te võ nek a to -
váb bi be fo lyás szer zé se so rán nem kell újabb vé te li aján la -
tot ten nie. Ha a vé te li aján lat ered mé nye ként meg szer zett
be fo lyás mér té ke nem éri el a 68. § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott mér té ket, úgy az aján lat evõ nek a to váb bi – a
68. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ket meg ha -
ladó – be fo lyás szer zés hez elõ ze te sen újabb vé te li aján la tot 
kell ten nie.”

5. § A tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény mó do -
sí tá sá ról szó ló 2005. évi CLXXXVI. tör vény 180. §-a
(2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez 2006.
má jus 20-a elõtt jó vá ha gyás ra be nyúj tott nyil vá nos vé te li
aján la tok ese tén a nyil vá nos vé te li aján lat jó vá ha gyás ra
tör té nõ be nyúj tá sa kor ha tá lyos elõ írá so kat kell alkal -
mazni.”

6. § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) A Tpt. – e tör vény 1. §-ával meg ál la pí tott – 14. §
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lalt ren del ke zést kell al -
kal maz ni, ha a szö vet ke zet át ala ku lá sát elõ ké szí tõ köz -
gyû lés meg tar tá sá ra vagy a Tpt. 17. § (1) be kez dé se sze -
rinti be je len tés re 2005. jú ni us 30-át kö ve tõ en ke rült sor.

(3) A Tpt.-nek – e tör vény 2–4. §-ai val meg ál la pí tott –
70. §-a (8) be kez dé sé nek, 76. §-a (2)–(5) be kez dé se i nek és 
78. §-ának ren del ke zé se it a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le té hez e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en be -
nyúj tott nyil vá nos vé te li aján lat ra kell al kal maz ni. A Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té hez e tör vény ha tály -
ba lé pé sét meg elõ zõ en jó vá ha gyás ra be nyúj tott nyil vá nos
vé te li aján la tok ese tén a nyil vá nos vé te li aján lat jóvá -
hagyásra tör té nõ be nyúj tá sa kor ha tá lyos elõ írá so kat kell
alkal mazni.

(4) A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vény
354. §-ának (1) és (2) be kez dé se nem lép ha tály ba.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
szó ló 1996. évi CXII. tör vény 235. §-a (2) be kez dé sé nek
h) pont ja,
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b) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
szó ló 1996. évi CXII. tör vény mó do sí tá sá ról szó ló 2005. évi 
CLXXXVIII. tör vény 37. § (1) be kez dés a) pont já ból a
„235. §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja” szö veg rész.

(6) E tör vény 2–3. §-ai, 6. §-ának (3) be kez dé se és a Tpt. 
70. §-ának (8) be kez dé se, 76. §-ának (2)–(5) be kez dé sei
2006. má jus 20-án ha tá lyu kat vesz tik.

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

2006. évi XXIII.
t ö r  v é n y

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl  szóló 
2005. évi CLIII. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: Kvtv.)
30.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, il let ve
gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta tó egy-
 házi fenn tar tó ja 2007. év ben nor ma tív hoz zá já ru lás ra ak kor
jo go sult, ha a fenn tar tó, il let ve fenn tar tó vál to zás ese tén a jog -
elõd fenn tar tó 2006. szep tem ber 30-áig be je len ti a Ma gyar
Ál lam kincs tár – fenn tar tó szék he lye sze rin ti ille té kes – te rü -
le ti, re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak

a) a nor ma tív hoz zá já ru lás-igény lés alap já ul szol gá ló
vár ha tó fel adat mu ta tót (el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám,
szol gá lat, köz pont) és

b) az igény be vé tel 2007. évi vár ha tó idõ tar ta mát.
(7) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, il let ve

gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta tó
– (6) be kez dés ben nem em lí tett – nem ál la mi fenn tar tó ja
2007. év ben nor ma tív hoz zá já ru lás ra ak kor jo go sult,

a) ha a fenn tar tó, il let ve fenn tar tó vál to zás ese tén a jog -
elõd fenn tar tó 2006. szep tem ber 30-áig be je len ti a Ma gyar 
Ál lam kincs tár – fenn tar tó szék he lye sze rin ti ille té kes – te -
rü le ti, re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak

aa) a nor ma tív hoz zá já ru lás-igény lés alap já ul szol gá ló
vár ha tó fel adat mu ta tót (el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám,
szol gá lat, köz pont), és

ab) az igény be vé tel 2007. évi vár ha tó idõ tar ta mát, va -
la mint

b) ha a fenn tar tó, il let ve fenn tar tó vál to zás ese tén a jog -
elõd fenn tar tó az ál ta la fenn tar tott, az igény lés alap já ul
szol gá ló el lá tot ti lét szám ra, fé rõ hely szám ra, szol gál ta tó ra, 
il let ve köz pont ra 2006. de cem ber 31-én kü lön jog sza bály
sze rint jog erõs mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zik, és

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

c) új, be lé põ szol gál ta tá sok, il let ve fé rõ hely bõ ví tés
ese tén, ha az ál ta la fenn tar tott, és az igény lés alap já ul szol -
gá ló el lá tot ti lét szá mot, fé rõ hely szá mot, szol gál ta tót, köz -
pon tot a szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter az
irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend szer be – kü lön jog sza -
bály sze rint, a biz to sí tott szol gál ta tás szak mai, mi nõ sé gi
jel lem zõi és mû kö dé sé nek szak mai-gaz da sá gi ha té kony -
sá ga alap ján, a szol gál ta tá sok te rü le ti le fe dett sé gét figye -
lembe véve – be fo gad ja.”

2.  § A Kvtv. 103.  § d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál la -
pít sa meg:)

„d) leg ké sõbb 2006. jú ni us 30-áig a szo ci á lis ága zat irá -
nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter ál tal mû köd te tett irá nyí tott te -
rü le ti ki egyen lí té si rend szer rész le tes sza bá lya it”.

3.  § A Kvtv. 1. szá mú mel lék le té ben a XXIV. If jú sá gi,
Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um
fe je zet 10. „Csa lá di tá mo ga tá sok” cím 7. „Pénz be li és egy -
sze ri tá mo ga tás” al cí mé nek meg ne ve zé se „Pénz be li gyer -
mek vé del mi tá mo ga tá sok”-ra vál to zik.

4.  § (1) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let 12. ca) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

(Amennyi ben az in téz mény ben az emelt szín vo na lú férõ -
he lyek re meg ál la pí tott sze mé lyi té rí té si dí jak éves össze gé nek
át la ga)

„ca) nem ha lad ja meg a 400 000 fo rin tot, ak kor
730 000 fo rint,”
 (2) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let 19. a) pont já nak utol só
be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[19. Kol lé gi u mok köz ok ta tá si fel ada tai
a) Kol lé gi u mi, ex ter ná tu si ne ve lés, el lá tás]
„A Kö zokt. tv. sze rint gyógy pe da gó gi ai ne ve lés ben, ok -

ta tás ban részt ve võk kol lé gi u mi ne ve lé sé hez, ok ta tá sá hoz
nem ez, ha nem a d) pont sze rin ti hoz zá já ru lás igé nyel -
hetõ.”
 (3) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let 22. a) pont já nak elsõ
szö ve ges be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[22. Gyer mek- és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ jut ta -
tá sok, szol gál ta tá sok

a) Óvo dá ban, is ko lá ban, kol lé gi um ban szer ve zett ked -
vez mé nyes ét kez te tés]

„A hoz zá já ru lást igé nyel he ti a he lyi ön kor mány zat az
ál ta la fenn tar tott óvo dá ban, kol lé gi um ban el lá tás ban, to -
váb bá az is ko lá ban nap pa li rend sze rû ok ta tás ban részt
vevõ – a 15–17., és 19. jog cí men figye lembe ve he tõ –
gyer me kek, nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban részt
vevõ ta nu lók után, akik szá má ra a fenn tar tó a Gyvt.
148.  §-a (5) be kez dé sé nek a)–d) pont ja alap ján 50%-os
nor ma tív ét ke zé si té rí té si-díj ked vez ményt vagy in gye nes
ét kez te tést biz to sít.”
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 (4) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok és a több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sok az ál ta luk nyúj tott 11. a), c)–e),
11. g)–h) jog cím sze rin ti szol gál ta tá sok hoz kap cso ló dó an,
to váb bá az ál ta luk fenn tar tott in téz mé nyek ben a 11. b),
11. j–k), 12–14. pon tok sze rin ti hoz zá já ru lá sok ra jo go sul -
tak az egyes jog cí mek ben sze rep lõ fel té te lek sze rint az zal,
hogy a la kos ság szám hoz kap cso ló dó fel té telt a több cé lú
kis tér sé gi tár su lás ban e fel adat(ok)ban részt vevõ te le pü -
lések együt te sen kell tel je sít sék.”

 (5) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. A 11–14. b) pon tok ban sze rep lõ hoz zá já ru lá so kat
azok a he lyi ön kor mány za tok ve he tik igény be, ame lyek a
sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a
fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl,
to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let, il let ve a gyer mek jó -
lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en ge dé -
lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm.
ren de let sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel ren del kez nek.”
 (6) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
8. pont já nak má so dik gon do lat je les be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[8. A 12. pont ban sze rep lõ, a gyer mek vé del mi szak el lá -
tás hoz kap cso ló dó hoz zá já ru lá sok (12. aa) és 12. ba) jog -
cí mek) igény be vé te lé nek sa já tos sza bá lyai:]

„– Amennyi ben a gyer mek vé del mi el lá tás ban ré sze sü lõ
gyer mek böl csõ dei el lá tás ban vagy köz ok ta tá si szol gál -
tatás ban ré sze sül, ak kor az in téz ményt fenn tar tó ön kor -
mány zat jo go sult a fel adat hoz kap cso ló dó e mel lék let sze -
rin ti nor ma tív hoz zá já ru lá sok nak a 19. d) pont ki vé te lé vel
tör té nõ igény be vé te lé re is, az ott meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint. A 19. d) pont sze rin ti el lá tás ese tén az in téz mény -
ben el he lye zett gyer me kek után a 12. ba) pont sze rin ti nor -
ma tív hoz zá já ru lás ve he tõ igény be.”
 (7) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
10. j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„j) A 20. ba) pont má so dik gon do lat je lé ben meg ha tá ro -
zott jog cí me ken a fog lal ko zá so kon részt vevõ ta nu lók
2006. évi költ ség ve té si évre – tan éven ként – be csült át lag -
lét szá ma alap ján ter vez he tõ, il let ve igé nyel he tõ a hoz zá já -
ru lás. Az el szá mo lás nál a fog lal ko zá si nap lók sze rint a
nap tá ri évre na pon ként össze sí tett lét szá mot 185 nap pal
kell el osz ta ni. Ha az elõ írt heti hat órá nál ke ve sebb fog lal -
koz ta tást szer vez nek a költ ség ve té si éven be lü li ta ní tá si
évek át la gá ban, a hoz zá já ru lás nem jár. Ab ban az eset ben,
ha a heti hat órai idõ ke re ten fe lü li fog lal koz ta tást is szer -
vez nek, nem igé nyel he tõ egy ta nu ló után ezen a jog cí men
több szö rös hoz zá já ru lás.”
 (8) A Kvtv. 3. szá mú mel lék let Ki egé szí tõ sza bá lyok
10. n) pont ja elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
kezés lép:

„n) a 22. a) pont alat ti, a gyer mek és ta nu lói in téz mé nyi
ét kez te tés hez kap cso ló dó hoz zá já ru lás az ét kez te tést

igény be vevõ, a Gyvt. 148.  §-a (5) be kez dé sé nek
a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott nor ma tív té rí té si díj-ked -
vez mény re jo go sult gyer me kek, ta nu lók 2006. évi be csült
át lag lét szá ma és az ét ke zé si na pok szá ma alap ján ter vez -
he tõ, il let ve igé nyel he tõ.”

5.  § A Kvtv. 8. szá mú mel lék let II/1. Egyes jö ve de lem -
pót ló tá mo ga tá sok ki egé szí té se jog cím elsõ be kez dé sé nek
elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„A tá mo ga tás a te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal a szo -
ciális igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Szoctv.) alap ján rend sze res
szo ci á lis se gély ben, idõs ko rú ak já ra dé ká ban, a Szoctv.
41.  §-a (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ápo lá si díj ban, a
Szoctv. 55/A.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján adós -
ság csök ken té si tá mo ga tás ban, az adós ság ke ze lé si szol gál -
ta tás hoz kap cso ló dó, a Szoctv. 38.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban és a
Szoctv. 38.  §-ának (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott la kás -
fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek szá má ra,
va la mint a Szoctv. 41.  §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott ápo lá si díj után járó nyug díj biz to sí tá si já ru lék ra ki fi -
ze tett össze gek, a Szoctv. 55/A.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rin ti elõ re fi ze tõs gáz- vagy áram fo gyasz tást mérõ ké szü lék 
fel sze re lé si költ sé gei, a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám -
ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 19.  §-a
alap ján ki fi ze tett rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás
90%-ának, va la mint a Szoctv. 43/A.  §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti emelt össze gû ápo lá si díj ra való jo go sult ság meg -
ál la pí tá sát meg ala po zó szak vé le mény dí já nak és a „Si ke -
res Ma gyar or szá gért Pa nel Plusz” Hi tel prog ram ke re té ben
la kás szö vet ke zet, il let ve tár sas ház ál tal fel vett köl csön höz
kap cso ló dó tá mo ga tás nyúj tá sá ról  szóló 156/2005.
(VIII. 5.) Korm. ren de let alap ján ka mat tá mo ga tás ra jo go -
sul tak szá má ra ki fi ze tett összeg fe de ze té re szol gál.”

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 
és a társadalombiztosítás szerveinek állami

felügyeletérõl  szóló 1998. évi XXXIX. tör vény módosítása

6.  § A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és a tár -
sa da lom biz to sí tás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl  szóló
1998. évi XXXIX. tör vény 7.  §-a a kö vet ke zõ b) pont tal
egé szül ki:

(Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár igaz ga tá si
szer vei:)

„b) a Vas utas Tár sa da lom biz to sí tá si Igaz ga tó ság;”

7.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na -
pon lép ha tály ba. Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Kvtv.
101.  § (1) bek. d) pont ja.
 (2) Ha a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, il let -
ve gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta tó
nem ál la mi fenn tar tó ja a mû kö dé si en ge délyt 2006. ja -
nuár 1-jét köve tõen sze rez te meg, a nor ma tív ál la mi hoz zá -
já ru lás ra a mû kö dé si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé tõl
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jogo sult, ha meg fe lel a Kvtv. 3. szá mú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek nek, és a Ma gyar Köz tár sa ság 2005.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény
30.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti be je len té si kö te le zett sé -
gé nek ele get tett.

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

2006. évi XXV.
t ö r  v é n y

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló 
2003. évi CXXVII. tör vény módosításáról*

1.  § A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 53.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Adó men tes célú fel hasz ná lás nak mi nõ sül)
„b) a 2707 50 vám ta ri fa szá mú tü ze lõ anyag ként ér té ke -

sí tett egyéb el len õr zött ás vány olaj, a 2710 19 41, a
2710 19 45 és a 2710 19 49 vám ta ri fa szá mú gáz olaj, a
2710 19 61 vám ta ri fa szá mú fû tõ olaj, a 3824 90 99 vám ta -
ri fa szá mú bio dí zel, va la mint a vám ha tó ság ál tal en ge dé -
lye zett bio dí zel-adó rak tár ban tör té nõ bio dí zel elõ ál lí tás
so rán mel lék ter mék ként ke let ke zett 2905 45 vám ta ri fa szá -
mú gli ce rin, to váb bá – amennyi ben a fel hasz ná ló tel je sí te -
ni tud ja a kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok ban fog lalt, a
füst gáz kén tar tal má ra vo nat ko zó ki bo csá tá si ha tár ér té -
keket, és azt a kör nye zet vé del mi ha tó ság iga zol ja – a
2710 19 63, a 2710 19 65 és a 2710 19 69 vám ta ri fa szá mú
fû tõ olaj erõ mû ben vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá hoz, vagy
erõ mû ben vagy táv hõ ter me lõ lé te sít mény ben kap csolt hõ-
és vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá hoz tör té nõ fel hasz ná lá sa;”

2.  § A Jöt. 55.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez -
dés sel:

„(4) Vissza igé nyel he tõ to váb bá a vám ha tó ság ál tal en -
ge dé lye zett bio dí zel-adó rak tár ban elõ ál lí tott,

a) az SZJ 10.10, 10.20, 10.30, 11.10.90, 11.20.11,
12.00, 13. és 14. szá mon je lölt bá nyá sza ti te vé keny ség so rán
bá nya te rü le ten, va la mint

b) a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
sze rin ti köz fel adat el lá tá sa so rán
köz úti for ga lom ban nem hasz nált gé pek és me cha ni kus be -
ren de zé sek üze mel te té sé hez tény le ge sen fel hasz nált, adó -
zot tan be szer zett bio dí zel után a be szer zés kor meg fi ze tett
adó ból li te ren ként 79 Ft.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

(5) A vissza igény lés re a (4) be kez dés a) pont sze rin ti
eset ben a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
sze rin ti ha tó sá gi en ge déllyel ren del ke zõ azon bá nya vál lal -
ko zó jo go sult, amely nek (aki nek) a bányatör vény sze rint
meg ál la pí tott bá nya te lek re jo go sult sá ga van, és ott a bá nya -
ka pi tány ság ál tal jó vá ha gyott mû sza ki üze mi terv alap ján
bá nyá sza ti te vé keny sé get foly tat.

(6) A vissza igény lés re a (4) be kez dés b) pont sze rin ti
eset ben az ott meg je lölt te vé keny sé get vég zõ ál la mi vagy 
ön kor mány za ti szerv és a víz gaz dál ko dá si tár su lat, il let -
ve meg bí zá suk ból ilyen te vé keny sé get vég zõ sze mély jo -
go sult.”

3.  § A Jöt. 56.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó vissza igény lé sét a gáz olaj, a re pü lõ gép
üzem anyag, il let ve a bio dí zel adót tar tal ma zó áron tör tént
be szer zé sé rõl, vagy – az 55.  § (4) be kez dés a) pont sze rin ti
eset ben – a gépi bér mun ka-szol gál ta tás igény be vé te lé rõl a
vissza igény lés re jo go sult ne vé re ki ál lí tott szám lá val és a
tény le ges fel hasz ná lás kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rin ti iga zo lá sá val, a re pü lõ gép üzem anyag ese té ben to váb -
bá a re pü lés idõ pont ját, cél ját és tel je sí té sét iga zo ló ok -
mánnyal kell do ku men tál ni.”

4.  § A Jöt. 104.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Jö ve dé ki en ge dé lyes te vé keny sé get

a) ki zá ró lag szõ lõ bor ral foly ta tó sze mély nek a jö ve dé ki
en ge dély meg szer zé sé hez nem kell,

b) ki zá ró lag 5 li ter/5 ki lo gramm vagy an nál ki sebb
 kiszerelésû üzem anyag-ada lék kal foly ta tó sze mély nek
1 mil lió Ft összeg ben kell

jö ve dé ki biz to sí té kot nyúj ta nia.”

5.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt eltérés sel –
2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.
 (2) A 4.  § e tör vény ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba
az zal, hogy ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.
 (3) A Jöt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 104.  § (10) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti te vé keny ség re 2006. ja nu ár 1-jé tõl
elõ írt jö ve dé ki en ge dély iránt az e tör vény ki hir de té sét kö -
ve tõ 45. na pig be nyúj tott ké re lem ese tén an nak elbírálá -
sáig a jö ve dé ki en ge dély hi á nyá ban foly ta tott te vé keny -
ség hez a Jöt. sze rin ti jog kö vet kez mény nem fûz he tõ.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2006. évi XXXVI.
t ö r  v é n y

a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával
kapcsolatos kettõs adóztatás megszüntetésérõl  szóló,

1990. július 23-án Brüsszelben aláírt Egyezmény, 
az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak

és a Svéd Királyságnak a társult vállalkozások
nyereségkiigazításával kapcsolatos kettõs adóztatás

megszüntetésérõl  szóló egyezményhez való
csatlakozásáról  szóló Egyezmény és az ehhez
kapcsolódó Aláírási Jegyzõkönyv, a kapcsolt

vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos
kettõs adóztatás megszüntetésérõl  szóló 1990. július
23-i egyezmény módosításáról  szóló Jegyzõkönyv,

valamint a Cseh Köztársaságnak, az Észt
Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett

Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar
Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel

Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a
Szlovák Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások

nyereségkiigazításával kapcsolatos kettõs adóztatás
megszüntetésérõl  szóló Egyezményhez való

csatlakozásáról  szóló Egyezmény és az ehhez
kapcsolódó Aláírási Jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la -
tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló, 1990. jú li us
23-án alá írt Egyez mény (a továb biak ban: Vá lasz tott bí ró -
sá gi Egyez mény), az Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn
Köz tár sa ság nak és a Svéd Ki rály ság nak a tár sult vál lal -
ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz -
ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény hez való csat la -
ko zá sá ról  szóló Egyez mény (a továb biak ban: Elsõ Csat -
la ko zá si Egyez mény) és az eh hez kap cso ló dó Alá írá si
Jegy zõ könyv (a továb biak ban: Elsõ Alá írá si Jegy zõ -
könyv), a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val
kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló
1990. jú li us 23-i egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló Jegy zõ -
könyv (a továb biak ban: Mó do sí tó Jegy zõ könyv), va la -
mint a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a
Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván
Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai
Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság nak, a Szlo vén
Köz tár sa ság nak és a Szlo vák Köz tár sa ság nak a kap csolt
vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs
adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló Egyez mény hez való
csat la ko zá sá ról  szóló Egyez mény (a továb biak ban: Má -
so dik Csat la ko zá si Egyez mény) és az eh hez kap cso ló dó
Alá írá si Jegy zõ könyv (a továb biak ban: Má so dik Alá írá si 
Jegy zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Vá lasz tott bí ró sá gi Egyez ményt,
az Elsõ Csat la ko zá si Egyez ményt, az Elsõ Alá írá si Jegy -
zõ köny vet, a Mó do sí tó Jegy zõ köny vet, a Má so dik Csat la -
ko zá si Egyez ményt és a Má so dik Alá írá si Jegy zõ köny vet
e tör vénnyel ki hir de ti.

3.  § A Vá lasz tott bí ró sá gi Egyez mény hi te les szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával
kapcsolatos kettõs adóztatás megszüntetésérõl1

Az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
Ma gas Szer zõ dõ Fe lei,

az zal az óhaj jal, hogy ér vény re jut tas sák a Szer zõ dés
220. cik két, amely nek ér tel mé ben vál lal ták, hogy tár gya lá -
so kat foly tat nak egy más sal an nak ér de ké ben, hogy ál lam -
pol gá ra ik ja vá ra biz to sít sák a ket tõs adóz ta tás meg szün te -
té sét,

fi gye lem be véve a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki -
iga zí tá sá val kap cso lat ban a ket tõs adóz ta tás meg szün te té -
sé nek fon tos sá gát,

úgy ha tá roz tak, hogy meg kö tik ezt az egyez ményt, és
e cél ból meg ha tal ma zott ja ik ként ki je löl ték:

Õ fel sé ge a bel gák ki rá lya:
Phi lip pe de Scho ut he e te de Ter va rent
rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet;

Õ fel sé ge Dá nia ki rály nõ je:
Ni els Hel veg Pe ter sen
gaz da sá gi mi nisz tert;

A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság el nö ke:
Theo Wa i gel
szö vet sé gi pénz ügy mi nisz tert;
Jür gen Trumpf
rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet;

A Gö rög Köz tár sa ság el nö ke:
Io an nis Pa la i ok ras sas
pénz ügy mi nisz tert;

Õ fel sé ge Spa nyol or szág ki rá lya:
Car los Sol cha ga Ca ta lán
gaz da sá gi és pénz ügy mi nisz tert;

A Fran cia Köz tár sa ság el nö ke:
Jean Vi dal
rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve tet;

Ír or szág el nö ke:
Al bert Re y nolds
pénz ügy mi nisz tert;
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Az Olasz Köztársaság elnöke:
Stefano De Luca
pénzügyminisztériumi államtitkárt;

Õ Királyi Fensége a luxemburgi nagyherceg:
Jean-Claude Juncker
költségvetési, pénz- és munkaügyi minisztert;

Õfelsége Hollandia királynõje:
P.C. Nieman
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet;

A Portugál Köztársaság elnöke:
Miguel Beleza
pénzügyminisztert;

Õfelsége Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királyságának királynõje:

David H.A. Hannay KCMG
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet;

akik a Tanácson belül ülésezve, és kicserélve jó és kellõ
alakban talált meghatalmazásaikat,
a következõkben állapodtak meg:

I. Fejezet

AZ EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSI KÖRE

1. cikk

(1) Ezt az egyezményt kell alkalmazni, amennyiben egy
szerzõdõ állam vállalkozásának nyeresége által tartalma-
zott, adóztatási célokra figyelembe veendõ nyereséget egy
másik szerzõdõ állam vállalkozásának a nyeresége szintén
tartalmazza, vagy valószínûleg tartalmazni fogja azon az
alapon, hogy akár közvetlenül, akár az érintett állam megfe-
lelõ jogszabályait alkalmazva, nem tartották be a 4. cikkben
foglalt elveket.

(2) Ezen egyezmény alkalmazásában egy szerzõdõ ál-
lam vállalkozásának egy másik szerzõdõ államban talál-
ható állandó telephelyét azon államnak a vállalkozásának
kell tekinteni, amelyikben az található.

(3) Az (1) bekezdést abban az esetben is alkalmazni
kell, amennyiben az érintett vállalkozások bármelyike
nem nyereséges, hanem veszteséges.

2. cikk

(1) Ezt az egyezményt a jövedelemadókra kell alkal-
mazni.

(2) Az ezen egyezmény hatálya alá tartozó meglévõ
adók a következõk:

a) Belgiumban:
– Imp�t des personnes physiques/Personenbelasting,
– Imp�t des sociétés/Vennootschapsbelasting,

– Imp�t des personnes morales/Rechtspersonenbelas-
ting,

– Imp�t des non-résidents/Belasgin der niet-verblijf-
houders,

– taxe communale et la taxe d’agglomération addition-
nelles � l’imp�t des personnes physiques/aanvullende ge-
meentebelasting en agglomeratiebelasting op de personen-
belasting;

b) Dániában:
– selskabsskat,
– indkomstskat til staten,
– kommunale indkomstskat,
– amtskommunal indkomstskat,
– s�rlig indkomstskat,
– kirkeskat,
– udbytteskat,
– renteskat,
– royaltyskat,
– frig�relsesafgift;
c) Németországban:
– Einkommensteuer,
– Körperschaftsteuer,
– Gewerbesteuer, amennyiben ez az adó üzleti nyere-

ségen alapul;
d) Görögországban:

e) Spanyolországban:
– impuesto sobre la renta de las personas fisicas,
– impuesto sobre sociedades;
f) Franciaországban:
– imp�t sur le revenu,
– imp�t sur le sociétés;
g) Írországban:
– Income tax,
– Corporation tax;
h) Olaszországban:
– Imposta sul reddito delle persone fisiche,
– Imposta sul reddito delle persone giuridiche,
– Imposta locale sui redditi;
i) Luxemburgban:
– imp�t sur le revenu des personnes physiques,
– imp�t sur le revenu des collectivités,
– imp�t commercial, amennyiben ez az adó üzleti nye-

reségen alapul;
j) Hollandiában:
– inkomstenbelasting,
– vennootschapsbelasting;
k) Portugáliában:
– imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,
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– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,
– derrama para os municípios sobre o imposto sobre o

rendimento das pessoas colectivas;
l) az Egyesült Királyságban:
– Income tax,
– Corporation tax;

(3) Az egyezményt alkalmazni kell bármely azonos
vagy hasonló adóra is, amelyet az egyezmény aláírásának
idõpontja után, a már létezõ adók mellett vagy azok helyett
vetettek ki. A szerzõdõ államok illetékes hatóságai tájé-
koztatják egymást a vonatkozó nemzeti törvények bár-
milyen módosításáról.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. szakasz

Fogalommeghatározások

3. cikk

(1) Ennek az egyezménynek az alkalmazásában: az „ille-
tékes hatóság”:

– Belgiumban:
De Minister van Financien vagy meghatalmazott képvi-

selõje,
Le Ministre des Finances vagy meghatalmazott kép-
viselõje,

– Dániában:
Skatteministeren vagy meghatalmazott képviselõje,
– Németországban:
Der Bundesminister der Finanzen vagy meghatalmazott

képviselõje,
– Görögországban:

vagy meghatalmazott képviselõje,
– Spanyolországban:
El Ministro de Economía y Hacienda vagy meghatalmazott

képviselõje,
– Franciaországban:
Le Ministre chargé du budget vagy meghatalmazott

képviselõje,
– Írországban:
The Revenue Commissioners vagy meghatalmazott kép-

viselõje,
– Olaszországban:
Il Ministro delle Finanze vagy meghatalmazott képvise-

lõje,
– Luxemburgban:
Le Ministre des Finances vagy meghatalmazott képvi-

selõje,

– Hollandiában:
De Minister van Financien vagy meghatalmazott képvi-

selõje,
– Portugáliában:
O Ministro das Finanças vagy meghatalmazott képvise-

lõje,
– az Egyesült Királyságban:
The Commissioners of Inland Revenue vagy meghatal-

mazott képviselõje.

(2) Az egyezményben nem meghatározott kifejezések
ugyanazon jelentéssel bírnak, kivéve ha a szövegösszefüg-
gés azt másként kívánja, mint amellyel az érintett államok
közötti, kettõs adóztatásról szóló egyezményben rendel-
keznek.

II. szakasz

A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazítására
és az állandó telephelyeknek tulajdonított nyereségre

alkalmazandó alapelvek

4. cikk

Az egyezmény alkalmazásakor a következõ alapelveket
kell betartani:

1. Amennyiben:
a) egy szerzõdõ állam vállalkozása közvetlenül vagy

közvetve részt vesz egy másik szerzõdõ állam vállalkozá-
sának vezetésében, ellenõrzésében vagy részesedik annak
tõkéjében;

vagy
b) ugyanazok a személyek közvetlenül vagy közvetve

részt vesznek az egyik szerzõdõ állam vállalkozásának és
egy másik szerzõdõ állam vállalkozásának vezetésében,
ellenõrzésében vagy részesednek azok tõkéjében;
és mindkét esetben olyan feltételekben állapodnak meg
vagy olyan feltételeket szabnak meg a két vállalkozás kö-
zötti kereskedelmi vagy pénzügyi kapcsolatok tekinteté-
ben, amelyek különböznek két független vállalkozás kö-
zötti kapcsolatra vonatkozó feltételektõl, akkor bármely
nyereség, amely e feltételek meg nem léte esetén az egyik
vállalkozásnál keletkezett volna, de a fenti feltételek miatt
mégsem keletkezett, e vállalkozásnak a nyereségébe be-
számítható, és ennek megfelelõen adóztatható.

2. Amennyiben egy szerzõdõ állam vállalkozása egy
másik szerzõdõ államban üzleti tevékenységet folytat egy
ott található állandó telephelyen keresztül, akkor az állan-
dó telephelynek kell azt a nyereséget tulajdonítani, amely
várhatóan akkor keletkezne, ha olyan önálló és független
vállalkozásként mûködne, amely ugyanolyan vagy hason-
ló feltételek mellett ugyanolyan vagy hasonló tevékenysé-
get folytat, teljes mértékben függetlenül szerzõdve azzal a
vállalkozással, amely az állandó telephellyel rendelkezik.
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5. cikk

Amennyi ben egy szer zõ dõ ál lam nak szán dé ká ban áll a
4. cikk ben fog lalt alap el vek kel össz hang ban ki iga zí ta ni
egy vál lal ko zás nye re sé gét, kel lõ idõ ben tá jé koz tat nia kell
a vál lal ko zást a ter ve zett in téz ke dés rõl, és le he tõ sé get kell
nyúj ta nia szá má ra, hogy tá jé koz tas sa a má sik vál lal ko zást, 
le he tõ vé téve így, hogy a má sik vál lal ko zás ér te sít se a
másik szer zõ dõ ál la mot.

Ugyan ak kor az ilyen tá jé koz ta tást nyúj tó szer zõ dõ ál -
lam nem aka dá lyoz ha tó meg ab ban, hogy a ter ve zett ki iga -
zí tást el vé gez ze.

Ha az ilyen tá jé koz ta tást köve tõen a két vál lal ko zás és a
má sik szer zõ dõ ál lam hoz zá já rul a ki iga zí tás hoz, a 6. és
7. cik ket nem kell al kal maz ni.

III. szakasz

Kölcsönös egyeztetési és választottbírósági eljárás

6. cikk

(1) Amennyi ben egy vál lal ko zás úgy véli, hogy az
egyez mény ha tá lya alá tar to zó va la mely eset ben a 4. cikk -
ben fog lalt alap el ve ket nem tar tot ták be, ügyé ben azon
szer zõ dõ ál lam ille té kes ha tó sá gá hoz for dul hat, amely ben
a vál lal ko zá sa vagy az ál lan dó te lep he lye ta lál ha tó, te kin -
tet nél kül az érin tett szer zõ dõ ál lam ha zai joga ál tal biz to -
sí tott jog or vos lat ra. Az ügy ben a ha tó ság hoz az azon in téz -
ke dés rõl  szóló elsõ ér te sí té sé tõl szá mí tott há rom éven be -
lül kell for dul ni, amely az 1. cikk ér tel mé ben a ket tõs
adóz ta tást ered mé nyez te, vagy va ló szí nû leg ered mé nye zi.

A vál lal ko zás nak ez zel egy ide jû leg ér te sí te nie kell az
ille té kes ha tó sá got, amennyi ben más szer zõ dõ ál lam is
érin tett le het az ügy ben. Az ille té kes ha tó ság ek kor ké se -
de lem nél kül ér te sí ti ezen szer zõ dõ ál la mok ille té kes ha tó -
sá ga it.

(2) Amennyi ben a pa nasz meg ala po zott nak tû nik, és ha
az ille té kes ha tó ság nem ké pes ki elé gí tõ meg ol dást ta lál ni,
ak kor tö rek szik arra, hogy az ügyet bár mely má sik érin tett
szer zõ dõ ál lam ille té kes ha tó sá gá val köl csö nös egyez te tés
út ján, a 4. cikk ben meg ha tá ro zott alap el vek alap ján meg -
old ja a ket tõs adóz ta tás meg szün te té se cél já ból. A köl csö -
nös meg ál la po dást, te kin tet nél kül az érin tett szer zõ dõ ál -
la mok ha zai jo gá ban elõ írt el évü lé si idõ re, vég re kell haj -
ta ni.

7. cikk

(1) Amennyi ben az érin tett ille té kes ha tó sá gok nem jut -
nak a 6. cikk ben em lí tett ket tõs adóz ta tás meg szün te té sét
ered mé nye zõ meg ál la po dás ra at tól a nap tól szá mí tott két
éven be lül, hogy az ügyet a 6. cikk (1) be kez dé sé vel össz -
hang ban elsõ al ka lom mal be nyúj tot ták az ille té kes ha tó -

ságok va la me lyi ké hez, ta nács adó bi zott sá got kell fel ál lí ta -
ni az zal a meg bí za tás sal, hogy al kos son vé le ményt a kér -
dé ses ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl.

A vál lal ko zá sok él het nek az érin tett szer zõ dõ ál la mok
ha zai joga alap ján ren del ke zé sük re álló jog or vos lat tal;
ugyan ak kor amennyi ben bí ró ság hoz for dul tak, az elsõ al -
be kez dés ben em lí tett két éves ha tár idõt a jog erõs ha tá ro zat
ki hir de té sé nek nap já tól kell szá mí ta ni.

(2) Az ügy ta nács adó bi zott ság hoz tör té nõ be nyúj tá sa
nem aka dá lyoz hat ja meg a szer zõ dõ ál la mot ab ban, hogy
ugyan ar ra az ügy re vo nat ko zó an bí ró sá gi vagy köz igaz ga -
tá si el já rást kez de mé nyez zen vagy foly tas son.

(3) Amennyi ben egy szer zõ dõ ál lam ha zai joga nem te -
szi le he tõ vé ezen ál lam ille té kes ha tó sá gai szá má ra a bí ró -
sá ga ik ha tá ro za tá tól való el té rést, ak kor az (1) be kez dés
nem al kal ma zan dó, ki vé ve ha az ab ban az ál lam ban lévõ
kap csolt vál lal ko zás a ren del ke zé sé re álló fel leb be zé si ha -
tár idõ vel nem élt, vagy a vál lal ko zás fel leb be zé sét a ha tá -
ro zat ho za tal elõtt vissza von ta. Ez a ren del ke zés nem be fo -
lyá sol hat ja a fel leb be zést, amennyi ben a 6. cikk ben em lí -
tet tek tõl el té rõ ügyek re vo nat ko zik.

(4) Az ille té kes ha tó sá gok köl csö nös egyez te tés sel és az
érin tett kap csolt vál lal ko zá sok egyet ér té sé vel le mond hat nak
az (1) be kez dés ben em lí tett ha tár idõ rõl.

(5) Amennyi ben az (1)–(4) be kez dé sek ren del ke zé sei
nem al kal ma zan dók, az egyes kap csolt vál lal ko zá sok
6. cikk ben meg ha tá ro zott jo gai vál to zat la nok ma rad nak.

8. cikk

(1) Egy szer zõ dõ ál lam ille té kes ha tó sá ga nem kö te les
arra, hogy köl csö nös egyez te té si el já rást kez de mé nyez -
zen, vagy fel ál lít sa a 7. cikk ben em lí tett ta nács adó bi zott -
sá got, amennyi ben a bí ró sá gi vagy köz igaz ga tá si el já rás
so rán meg ho zott jog erõs ha tá ro zat ér tel mé ben a 4. cikk
sze rin ti nye re ség ki iga zí tás alap já ul szol gá ló te vé keny -
ségek okán az érin tett vál lal ko zá sok va la me lyi ke sú lyos
bün te tés sel súj tan dó.

(2) Amennyi ben a 6. és 7. cikk ben em lí tett el já rás sal
egy ide jû leg bí ró sá gi vagy köz igaz ga tá si el já rás fo lyik an -
nak meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy a 4. cikk ér tel mé ben vett
nye re ség ki iga zí tás alap já ul szol gá ló te vé keny sé gek okán
az érin tett vál lal ko zá sok sú lyos bün te tés sel súj tan dók-e,
az ille té kes ha tó sá gok a bí ró sá gi vagy köz igaz ga tá si el já -
rás le zá rá sá ig a 6. és 7. cikk ben em lí tett el já rást fel füg -
geszt he tik.

9. cikk

(1) A 7. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett ta nács adó bi -
zott ság az el nö kén kí vül a kö vet ke zõ ta gok ból áll:
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– az érin tett ille té kes ha tó sá gok két-két kép vi se lõ je; ez
a szám az ille té kes ha tó sá gok kö zöt ti meg ál la po dás sal
egy-egy fõre csök kent he tõ,

– pá ros szá mú, a (4) be kez dés ben em lí tett sze mé lyek
lis tá já ról köl csö nös egyez te tés sel, vagy meg egye zés hi á -
nyá ban az érin tett ille té kes ha tó sá gok ál tal vég zett sor so -
lás út ján ki ne ve zen dõ, el is mert szak tu dás sal ren del ke zõ,
füg get len sze mély.

(2) Az el is mert szak tu dás sal ren del ke zõ, füg get len sze -
mé lyek ki ne ve zé se kor mind egyi kük mel lé he lyet test kell
ki ne vez ni a füg get len sze mé lyek ki ne ve zé si sza bá lya i val
össz hang ban, arra az eset re, ha a füg get len sze mé lyek aka -
dá lyoz tat va len né nek kö te les sé gük tel je sí té sé ben.

(3) Sor so lás ese tén az egyes ille té kes ha tó sá gok ki fo -
gást emel het nek bár me lyik el is mert szak tu dás sal ren del -
ke zõ, füg get len sze mély el len, az érin tett ille té kes ha tó sá -
gok ál tal elõ re kö zö sen meg ha tá ro zott bár mely kö rül mény
fenn ál lá sa ese tén, vagy az aláb bi hely ze tek ben:

– amennyi ben az adott sze mély va la me lyik érin tett adó -
ha tó ság mun ka vál la ló ja vagy an nak ne vé ben te vé keny -
kedik,

– amennyi ben az adott sze mély je len tõs ré sze se dés sel
ren del ke zik vagy ren del ke zett az egyik vagy mind egyik
kap csolt vál lal ko zás ban; azok nak al kal ma zott ja vagy ta -
nács adó ja, vagy ko ráb ban az volt,

– amennyi ben az adott sze mély az el dön ten dõ ügy vagy 
ügyek ren de zé sé vel kap cso la to san nem nyújt ele gen dõ ga -
ran ci át az el fo gu lat lan sá gá ra.

(4) Az el is mert szak tu dás sal ren del ke zõ, füg get len sze -
mé lyek lis tá ja tar tal maz za a szer zõ dõ ál la mok ál tal ki je lölt 
va la mennyi füg get len sze mélyt. Eb bõl a cél ból a szer zõ dõ
ál la mok öt-öt sze mélyt je löl nek ki, és er rõl tá jé koz tat ják az 
Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká rát.

Ezek nek a sze mé lyek nek a szer zõ dõ ál lam ál lam pol gá -
ra i nak és azon a te rü le ten kell la kó hellyel ren del kez ni ük,
ahol ezt az egyez ményt al kal maz ni kell. Szak kép zett nek és 
füg get len nek kell len ni ük.

A szer zõ dõ ál la mok mó do sít hat ják az elsõ al be kez dés -
ben em lí tett lis tát; er rõl ké se de lem nél kül tá jé koz tat ják az
Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká rát.

(5) A kép vi se lõk és az (1) be kez dés sel össz hang ban ki -
ne ve zett, el is mert szak tu dás sal ren del ke zõ, füg get len sze -
mé lyek el nö köt vá lasz ta nak a (4) be kez dés ben em lí tett lis -
tán fel tün te tett, el is mert szak tu dás sal ren del ke zõ, füg get -
len sze mé lyek kö zül, az egyes érin tett ille té kes ha tó sá gok
azon jo gá nak sé rel me nél kül, hogy a (3) be kez dés ben em -
lí tett hely ze tek va la me lyi ké nek fenn áll ta ese tén ki fo gást
emel je nek az így ki vá lasz tott, el is mert szak tu dás sal ren -
del ke zõ sze mély ki ne ve zé se el len.

Az el nök nek meg kell fe lel nie az or szá gá ban a leg ma ga -
sabb bí rói tiszt sé gek be tör té nõ ki ne ve zés hez szük sé ges
fel té te lek nek, vagy el is mert szak ér te lem mel ren del ke zõ
jog tu dós nak kell len nie.

(6) A ta nács adó bi zott ság tag ja i ra ti tok tar tá si kö te le -
zettség vo nat ko zik az el já rá sok so rán ál ta luk meg is mert
összes ügy ben. A szer zõ dõ ál la mok meg hoz zák a meg fe le -
lõ ren del ke zé se ket a ti tok tar tá si kö te le zett sé gek bár mi lyen 
meg sér té sé nek szank ci o ná lá sá ra. A meg ho zott in téz ke dé -
sek rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják az Eu ró pai Kö zös sé -
gek Bi zott sá gát. Az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá ga tá jé -
koz tat ja a töb bi szer zõ dõ ál la mot.

(7) A szer zõ dõ ál la mok meg te szik a szük sé ges in téz -
kedé se ket an nak ér de ké ben, hogy a ta nács adó bi zott ság,
amennyi ben üggyel for dul nak hoz zá, ha la dék ta la nul ösz -
szeüljön.

10. cikk

(1) A 7. cikk ben em lí tett el já rás al kal ma zá sá ban az érin -
tett kap csolt vál lal ko zá sok bár mely olyan in for má ci ót, bi -
zo nyí té kot vagy ok ira tot a ta nács adó bi zott ság ren del ke zé -
sé re bo csát hat nak, amely rõl va ló szí nû nek tû nik, hogy a bi -
zott ság azo kat fel hasz nál hat ja ha tá ro za ta meg ho za ta lá ban. 
Az érin tett szer zõ dõ ál la mok vál lal ko zá sai és ille té kes ha -
tó sá gai tel je sí tik a ta nács adó bi zott ság nak az in for má ci ók,
bi zo nyí té kok vagy ok ira tok ren del ke zé sé re bo csá tá sá ra
vo nat ko zó ké ré sét. Ugyan ak kor egyik szer zõ dõ ál lam ille -
té kes ha tó sá ga sem kö te lez he tõ a kö vet ke zõk re:

a) ha zai jo gá val vagy szo ká sos köz igaz ga tá si gya kor la -
tá val el len té tes köz igaz ga tá si in téz ke dé sek vég re haj tá sa;

b) olyan in for má ci ók szol gál ta tá sa, amely ha zai joga
alap ján vagy szo ká sos köz igaz ga tá si gya kor la tá ban nem
sze rez he tõ meg;

vagy

c) bár mi lyen üz le ti, ipa ri vagy szak mai tit kot, il let ve
ke res ke del mi el já rást fel fe dõ in for má ció nyúj tá sa, va la -
mint a köz rend be (ord re pub lic) üt kö zõ in for má ció szol gál -
ta tás.

(2) A kap csolt vál lal ko zá sok ké re lem re meg je len het nek 
vagy kép vi sel tet he tik ma gu kat a ta nács adó bi zott ság elõtt.
Amennyi ben a ta nács adó bi zott ság azt meg kí ván ja, bár -
me lyik kap csolt vál lal ko zás nak meg kell je len nie, vagy
kép vi sel tet nie kell ma gát elõt te.

11. cikk

(1) A 7. cikk ben em lí tett ta nács adó bi zott ság az ügy hoz -
zá tör té nõ be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott leg ké sõbb
hat hó na pon be lül vé le ményt al kot.

A ta nács adó bi zott ság nak a 4. cikk re kell ala poz nia a
vé le mé nyét.

(2) A ta nács adó bi zott ság tag ja i nak egy sze rû több sé gé -
vel fo gad ja el vé le mé nyét. Az érin tett ille té kes ha tó sá gok
to váb bi el já rá si sza bá lyok ban egyez het nek meg.
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(3) A ta nács adó bi zott ság el já rá sá nak a kap csolt vál lal ko -
zás nál fel me rü lõ költ sé ge ken kí vü li költ sé ge it az érin tett
szer zõ dõ ál la mok egyen lõ mér ték ben áll ják.

12. cikk

(1) A 7. cikk ben em lí tett el já rás ban fél ként érin tett ille -
té kes ha tó sá gok a 4. cikk alap ján kö zös hoz zá já ru lás sal
olyan ha tá ro za tot hoz nak, amely a ta nács adó bi zott ság vé -
le mény ho za ta lá nak idõ pont ját kö ve tõ hat hó na pon be lül
meg szün te ti a ket tõs adóz ta tást.

Az ille té kes ha tó sá gok hoz hat nak a ta nács adó bi zott ság
vé le mé nyé tõl el té rõ ha tá ro za tot is. Amennyi ben nem jut -
nak meg egye zés re, kö te le sek ez zel a vé le ménnyel össz -
hang ban el jár ni.

(2) Az ille té kes ha tó sá gok meg ál la pod hat nak ab ban,
hogy – az érin tett vál lal ko zá sok hoz zá já ru lá sá val – nyil vá -
nos ság ra hoz zák az (1) be kez dés ben em lí tett ha tá ro za tot.

13. cikk

A kap csolt vál lal ko zá sok kö zöt ti ügy le tek bõl szár ma zó
nye re sé gek adóz ta tá sá ról a szer zõ dõ ál la mok ál tal ho zott
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se nem aka dá lyoz za a 6. és
7. cikk ben meg ál la pí tott el já rá sok al kal ma zá sát.

14. cikk

En nek az egyez mény nek az al kal ma zá sá ban a nye -
resé gek ket tõs adóz ta tá sa meg szûnt nek te kin ten dõ,
amennyi ben:

a) a nye re sé ge ket csak egy ál lam ban vet ték szá mí tás ba
az adó kö te les nye re ség ki szá mí tá sá nál;

vagy
b) az egyik ál lam ban ezek re a nye re sé gek re ki ve ten dõ

adót a má sik ál lam ban ki ve ten dõ adó össze gé vel csök ken -
tet ték.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Eb ben az egyez mény ben sem mi nem érin ti az olyan,
ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé re vo nat ko zó, szé le sebb
körû kö te le zett sé gek tel je sí té sét a kap csolt vál lal ko zá sok
nye re sé gé nek ki iga zí tá sa ese té ben, ame lyek akár más
egyez mé nye ken – ame lyek nek a szer zõ dõ ál la mok ré sze -
sei vagy ré sze sei lesz nek –, akár a szer zõ dõ ál la mok ha zai
jo gán ala pul nak.

16. cikk

(1) En nek az egyez mény nek a te rü le ti ha tá lya azo nos az
Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
227. cik ké nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tal, e cikk
(2) be kez dé sé nek sé rel me nél kül.

(2) Ezt az egyez ményt nem kell al kal maz ni a kö vet ke -
zõk re:

– az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés
IV. mel lék le té ben em lí tett fran cia te rü le tek re,

– a Fe rö er-szi ge tek re és Grön land ra.

17. cikk

Ezt az egyez ményt a szer zõ dõ ál la mok meg erõ sí tik.
A meg erõ sí tõ ok ira tot az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csa fõ -
tit ká rá nak hi va ta lá ban he lye zik le tét be.

18. cikk

Ez az egyez mény az utol só alá író ál lam meg erõ sí tõ ok -
ira tá nak le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba. Az egyez ményt a 6. cikk (1) be kez dé -
sé ben em lí tett azon el já rá sok ra kell al kal maz ni, ame lye ket
a ha tály ba lé pé se után in dí tot tak.

19. cikk

Az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak fõ tit ká ra tá jé koz -
tat ja a szer zõ dõ ál la mo kat a kö vet ke zõk rõl:

a) az egyes meg erõ sí tõ ok ira tok le tét be he lye zé se;
b) az egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja;
c) a szer zõ dõ ál la mok ál tal a 9. cikk (4) be kez dé sé vel

össz hang ban ki je lölt, el is mert szak tu dás sal ren del ke zõ,
füg get len sze mé lyek lis tá ja és an nak bár mely mó do sí tá sa.

20. cikk

Ezt az egyez ményt öt év idõ tar tam ra kö töt ték. En nek az
idõ szak nak a le jár ta elõtt hat hó nap pal a szer zõ dõ ál la mok
ülést tar ta nak, hogy ha tá roz za nak az egyez mény meg -
hosszab bí tá sá ról és a tárgy hoz tar to zó egyéb in téz ke dé -
sek rõl.

21. cikk

Az egyes szer zõ dõ ál la mok bár mi kor kér he tik en nek az
egyez mény nek a fe lül vizs gá la tát. Eb ben az eset ben az
 Európai Kö zös sé gek Ta ná csá nak el nö ke kon fe ren ci át hív
össze az egyez mény fe lül vizs gá la ta cél já ból.
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22. cikk

Ezt az egyez ményt, amely egy-egy ere de ti pél dány ban
an gol, dán, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met, olasz, por tu -
gál és spa nyol nyel ven ké szült, és amely nek va la mennyi
tíz szö ve ge egy aránt hi te les, az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csa
Fõ tit kár sá gá nak le vél tá rá ban he lye zik le tét be.

A fõ tit kár va la mennyi alá író ál lam kor má nya ré szé re el -
jut tat egy hi te le sí tett má so la tot.

ZÁRÓOKMÁNY

A Ma gas Szer zõ dõ Fe lek meg ha tal ma zott jai,
akik a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val

kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló
egyez mény alá írá sa cél já ból az ezer ki lenc száz ki lenc ve ne -
dik év jú li us ha vá nak hu szon har ma dik nap ján Brüsszel ben 
ülé sez tek,

a ne ve zett egyez mény alá írá sá nak al kal má ból:
a) el fo gad ták a zá ró ok mány hoz csa tolt kö vet ke zõ kö zös

nyi lat ko za to kat:
– Nyi lat ko zat a 4. cikk (1) be kez dé sé rõl,
– Nyi lat ko zat a 9. cikk (6) be kez dé sé rõl,
– Nyi lat ko zat a 13. cikk rõl;
b) tu do má sul vet ték a zá ró ok mány hoz csa tolt kö vet ke zõ

egy ol da lú nyi lat ko za to kat:
– Fran cia or szág és az Egye sült Ki rály ság nyi lat ko za ta

a 7. cikk rõl,
– A szer zõ dõ ál la mok egyé ni nyi lat ko za tai a 8. cikk rõl,
– A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság nyi lat ko za ta

a 16. cikk rõl.

EGYÜTTES NYILATKOZATOK

Nyilatkozat a 4. cikk (1) bekezdésérõl

A 4. cikk (1) be kez dé sé nek ren del ke zé sei egy aránt vo -
nat koz nak arra az eset re, ami kor két jo gi lag egy más tól
füg get len vál lal ko zás kö zött köz vet le nül va ló sul meg az
ügy let, il let ve arra az eset re is, ami kor egy vál lal ko zás és
egy má sik vál lal ko zás har ma dik or szág ban lévõ ál lan dó
te lep he lye kö zött va ló sul meg az ügy let.

Nyilatkozat a 9. cikk (6) bekezdésérõl

A tag ál la mok tel jes mér ték ben sza ba don jár nak el a ti tok -
tar tá si kö te le zett sé gek bár mi lyen meg sér té sé nek szank cio -
nálására ál ta luk be ve ze tett meg fe le lõ ren del ke zé sek jel le ge
és al kal ma zá si köre te kin te té ben.

Nyilatkozat a 13. cikkrõl

Amennyi ben egy vagy több érin tett szer zõ dõ ál lam ban
az adó zás ra vo nat ko zó, a 6. és 7. cikk ben em lí tett el já rás ra
okot adó ha tá ro za to kat a 6. cikk ben em lí tett el já rás be fe je -
zé se vagy a 12. cikk ben em lí tett ha tá ro zat meg ho za ta la
után mó do sí tot ták, és amennyi ben az 1. cikk ér tel mé ben ez 
ket tõs adóz ta tást ered mé nyez, ak kor azon el já rás vagy ha -
tá ro zat vég ered mé nyé nek az al kal ma zá sát figye lembe
véve a 6. és 7. cik ket kell al kal maz ni.

EGYOLDALÚ NYILATKOZATOK

Nyilatkozat a 7. cikkrõl

Fran cia or szág és az Egye sült Ki rály ság ki je len tik, hogy
al kal maz zák a 7. cikk (3) be kez dé sét.

A Szerzõdõ Államok egyéni nyilatkozatai a 8. cikkrõl

Bel gi um
„Sú lyos bün te tés”: bün te tõ jo gi vagy köz igaz ga tá si

szank ció az aláb bi ese tek ben:
– akár az adó ki ját szás cél já ból el kö ve tett jog sér tés,
– akár a jövedelemadó-tör vény ren del ke zé se i nek, akár

az azok vég re haj tá sá ról  szóló ha tá ro za tok nak a csa lárd
vagy kár oko zá si szán dék kal tör té nõ meg sér té se.

Dá nia
„Sú lyos bün te tés”: a bün te tõ jog vagy kü lön jog sza -

bályok ren del ke zé se i nek szán dé kos meg sér té sé ért ki rótt
szank ció a köz igaz ga tá si esz kö zök kel nem sza bá lyoz ha tó
ese tek ben.

Az adótör vény ren del ke zé sei meg sér té sé nek ese tei – ál -
ta lá nos sza bály ként – köz igaz ga tá si esz kö zök kel sza bá -
lyoz ha tók, amennyi ben úgy vé lik, hogy a jog sér tés bír -
ságnál sú lyo sabb szank ci ót nem von maga után.

Né met or szág
Az adótör vények „sú lyos bün te tés sel” bün te ten dõ meg -

sér té se: az adótör vények ren del ke zé se i nek sza bad ság -
vesz tés sel, bün te tõ jo gi vagy köz igaz ga tá si bír ság gal bün -
te ten dõ bár mi lyen meg sér té se.

Gö rög or szág
Az adó zást sza bá lyo zó gö rög tör vények alap ján egy

vál lal ko zás „sú lyos bün te tés sel” sújt ha tó:
1. a be val lás be nyúj tá sá nak el mu lasz tá sa ese tén, vagy a 

va ló ság nak nem meg fe le lõ be val lást nyújt be a fenn ál ló
ren del ke zé sek alap ján vissza tar tan dó és az ál lam szá má ra
fi ze ten dõ adók, dí jak vagy hoz zá já ru lá sok vo nat ko zá sá -
ban, vagy a hoz zá adott ér ték-adó, a for gal mi adó vagy a lu -
xus cik kek re ki ve tett kü lön le ges adó te kin te té ben, és
amennyi ben a fen ti adók, dí jak és hoz zá já ru lá sok össze ge,
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ame lyet be kel lett vol na val la ni és az ál lam szá má ra meg
kel lett vol na fi zet ni, ke res ke del mi vagy egyéb te vé keny sé -
gek ered mé nye ként meg ha lad ja a hat száz ezer (600 000)
drach ma össze get hat hó na pos idõ szak alatt, vagy az egy -
mil lió (1 000 000) drach ma össze get az egy nap tá ri éves
idõ szak alatt;

2. a jö ve de lem adó-be val lás be nyúj tá sá nak el mu lasz tá -
sa ese tén, és amennyi ben a jö ve de lem re vo nat ko zó be nem 
val lott adó több mint há rom száz ezer (300 000) drach ma;

3. az adó zás ra vo nat ko zó ada tok ról  szóló tör vény ben
elõ írt ada tok szol gál ta tá sá nak el mu lasz tá sa ese tén;

4. amennyi ben az elõ zõ 3. pont alatt em lí tett ada tok
nem fe lel nek meg a va ló ság nak mennyi ség, egy ség ár vagy
az ér ték te kin te té ben, és amennyi ben a pon tat lan ság a tel -
jes összeg vagy az áruk, a nyúj tott szol gál ta tá sok vagy ál -
ta lá ban a ke res ke de lem tel jes ér té ké nek a tíz szá za lé kát
(10%) meg ha la dó el té rést ered mé nyez;

5. az adó zás ra vo nat ko zó ada tok ról  szóló tör vény ál tal
meg kí vánt pon tos könyv ve ze tés és nyil ván tar tás el mu -
lasz tá sa ese tén, és amennyi ben a pon tat lan sá got a rend sze -
res el len õr zés so rán ve szik ész re, amely nek megállapítá -
sait az el té rés rõl  szóló köz igaz ga tá si ha tá ro zat meg erõ sí -
tet te, il let ve amennyi ben a fel leb be zé si ha tár idõ le járt,
vagy a köz igaz ga tá si bí ró ság ál tal ho zott jog erõs ha tá ro zat
ered mé nye ként, fel té ve hogy az el len õr zött idõ szak alatt a
kü lönb ség a brut tó és a be val lott jö ve de lem kö zött na -
gyobb húsz szá za lék nál (20%) és egyik eset ben sem ke -
vesebb egy mil lió (1 000 000) drach má nál;

6. az adó zás ra vo nat ko zó ada tok ról  szóló tör vény vo -
nat ko zó ren del ke zé se i ben sza bá lyo zott könyv ve ze té si és
nyil ván tar tá si kö te le zett sé gek meg sér té se ese tén;

7. ha mis vagy fik tív – vagy sa ját maga ál tal ha mi sí tott – 
szám lák ren del ke zés re bo csá tá sa az áru ér té ke sí té sért vagy
a szol gál ta tás nyúj tá sá ért, vagy bár mely más, a fen ti
3. pont ban em lí tett adó zá si adat meg ha mi sí tá sa.

Az adó zá si ok má nyok ha mis nak mi nõ sül nek, amennyi -
ben bár mi lyen mó don, az ille té kes adó ha tó ság vo nat ko zó
köny ve i ben be jegy zett meg fe le lõ hi te le sí tés nél kül van nak 
per fo rál va vagy le pe csé tel ve, és amennyi ben az ilyen be -
jegy zést lét re ho zó mu lasz tás an nak tu da tá ban tör tént,
hogy az ilyen hi te le sí tés szük sé ges az adó zá si ok má nyo -
kon. Az adó zá si ok má nyok ak kor is ha mis nak mi nõ sül nek, 
ha az ere de ti pél dány vagy a má so lat tar tal ma, il let ve ada -
tai el tér nek an nak az ok mány nak az el len õr zõ szel vé nyén
ta lál ha tó be jegy zé sek tõl.

Az adó zá si ok mány fik tív nek mi nõ sül, amennyi ben
rész ben vagy egész ben nem lé te zõ ügy le tek hez, át uta lás -
hoz, vagy bár mi más, rész ben vagy egész ben nem lé te zõ
ok ból ad ták ki, vagy olyan ügy let hez, ame lyet az adó zá si
ok mány ban fel tün te tett sze méllyel nem azo nos sze mély
haj tott vég re;

8. szán dé kos ma ga tar tás ese tén, amennyi ben az el kö -
ve tõ bár mely mó don együtt mû kö dik a ha mis adó zá si ok -
má nyok lét re ho zá sá ban, vagy tu da tá ban van an nak, hogy
az ok má nyok ha mi sak vagy fik tí vek, és bár mely mó don
köz re mû kö dik azok ki bo csá tá sá ban, vagy el fo gad ja a

hamis, fik tív vagy ha mi sí tott adó zá si ok má nyo kat az adó -
zás ra vo nat ko zó anya gok el tit ko lá sá nak szán dé ká val.

Spa nyol or szág
„Sú lyos bün te tés”: sú lyos adó jo gi jog sér té se kért ki sza -

bott köz igaz ga tá si szank ci ók, va la mint adó ha tó sá gok kal
szem ben el kö ve tett bûn cse lek mé nye kért ki sza bott bün te -
tõ jo gi szank ci ók.

Fran cia or szág
A „sú lyos bün te té sek” bün te tõ jo gi és adó ügyi szank ci ó -

kat fog lal nak ma guk ban, úgy mint az adó be val lás – fel szó -
lí tás át vé te le utá ni – ké se del mes el ké szí té sé ért, a rossz hi -
sze mû sé gért, a csa lárd gya kor la tért, az adó el len õr zés nek
való el len sze gü lé sért, a tit kos ki fi ze té sért vagy el osz tá sért, 
il let ve a jo gok kal való vissza élé sért ki sza bott szank ci ó kat.

Ír or szág
A „sú lyos bün te tés” fo gal ma tar tal maz za a kö vet ke zõ

cse lek mé nye kért ki sza ban dó szank ci ó kat:
a) adó be val lás el mu lasz tá sa;
b) csa lár dan vagy ha nya gul el ké szí tett té ves be val lás;
c) a meg fe le lõ nyil ván tar tás ve ze té sé nek el mu lasz tá sa;
d) az ok má nyok és nyil ván tar tá sok ren del ke zés re bo -

csá tá sá nak el mu lasz tá sa az el len õr zés kor;
e) tör vényes ha tal mát gya kor ló sze mély aka dá lyo zá sa;
f) az adó fi ze té si kö te le zett ség be je len té sé nek el mu lasz -

tá sa;
g) ha mis nyi lat ko zat ké szí té se jut ta tás ban való ré sze sü lés

cél já ból.
Az ezen szank ci ó kat sza bá lyo zó jog sza bá lyok 1990. jú -

li us 3-án a kö vet ke zõk:
– az 1967. évi In co me Tax Act XXXV. ré sze,
– az 1968. évi Fi nan ce Act 6. sza ka sza,
– az 1976. évi Cor po ra ti on Tax Act XIV. ré sze,
– az 1983. évi Fi nan ce Act 94. sza ka sza.
A Bün te tõ tör vénykönyvet he lyet te sí tõ, mó do sí tó vagy

kor sze rû sí tõ bár mi lyen jö võ be li ren del ke zést szin tén fi -
gye lembe kell ven ni.

Olasz or szág
„Sú lyos bün te tés”: azon jog el le nes ma ga tar tá sok ese té re

meg ha tá ro zott szank ci ók, ame lyek a nem ze ti jog sza bá lyok
ér tel mé ben adó ügyi jog sér tést ké pez nek.

Lu xem burg
Lu xem burg „sú lyos bün te tés nek” te kin ti mind azt, amit

a töb bi szer zõ dõ ál lam a 8. cikk al kal ma zá sá ban bün te -
tésként ha tá roz meg.

Hol lan dia
„Sú lyos bün te tés”: bíró ál tal bár mely olyan, szán dé ko -

san el kö ve tett cse lek mé nyért ki sza bott szank ció, ame lyet
az adó zás ról  szóló ál ta lá nos tör vény 68. cik ke em lít.
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Por tu gá lia
A „sú lyos bün te tés” ki fe je zés bün te tõ jo gi szank ci ó kat,

va la mint to váb bi adó ügyi szank ci ó kat tar tal maz, ame lyek
a csa lás szán dé ká val el kö ve tett, il let ve az 1 000 000 (egy -
mil lió) es cu dót meg ha la dó ér té kû bír ság gal súj tan dó jog -
sér té sek re al kal ma zan dók.

Egye sült Ki rály ság
Az Egye sült Ki rály ság úgy ér tel me zi a „sú lyos bün te -

tés” ki fe je zést, mint amely bün te tõ jo gi és köz igaz ga tá si
szank ci ó kat tar tal maz az adó zás te kin te té ben csa lár dan, il -
let ve ha nya gul ki ál lí tott hi bás szám lák, vissza igény lé sek
vagy be val lá sok vo nat ko zá sá ban.

A Németországi Szövetségi Köztársaság nyilatkozata
 a 16. cikkrõl

A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság kor má nya fenn -
tart ja a jo got arra, hogy meg erõ sí tõ ok ira ta le tét be he lye zé -
se kor ki je lent se, hogy az egyez ményt Ber lin te rü le té re is al -
kal maz ni kell.”

4.  § (1) Az Elsõ Csat la ko zá si Egyez mény hi te les szö ve ge
a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak

és a Svéd Királyságnak a társult vállalkozások
nyereségkiigazításával kapcsolatos kettõs adóztatás

megszüntetésérõl  szóló egyezményhez való
csatlakozásáról2

Az Eu ró pai Kö zös ség lét re ho zá sá ról szó ló szer zõ dés
Ma gas Szer zõ dõ Fe lei,

fi gye lem be véve, hogy az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn
Köz tár sa ság és a Svéd Ki rály ság az Uni ó hoz való csat lako -
zá suk kal vál lal ták a tár sult vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá -
sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló,
1990. jú li us 23-án Brüsszel ben alá írás ra meg nyi tott egyez -
mény hez való csat la ko zást,

úgy ha tá roz tak, hogy alá ír ják ezt az egyez ményt, és
e cél ból meg ha tal ma zott ja ik ként ki je löl ték:

Õ fel sé ge a bel gák ki rá lya:
Phi lip pe de Scho ut he e te de Ter va rent
nagy kö ve tet,
Bel gi um ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió mel lett;

2 Meg je lent az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban 2005. jú ni us 30-án
[OJ C160].

Õ fel sé ge Dá nia ki rály nõ je:
Poul Skyt te Chris tof fer son
nagy kö ve tet,
Dá nia ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió mel lett;

A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság el nö ke:
Jo chen Grün ha ge-t,
a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság he lyet tes ál lan dó

kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió mel lett;

A Gö rög Köz tár sa ság el nö ke:
Pav los Apos to li des
nagy kö ve tet,
a Gö rög Köz tár sa ság ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai

Unió mel lett;

Õ fel sé ge Spa nyol or szág ki rá lya:
Fran cis co Ja vi er Elor za Ca vengt
nagy kö ve tet,
Spa nyol or szág ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió

mel lett;

A Fran cia Köz tár sa ság el nö ke:
Pi er re de Bo is si eu
nagy kö ve tet,
a Fran cia Köz tár sa ság ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai

Unió mel lett;

Ír or szág el nö ke:
De nis O’ Le a ry
nagy kö ve tet,
Ír or szág ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió mel lett;

Az Olasz Köz tár sa ság el nö ke:
Lu i gi Gu i do bo no Ca val chi ni Ga ro fo li,
nagy kö ve tet,
az Olasz Köz tár sa ság ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai

Unió mel lett;

Õ Ki rá lyi Fen sé ge a lu xem bur gi nagy her ceg:
Je an-Jac qu es Ka sel
nagy kö ve tet,
Lu xem burg ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió

mel lett;

Õ fel sé ge Hol lan dia ki rály nõ je:
Ber nard R. Bot
nagy kö ve tet,
Hol lan dia ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió mel lett;

Az Oszt rák Köz tár sa ság szö vet sé gi el nö ke:
Manf red Sche ich
nagy kö ve tet,
az Oszt rák Köz tár sa ság ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai

Unió mel lett;

A Por tu gál Köz tár sa ság el nö ke:
José Gre gó rio Fa ria Qu i te res
nagy kö ve tet,
a Por tu gál Köz tár sa ság ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai

Unió mel lett;
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A Finn Köz tár sa ság el nö ke:
Ant ti Sa tu li
nagy kö ve tet,
a Finn Köz tár sa ság ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió

mel lett;

A Svéd Ki rály ság Kor má nya:
Frank Belf ra ge
nagy kö ve tet,
Svéd or szág ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió

mel lett;

Õ fel sé ge Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült
Ki rály sá gá nak ki rály nõ je:

J. S. WALL C. M. G., L. V. O
nagy kö ve tet,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá gá nak

ál lan dó kép vi se lõ jét az Eu ró pai Unió mel lett;

akik az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak Ál lan dó Kép vi se -
lõk Bi zott sá gán be lül ülé sez ve és ki cse rél ve jó és kel lõ
alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa i kat,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

Az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság és a Svéd
Ki rály ság csat la ko zik a tár sult vál lal ko zá sok nye re ség -
kiiga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl
 szóló, 1990. jú li us 23-án Brüsszel ben alá írás ra meg nyi tott
egyez mény hez.

2. cikk

A tár sult vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso -
la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény
a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

1. A 2. cikk (2) be kez dé sé ben:
a) a k) al be kez dés l) al be kez dés re vál to zik;
b) a j) al be kez dést köve tõen a szö veg a kö vet ke zõ k) al -

be kez dés sel egé szül ki:
„k) Auszt ri á ban:
– Ein kom mens te u er,
– Kör pers chafts te u er;”;
c) az l) al be kez dés o) al be kez dés re vál to zik;
d) az l) al be kez dést köve tõen a szö veg a kö vet ke zõ új

m) és n) al be kez dé sek kel egé szül ki:
„m) Finn or szág ban:
– val ti on tu lo ve rot/de stat li ga in komsts kat ter na,
– yhte i sö jen tu lo ve ro/in komsts kat ten för sam fund,
– kun nal lis ve ro/kom mu nals kat ten,
– kir kol lis ve ro/kyr kos kat ten,
– kor ko tu lon läh de ve ro/källs kat ten D rän te in komst,

– ra jo i te tus ti ve ro vel vol li sen läh de ve ro/källs kat ten för
beg rän sat skatts kyl dig;

n) Svéd or szág ban:
– stat li ga in komsts kat ten,
– ku pongs kat ten,
– kom mu na la in komsts kat ten,
– la gen om ex pan si ons me del;”.

2. A 3. cikk (1) be kez dé se a kö vet ke zõk kel egé szül ki:
„– Auszt ri á ban:
Der Bun des mi nis ter für Fi nan zen vagy meg ha tal ma zott

kép vi se lõ je,
– Finn or szág ban:
Val ti o va ra in mi nis te riö vagy meg ha tal ma zott képvise -

lõje,
Fi nans mi nis te ri et vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je,
– Svéd or szág ban:
Fi nans mi nis tern vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je.”

3. cikk

Az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra meg kül di a tár -
sult vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos
kettõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény hi te le sí -
tett má so la tát az Oszt rák Köz tár sa ság, a Finn Köz tár sa ság és
a Svéd Ki rály ság kor má nyá nak an gol, dán, fran cia, gö rög,
hol land, ír, né met, olasz, por tu gál és spa nyol nyel ven.

A tár sult vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso -
la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény
finn és svéd nyel vû vál to za tát ezen egyez mény I. és
II. mel lék le te tar tal maz za. A finn és svéd nyel vû szö ve gek
ugyan olyan fel té te lek sze rint hi te le sek, mint a tár sult vál -
lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs
adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény más nyel vû
szö ve gei.

4. cikk

Ezt az egyez ményt a szer zõ dõ ál la mok nak meg kell erõ -
sí te ni. A meg erõ sí tõ ok ira to kat az Eu ró pai Unió Ta ná csa
fõ tit ká rá nál kell le tét be he lyez ni.

5. cikk

Ez az egyez mény – aho gyan az azt meg erõ sí tõ ál la mok
kö zött – az utol só meg erõ sí tõ ok irat nak az Oszt rák Köz tár -
sa ság vagy a Finn Köz tár sa ság vagy a Svéd Ki rály ság és
egy, a tár sult vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap -
cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez -
ményt meg erõ sí tõ ál lam ál ta li le tét be he lye zé sét kö ve tõ
har ma dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

Ez az egyez mény min den, az egyez ményt ké sõbb meg -
erõ sí tõ szer zõ dõ ál lam vo nat ko zá sá ban a meg erõ sí tõ oki rat
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le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

6. cikk

Az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra tá jé koz tat ja a
szer zõ dõ ál la mo kat a kö vet ke zõk rõl:

a) az egyes meg erõ sí tõ ok ira tok le tét be he lye zé se;
b) ezen egyez mény ha tály ba lé pé se.

7. cikk

Ezt az egyez ményt, amely egy-egy ere de ti pél dány ban
an gol, dán, finn, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met, olasz,
por tu gál, spa nyol és svéd nyel ven ké szült, és amely nek va -
la mennyi 12 szö ve ge egy aránt hi te les, az Eu ró pai Kö zös -
sé gek Ta ná csa Fõ tit kár sá gá nak le vél tá rá ban kell le tét be
he lyez ni. A fõ tit kár mind egyik szer zõ dõ ál lam kor má nya
ré szé re el jut tat egy hi te le sí tett má so la tot.

Fen ti ek hi te lé ül az alul írott meg ha tal ma zot tak alá ír ták
ezt az egyez ményt.”

(2) Az Elsõ Alá írá si Jegy zõ könyv hi te les szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Aláírási Jegyzõkönyv

Egyezmény az Osztrák Köztársaságnak, a Finn
Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak a társult
vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos

kettõs adóztatás megszüntetésérõl  szóló
egyezményhez történõ csatlakozásáról3

A Bel ga Ki rály ság, a Dán Ki rály ság, a Né met or szá gi
Szö vet sé gi Köz tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, a Spa nyol
Ki rály ság, a Fran cia Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz -
tár sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a Hol land Ki rály -
ság, az Oszt rák Köz tár sa ság, a Por tu gál Köz tár sa ság, a
Finn Köz tár sa ság, a Svéd Ki rály ság, va la mint Nagy-
 Britannia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga 1995. de -
cem ber 21-én Brüsszel ben alá ír ta az Oszt rák Köz tár sa ság -
nak, a Finn Köz tár sa ság nak és a Svéd Ki rály ság nak a tár -
sult vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket -
tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény hez tör -
ténõ csat la ko zá sá ról  szóló egyez ményt.

Ez al ka lom ból tu do má sul vet ték a tár sult vál lal ko zá sok
nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg -
szün te té sé rõl  szóló egyez mény 8. cik ké re vo nat ko zó aláb bi
egy ol da lú nyi lat ko za to kat:

3 Meg je lent az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban 2005. jú ni us 30-án
[OJ C160].

Az Oszt rák Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés sel” sújt ha tó jog sér tés ma gá ban fog -

lal min den szán dé ko san vagy ha nyag ság ból el kö ve tett
adó- és vám ki ját szást, ame lyet az adó ügyi bûn cse lek mé -
nyek re vo nat ko zó jog sza bá lyok bün tet nek.

A Finn Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te té sek” fo ga lom ma gá ban fog lal ja a bün -

te tõ jo gi szank ci ó kat és azo kat a köz igaz ga tá si szank ci ó -
kat, ame lye ket az adó jog sza bá lyok meg sze gé se ese tén ve -
zet nek be.

A Svéd Ki rály ság nyi lat ko za ta:
Az adó jog sza bá lyok „sú lyos bün te tés sel” súj tan dó meg -

sze gé se az adó jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek sza bad ság el -
vo nás sal, bün te tõ jo gi vagy köz igaz ga tá si bír ság gal bün tet -
hetõ bár mely meg sér tése.

Ezt a jegy zõ köny vet az Eu ró pai Kö zös sé gek Hi va ta los
Lap já ban ki kell hir det ni.”

5.  § A Mó do sí tó Jegy zõ könyv hi te les szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Jegyzõkönyv
a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával

kapcsolatos kettõs adóztatás megszüntetésérõl szóló
1990. július 23-i egyezmény módosításáról4

Az Eu ró pai Kö zös ség lét re ho zá sá ról szó ló szer zõ dés
Ma gas Szer zõ dõ Fe lei,

az zal az óhaj jal, hogy ér vény re jut tas sák az Eu ró pai Kö -
zös ség lét re ho zá sá ról  szóló szer zõ dés 293. cik két, amely -
nek ér tel mé ben vál lal ták, hogy tár gya lá so kat foly tat nak
egy más sal an nak ér de ké ben, hogy ál lam pol gá ra ik ja vá ra
biz to sít sák a ket tõs adóz ta tás meg szün te té sét,

te kin tet tel a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá -
sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló, 
1990. jú li us 23-i egyez mény re (a továb biak ban: „vá lasz -
tott bí ró sá gi egyez mény”),

te kin tet tel az Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn Köz tár sa -
ság nak és a Svéd Ki rály ság nak a kap csolt vál lal ko zá sok
nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg -
szün te té sé rõl  szóló egyez mény hez való csat la ko zá sá ról
 szóló, 1995. de cem ber 21-i egyez mény re,

mi vel a vá lasz tott bí ró sá gi egyez mény 1995. ja nu ár
1-jén – an nak 18. cik ke sze rint – ha tály ba lé pett; mi vel
1999. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti, ki vé ve ha meg -
hosszab bít ják,

úgy ha tá roz tak, hogy meg kö tik ezt a vá lasz tott bí ró sá gi
egyez ményt mó do sí tó jegy zõ köny vet, és e cél ból meg ha -
tal ma zott ja ik ként ki je löl ték:
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A Bel ga Ki rály ság:
Je an-Jac qu es Vi se ur
pénz ügy mi nisz tert;

A Dán Ki rály ság:
Ma ri an ne Jel ve do vá
gaz da sá gi és a skan di náv együtt mû kö dé sért fe le lõs mi -

nisz tert;

A Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság:
Hans Ei chel
szö vet sé gi pénz ügy mi nisz tert;

A Gö rög Köz tár sa ság:
Yan nos Pa pan to ni ou
gaz da sá gi mi nisz tert;

A Spa nyol Ki rály ság:
Cris tó bal Ri car do Mon to ro Mo re no
gaz da sá gi mi nisz té ri u mi ál lam tit kárt;

A Fran cia Köz tár sa ság:
Do mi ni que Stra uss-Kahn
gaz da sá gi, pénz ügy- és ipa ri mi nisz tert;

Ír or szág:
Char lie McCre e vy
pénz ügy mi nisz tert;

Az Olasz Köz tár sa ság:
Vin cen zo Vis co
pénz ügy mi nisz tert;

A Lu xem bur gi Nagy her ceg ség:
Je an-Cla u de Junc ker
mi nisz ter el nö köt, Mi nist re d’E tat-t, pénz ügy mi nisz tert,

mun ka ügyi és fog lal koz ta tá si mi nisz tert;

A Hol land Ki rály ság:
Wil hel mus Ad ri a nus Fran cis cus Gab ri ël (Wil lem) Ver -

me end
pénz ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kárt;

Az Oszt rák Köz tár sa ság:
Ru dolf Ed lin ger
szö vet sé gi pénz ügy mi nisz tert;

A Por tu gál Köz tár sa ság:
An tó nio Lu ci a no Pa che co De So u sa Fran co
pénz ügy mi nisz tert;

A Finn Köz tár sa ság:
Sa u li Ni i nis tö
mi nisz ter el nök-he lyet test és pénz ügy mi nisz tert;

A Svéd Ki rály ság:
Bos se Ring holm
pénz ügy mi nisz tert;

Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga:
Step hen WALL, K.C.M.G., L.V.O.
nagy kö ve tet,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá -

gának az Eu ró pai Unió mel let ti ál lan dó kép vi se lõ jét;

akik a Ta nács ban ülé sez ve, va la mint ki cse rél ve jó és
kel lõ alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa i kat,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

A kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap -
cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló, 1990. jú -
li us 23-i egyez mény a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:

A 20. cikk szö ve ge a kö vet ke zõ:
„20. cikk
Ezt az egyez ményt öt év idõ tar tam ra kö töt ték. Ezt adott

idõ pon tok ban to váb bi öt éves idõ tar ta mok ra meg hosszab -
bít ják, ki vé ve ha va la mely szer zõ dõ ál lam írás ban tá jé koz -
tat ja az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká rát erre vo nat ko -
zó ki fo gá sá ról leg alább hat hó nap pal bár mely öt éves idõ -
tar tam le jár ta elõtt.”

2. cikk

(1) Ezt a jegy zõ köny vet az alá író ál la mok nak meg kell
erõ sí te ni ük, el kell fo gad ni uk vagy jóvá kell hagy ni uk.
A meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok ira to kat az Eu -
ró pai Unió Ta ná csa fõ tit ká rá nál kell le tét be he lyez ni.

(2) Az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra tá jé koz tat ja a 
szer zõ dõ ál la mo kat a kö vet ke zõk rõl:

a) az egyes meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok -
ira tok le tét be he lye zé se;

b) a jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja.

3. cikk

(1) Ez az egyez mény az utol só alá író ál lam meg erõ sí tõ
ok ira tá nak le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

(2) Ez a jegy zõ könyv 2000. ja nu ár 1-jé tõl lép ha tály ba.

(3) A 2000. ja nu ár 1-jén kez dõ dõ és a jegy zõ könyv ha -
tály ba lé pé sé nek nap já ig tar tó idõ tar ta mot fi gyel men kí vül
kell hagy ni an nak meg ál la pí tá sa kor, hogy egy ügyet a vá -
lasz tott bí ró sá gi egyez mény 6. cik ké nek (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül nyúj tot tak-e be.

4. cikk

Ezt a jegy zõ köny vet, amely egy-egy ere de ti pél dány ban 
an gol, dán, finn, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met, olasz,
por tu gál, spa nyol és svéd nyel ven ké szült, és amely nek va -
la mennyi ti zen két szö ve ge egy aránt hi te les, az Eu ró pai
Unió Ta ná csa Fõ tit kár sá gá nak le vél tá rá ban he lye zik le tét -
be. A fõ tit kár mind egyik alá író ál lam kor má nya ré szé re el -
jut tat egy hi te le sí tett má so la tot.
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Az 1999. május 25-én a Tanács keretében ülésezõ
tagállamok kormányai képviselõi konferenciájának

Záróokmánya

A tag ál la mok kor má nya i nak kép vi se lõi,
1999. má jus 25-én a Ta nács ke re té ben ülé sez ve,
em lé kez tet ve az 1998. má jus 19-i, a kap csolt vál lal ko -

zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás
meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény (,,vá lasz tott bí ró sá gi
egyez mény”) meg hosszab bí tá sá ra vo nat ko zó kö vet kez te -
té sek re, ame lyek ben meg ál la pod tak ab ban, hogy a vá lasz -
tott bí ró sá gi egyez ményt le jár tá tól szá mít va to váb bi öt éves 
idõ tar tam ra meg kell hosszab bí ta ni, és ezen idõ tar tam le -
tel té vel, egy ide jû leg au to ma ti ku san to váb bi öt éves idõ tar -
ta mok ra meg kell hosszab bí ta ni, amennyi ben egyet len
szer zõ dõ ál lam sem emel ki fo gást;

meg ál la pod tak a vá lasz tott bí ró sá gi egyez mény to váb bi, 
2000. ja nu ár 1-jé tõl tör té nõ öt éves idõ tar tam ra való meg -
hosszab bí tá sá nak szük sé ges sé gé rõl;

alá ír ták a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val 
kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló,
1990. jú li us 23-i egyez ményt mó do sí tó jegy zõ köny vet.”

6.  § (1) A Má so dik Csat la ko zá si Egyez mény hi te les
szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, 

a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, 
a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak,
a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak,

a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák
Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások

nyereségkiigazításával kapcsolatos kettõs adóztatás
megszüntetésérõl szóló egyezményhez való

csatlakozásáról5

Az Eu ró pai Kö zös ség lét re ho zá sá ról szó ló szer zõ dés
Ma gas Szer zõ dõ Fe lei,

fi gye lem be véve, hogy a Cseh Köz tár sa ság, az Észt
Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a
Lit ván Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz -
tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és 
a Szlo vák Köz tár sa ság az Unió tag ja i vá vál va vál lal ta a
kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la -
tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló, 1990. jú li us
23-án Brüsszel ben alá írt egyez mény hez (,,vá lasz tott bí ró -
sá gi egyez mény”), va la mint an nak az 1999. má jus 25-én
Brüsszel ben alá írt jegy zõ köny vé hez való csat la ko zást,

5 Meg je lent az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban 2005. jú ni us 30-án
[OJ C160].

úgy ha tá roz tak, hogy meg kö tik ezt az egyez ményt, és
e cél ból meg ha tal ma zott ja ik ként ki je löl ték:

Õ fel sé ge a bel gák ki rá lya,
A Cseh Köz tár sa ság el nö ke,
Õ fel sé ge Dá nia ki rály nõ je,
A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság el nö ke,
Az Észt Köz tár sa ság el nö ke,
A Gö rög Köz tár sa ság el nö ke,
Õ fel sé ge Spa nyol or szág ki rá lya,
A Fran cia Köz tár sa ság el nö ke,
Ír or szág el nö ke,
Az Olasz Köz tár sa ság el nö ke,
A Cip ru si Köz tár sa ság el nö ke,
A Lett Köz tár sa ság mi nisz ter ta ná csa,
A Lit ván Köz tár sa ság el nö ke,
Õ Ki rá lyi Fen sé ge a lu xem bur gi nagy her ceg,
A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke,
Mál ta el nö ke,
Õ fel sé ge Hol lan dia ki rály nõ je,
Az Oszt rák Köz tár sa ság szö vet sé gi el nö ke,
A Len gyel Köz tár sa ság el nö ke,
A Por tu gál Köz tár sa ság el nö ke,
A Szlo vén Köz tár sa ság el nö ke,
A Szlo vák Köz tár sa ság el nö ke,
A Finn Köz tár sa ság el nö ke,
A Svéd Ki rály ság Kor má nya,
Õ fel sé ge Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült

Ki rály sá gá nak ki rály nõ je,

akik az Eu ró pai Unió tag ál la mai ál lan dó kép vi se lõ i nek
bi zott sá ga ke re té ben ülé sez ve és ki cse rél ve jó és kel lõ
alak ban ta lált meg ha tal ma zá sa i kat,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

A Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zik a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga -
zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl
 szóló, 1990. jú li us 23-án Brüsszel ben alá írt egyez mény -
hez, an nak min den, az Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn
Köz tár sa ság nak és a Svéd Ki rály ság nak a kap csolt vál lal -
ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta -
tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény hez való csat la ko -
zá sá ról  szóló, 1995. de cem ber 21-én Brüsszel ben alá írt
egyez mény ál tal tett ki iga zí tá sá val és mó do sí tá sá val
együtt; va la mint a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí -
tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl
 szóló egyez mény 1999. má jus 25-én Brüsszel ben alá írt
jegy zõ köny vé hez.
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2. cikk

A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kap-
csolatos kettõs adóztatás megszüntetésérõl szóló egyezmény
a következõképpen módosul:

1. A 2. cikk (2) bekezdésében:
a) az a) albekezdést követõen a szöveg a következõ al-

bekezdéssel egészül ki:
„b) a Cseh Köztársaságban:
– da� z p�íjm� fyzick�ch osob,
– da� z p�íjm� právnick�ch osob”;
b) a b) albekezdés c) albekezdésre változik, és helyébe

a következõ szöveg lép:
„c) Dániában:
– indkomstskaten til staten,
– den kommunale indkomstskat,
– den amtskommunale indkomstskat”;
c) a c) albekezdés d) albekezdésre változik;
d) a d) albekezdést követõen a szöveg a következõ új

albekezdéssel egészül ki:
„e) az Észt Köztársaságban:
– tulumaks”;
e) a d) albekezdés f) albekezdésre változik;
f) az e) albekezdés g) albekezdésre változik, és helyébe

a következõ szöveg lép:
„g) Spanyolországban:
– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
– Impuesto sobre Sociedades,
– Impuesto sobre la Renta de no Residentes”;
g) az f) albekezdés h) albekezdésre változik;
h) a g) albekezdés i) albekezdésre változik;
i) a h) albekezdés j) albekezdésre változik, és helyébe a

következõ szöveg lép:
„j) Olaszországban:
– imposta sul reddito delle persone fisiche,
– imposta sul reddito delle societ�,
– imposta regionale sulle attivit� produttive”;
j) a j) albekezdést követõen a szöveg a következõ új al-

bekezdésekkel egészül ki:
„k) a Ciprusi Köztársaságban:

l) a Lett Köztársaságban:
– uz��mumu ien�kuma nodoklis,
– iedz	vot�ju ien�kuma nodoklis;
m) a Litván Köztársaságban:
– Gyventoju pajamu mokestis,
– Pelno mokestis”;
k) az i) albekezdés n) albekezdésre változik;
l) az n) albekezdést követõen a szöveg a következõ új

albekezdésekkel egészül ki:
„o) a Magyar Köztársaságban:
– személyi jövedelemadó,
– társasági adó,
– osztalékadó;

p) a Máltai Köztársaságban:
– taxxa fuq l – income”;
m) a j) albekezdés q) albekezdésre változik;
n) a k) albekezdés r) albekezdésre változik;
o) az r) albekezdést követõen a szöveg a következõ új

albekezdéssel egészül ki:
„s) a Lengyel Köztársaságban:
– podatek dochodowy od osób fizycznych,
– podatek dochodowy od osób prawnych”;
p) az l) albekezdés t) albekezdésre változik;
q) a t) albekezdést követõen a szöveg a következõ új al-

bekezdésekkel egészül ki:
„u) a Szlovén Köztársaságban:
– dohodnina,
– davek od dobi
ka pravnih oseb;
v) a Szlovák Köztársaságban:
– da� z príjmov právnick�ch osôb,
– da� z príjmov fyzick�ch osôb”;
r) az m) albekezdés w) albekezdésre változik;
s) az n) albekezdés x) albekezdésre változik, és helyébe

a következõ szöveg lép:
„x) Svédországban:
– statlig inkomstskatt,
– kupongskatt,
– kommunal inkomstskatt”;
t) az o) albekezdés y) albekezdésre változik.

2. A 3. cikk (1) bekezdése a következõ francia bekez-
désekkel egészül ki:

„– a Cseh Köztársaságban:
– Ministr financí vagy meghatalmazott képviselõje,
– az Észt Köztársaságban:
– Rahandusminister vagy meghatalmazott képviselõje,
– a Ciprusi Köztársaságban:

vagy meghatalmazott képviselõje,
– a Lett Köztársaságban:
– Valsts ie��mumu dienests,
– a Litván Köztársaságban:
– Finansu ministras vagy meghatalmazott képviselõje,
– a Magyar Köztársaságban:
– a pénzügyminiszter vagy meghatalmazott képviselõje,
– a Máltai Köztársaságban:
– il-Ministru responsabbli ghall-Finanzi vagy megha-

talmazott képviselõje,
– a Lengyel Köztársaságban:
– Minister Finansów vagy meghatalmazott képviselõje,
– a Szlovén Köztársaságban:
– Ministrstvo za finance vagy meghatalmazott képviselõje,
– a Szlovák Köztársaságban:
– Minister financií vagy meghatalmazott képviselõje”.
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3. A 3. cikk (1) be kez dé sé nek kö vet ke zõ fran cia be kez -
dé se:

„– Olasz or szág ban:
il Mi nist ro del le Fi nan ze vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je”
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
„– Olasz or szág ban:
Il Capo del Di par ti men to per le Po li ti che Fis ca li vagy

meg ha tal ma zott kép vi se lõ je”.

3. cikk

Az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra meg kül di a Cseh 
Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si Köz tár sa ság, a 
Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár -
sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a
Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár sa ság kor má nya
ré szé re a kö vet ke zõ do ku men tu mok hi te le sí tett má so la tát:

– a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap -
cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény,

– az Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn Köz tár sa ság nak
és a Svéd Ki rály ság nak a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség -
ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te -
tésé rõl  szóló egyez mény hez való csat la ko zá sá ról  szóló
egyez mény,

és
– a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap -

cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez -
ményt mó do sí tó jegy zõ könyv,
an gol, dán, finn, fran cia, gö rög, hol land, ír, né met, olasz,
por tu gál, spa nyol és svéd nyel ven.

A kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap -
cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez -
mény, az Oszt rák Köz tár sa ság nak, a Finn Köz tár sa ság nak
és a Svéd Ki rály ság nak a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség -
ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te -
tésé rõl  szóló egyez mény hez való csat la ko zá sá ról  szóló
egyez mény és a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá -
sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló
egyez ményt mó do sí tó jegy zõ könyv szö ve gé nek cseh,
észt, len gyel, lett, lit ván, ma gyar, mál tai, szlo vák és szlo -
vén nyel vû vál to za tát ezen egyez mény I–IX. mel lék le te
tar tal maz za. A cseh, észt, len gyel, lett, lit ván, ma gyar,
mál tai, szlo vák és szlo vén nyel vû szö ve gek ugyan olyan
fel té te lek mel lett hi te le sek, mint a kap csolt vál lal ko zá sok
nye re ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg -
szün te té sé rõl  szóló egyez mény más nyel vû szö ve gei.

4. cikk

Ezt az egyez ményt az alá író ál la mok nak meg kell erõ sí -
te ni ük, el kell fo gad ni uk vagy jóvá kell hagy ni uk. A meg -
erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok ira to kat az Eu ró pai
Unió Ta ná csa fõ tit ká rá nál he lye zik le tét be.

5. cikk

Ez az egyez mény az egyez ményt meg erõ sí tõ, el fo ga dó
vagy jó vá ha gyó alá író ál la mok kö zött az utol só meg erõ -

sítõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok irat ezen ál la mok ál ta li
le tét be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ján lép
ha tály ba.

6. cikk

Az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak fõ tit ká ra ér te sí ti az alá író
ál la mo kat:

a) az egyes meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok -
ira tok le tét be he lye zé sé rõl;

b) az egyez mény azon ál la mok kö zöt ti ha tály ba lé pé sé -
rõl, ame lyek az egyez ményt meg erõ sí tet ték, el fo gad ták
vagy jó vá hagy ták.

7. cikk

Ezt az egyez ményt, amely egy-egy ere de ti pél dány ban
an gol, cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög, hol land, ír, len -
gyel, lett, lit ván, ma gyar, mál tai, né met, olasz, por tu gál,
spa nyol, svéd, szlo vák és szlo vén nyel ven ké szült, és
amely nek va la mennyi hu szon egy szö ve ge egy aránt hi te -
les, az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csa Fõ tit kár sá gá nak le -
vél tá rá ban kell le tét be he lyez ni. A fõ tit kár min den alá író
ál lam kor má nya ré szé re el jut tat egy-egy hi te le sí tett má so -
la tot.

Kelt Brüsszel ben, a ket tõ ezer-ne gye dik év de cem ber hó
nyol ca dik nap ján.

(aláírások)”

(2) A Má so dik Alá írá si Jegy zõ könyv hi te les szö ve ge a
kö vet ke zõ:

„Aláírási Jegyzõkönyv
a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, 

a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, 
a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak,
a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak,

a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák
Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások

nyereségkiigazításával kapcsolatos kettõs adóztatás
megszüntetésérõl  szóló egyezményhez történõ

csatlakozásáról szóló egyezményhez6

A Bel ga Ki rály ság, a Cseh Köz tár sa ság, a Dán Ki rály -
ság, az Észt Köz tár sa ság, a Né met or szá gi Szö vet sé gi Köz -
tár sa ság, a Gö rög Köz tár sa ság, a Spa nyol Ki rály ság, a
Fran cia Köz tár sa ság, Ír or szág, az Olasz Köz tár sa ság, a
Cip ru si Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár -
sa ság, a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség, a Ma gyar Köz tár sa -
ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Hol land Ki rály ság, az Oszt rák 
Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa ság, a Por tu gál Köz tár sa -
ság, a Szlo vén Köz tár sa ság, a Szlo vák Köz tár sa ság, a Finn
Köz tár sa ság, a Svéd Ki rály ság, va la mint Nagy-Bri tan nia
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és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá gá nak meg ha tal ma -
zot tai 2004. de cem ber 8-án Brüsszel ben alá ír ták a Cseh
Köz tár sa ság nak, az Észt Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz -
tár sa ság nak, a Lett Köz tár sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság -
nak, a Ma gyar Köz tár sa ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak,
a Len gyel Köz tár sa ság nak, a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a
Szlo vák Köz tár sa ság nak a kap csolt vál lal ko zá sok nye re -
ség ki iga zí tá sá val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te -
té sé rõl  szóló egyez mény hez tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló
egyez ményt.

Ez al ka lom ból tu do má sul vet ték a kö vet ke zõ egy ol da lú
nyi lat ko za to kat:

I. A kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap -
cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény
7. cik ké re vo nat ko zó nyi lat ko za tok:

Bel gi um, a Cseh Köz tár sa ság, Lett or szág, Ma gyar or -
szág, Len gyel or szág, Por tu gá lia, Szlo vá kia és Szlo vé nia
nyi lat ko za ta a kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá -
val kap cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló
egyez mény 7. cik ké rõl

Bel gi um, a Cseh Köz tár sa ság, Lett or szág, Ma gyar or -
szág, Len gyel or szág, Por tu gá lia, Szlo vá kia és Szlo vé nia
ki je len ti, hogy al kal maz ni fog ja a 7. cikk (3) be kez dé sét.

II. A kap csolt vál lal ko zá sok nye re ség ki iga zí tá sá val kap -
cso la tos ket tõs adóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló egyez mény
8. cik ké re vo nat ko zó egy ol da lú nyi lat ko za tok:

1. A Cip ru si Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés” az aláb bi cse lek mé nyek re vo nat ko zó

szank ci ó kat fog lal ja ma gá ban:
a) csa lárd mó don vagy szán dé ko san a jö ve de lem re, il -

le tõ leg az adó csök ken té si vagy adó le vo ná si ké re lem re vo -
nat ko zó va lót lan nyi lat ko zat, be val lás, irat vagy be je len tés 
ké szí té se vagy be nyúj tá sa;

b) csa lárd mó don vagy szán dé ko san va lót lan el szá mo -
lá sok be nyúj tá sa;

c) az adó be val lás be nyúj tá sá nak meg ta ga dá sa, el mu -
lasz tá sa vagy ha nyag tel je sí té se;

d) a meg fe le lõ nyil ván tar tá sok meg õr zé sé nek, il le tõ leg
az ira tok és nyil ván tar tá sok el len õr zés cél já ból való hoz zá -
fér he tõ vé té te lé nek meg ta ga dá sa, el mu lasz tá sa vagy ha -
nyag tel je sí té se;

e) va la mely sze mély se gí té se, tá mo ga tá sa, ta ná csok kal
való el lá tá sa vagy rá bí rá sa arra, hogy lé nye ges rész le tet
ille tõ en va lót lan be val lást, nyi lat ko za tot, ké rel met, el szá mo -
lá so kat vagy ira to kat ké szít sen, szol gál tas son vagy nyújt son
be, il le tõ leg lé nye ge sen va lót lan szám vi te li nyil ván tar tást ve -
zes sen vagy ké szít sen.

A fen ti szank ci ók ra vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé -
se ket az adók ki ve té sé rõl és be haj tá sá ról  szóló tör vények
tar tal maz zák.

2. A Cseh Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:

Az adótör vények „sú lyos bün te tés sel” súj tan dó meg sér -
té se az adó jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek sza bad ság vesz -

tés sel, bün te tõ jo gi vagy köz igaz ga tá si bír ság gal bün te -
tendõ bár mely meg sér té se. Az adó jo gi jog sér tés:

a) a ki ve tett adók, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kok, be -
teg biz to sí tá si já ru lé kok és az ál la mi fog lal koz ta tás po li ti -
ká val kap cso la tos já ru lé kok meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa;

b) az adó fi ze tés vagy ha son ló meg fi ze té sek ki ját szá sa;
c) a be val lá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa.

3. Az Észt Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés” fo gal mát az adó csa lá sért az észt

nem ze ti jog (Bün te tõ tör vénykönyv) sze rint ki szab ha tó
bün te tõ jo gi szank ci ó ként kell ér tel mez ni.

4. A Gö rög Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés”-nek a Gö rög Köz tár sa ság ál tal

1990-ben elõ írt fo ga lom meg ha tá ro zá sa he lyé be a kö vet -
ke zõ lép:

A „sú lyos bün te té sek” ma guk ban fog lal ják a sú lyos
adó jo gi jog sér té sek re ki rótt köz igaz ga tá si szank ci ó kat, va -
la mint a könyv ve ze tés rõl és nyil ván tar tás ról, va la mint a
jö ve de lem adó ról  szóló tör vény vo nat ko zó ren del ke zé se i -
vel össz hang ban az adó jog sza bá lyok te kin te té ben el kö ve -
tett bûn cse lek mé nyek re al kal ma zan dó bün te tõ jo gi szank -
ci ó kat is, to váb bá azo kat a kü lö nös ren del ke zé se ket, ame -
lyek az adó jog ban köz igaz ga tá si és bün te tõ szank ci ó kat
ha tá roz nak meg.

5. A Ma gyar Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés” az adó üggyel kap cso la tos bûn cse -

lek mé nyek re ki szab ha tó bün te tõ jo gi, il let ve az 50 mil lió
HUF ér té ket meg ha la dó adó hi ány után meg ál la pí tott adó -
ügyi szank ció.

6. A Lett Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te té sek” a sú lyos adó ügyi jog sér té sek re

ki rótt köz igaz ga tá si, va la mint bün te tõ jo gi szank ci ók.

7. A Lit ván Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te té sek” a bün te tõ jo gi és köz igaz ga tá si

szank ci ók, úgy mint a rossz hi sze mû ség és az adó el len õr -
zés nek való el len sze gü lés ese tén al kal ma zan dó szank ci ók.

8. A Mál tai Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés” az a bün te tõ jo gi vagy köz igaz ga tá si 

szank ció, ame lyet olyan sze mély re szab nak ki, aki adó ki -
ját szás cél já ból szán dé ko san, il let ve más nak adó ki ját szás
ér de ké ben se gít sé get nyújt va:

a) a jö ve de lem adó ról  szóló tör vény al kal ma zá sá ban
vagy an nak alap ján tett, el ké szí tett vagy be nyúj tott be val -
lás ban, il le tõ leg bár mely más irat ban vagy nyi lat ko zat ban
el mu laszt ja azon jö ve del mek fel tün te té sét, ame lyek nek
azok ban meg kel le ne je len ni ük;

vagy
b) a jö ve de lem adó ról  szóló tör vény al kal ma zá sá ban

vagy an nak alap ján ké szí tett vagy be nyúj tott bár mely be -
val lás ban vagy más irat ban vagy nyi lat ko zat ban va lót lan
nyi lat ko za tot tesz vagy va lót lan ada tot tün tet fel;
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vagy
c) a jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ren del ke zé se i vel

össz hang ban fel tett kér dés re vagy tá jé koz ta tás irán ti ké re -
lem re szó ban vagy írás ban va lót lan vá laszt ad;

vagy
d) va lót lan szám vi te li vagy egyéb nyil ván tar tá so kat ve -

zet vagy tart, il let ve azok ve ze té sét vagy tar tá sát en ge dé -
lye zi, il le tõ leg szám vi te li vagy egyéb nyil ván tar tá so kat
ha mi sít vagy azok ha mi sí tá sát en ge dé lye zi;

vagy
e) csa lás hoz, szín le lés hez vagy azok elõ ké szí té sé hez

fo lya mo dik, il le tõ leg a csa lás hoz, szín le lés hez vagy azok
elõ ké szí té sé hez való fo lya mo dást en ge dé lye zi.

9. A Hol land Ki rály ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés”-nek a Hol land Ki rály ság ál tal

1990-ben elõ írt fo ga lom meg ha tá ro zá sa he lyé be a kö vet -
ke zõ lép:

A „sú lyos szank ció” a bí ró ság ál tal az ál ta lá nos adótör -
vény 68. cikk (2) be kez dé sé ben, il le tõ leg a 69. cik ke
(1) vagy (2) be kez dé sé ben fel so rolt, szán dé ko san el kö -
vetett bûn cse lek mé nyek re al kal ma zott szank ció.

10. A Por tu gál Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés”-nek a Por tu gál Köz tár sa ság ál tal

1990-ben elõ írt fo ga lom meg ha tá ro zá sa he lyé be a kö vet -
ke zõ lép:

A „sú lyos bün te té sek” a jog sza bály ál tal sú lyos nak mi -
nõ sí tett vagy csa lás szán dé ká val el kö ve tett adó jo gi jog sér -
té sek re ki rótt bün te tõ jo gi és köz igaz ga tá si szank ci ók.

11. A Len gyel Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés” az adó jo gi ren del ke zé se ket fel ró ha -

tó mó don meg sér tõ adó alany el len ki sza bott pénz bír ság,
sza bad ság vesz tés, il let ve a két szank ció együt tes ki sza bá -
sa, to váb bá sza bad ság meg fosz tás sal járó bün te tés.

12. A Szlo vén Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés” az adó zá si jog sza bá lyok bár mely

meg sér té sé ért ki rótt szank ció.

13. A Szlo vák Köz tár sa ság nyi lat ko za ta:
A „sú lyos bün te tés” az adó kö te le zett sé gek el mu lasz tá -

sa  miatt ki sza bott „pénz bír ság”, amely a mó do sí tott,
1992/511. sz. Z. z. adó igaz ga tás ról  szóló tör vénnyel, a
vo nat ko zó adó jog sza bá lyok kal és a szám vi te li tör -
vénnyel össz hang ban al kal ma zott díj; „bün te tés”: a
büntetõtör vénykönyvvel össz hang ban a fen ti tör vények
meg sér té sé vel össze füg gés ben el kö ve tett bûn cse lek mé -
nyek re ki sza bott szank ció.

Kelt Brüsszel ben, a ket tõ ezer-ne gye dik év de cem ber hó
nyol ca dik nap ján.

(aláírások)”

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

(2) E tör vény 3–6.  §-a a Má so dik Csat la ko zá si Egyez -
mény 5. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 3–6.  §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját
a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen ha la -
dék ta la nul, a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett egye di ha tá ro -
za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek rõl
a pénz ügy mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a pénzügyminiszter

3/2006. (II. 15.) GKM–PM
e g y ü t t e s  r e n d e l e t e

a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási
díjairól és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól
 szóló 19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együttes rendelet

módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
6.  §-ának (2) be kez dé sé ben és a 113.  §-ának b) pont já ban,
va la mint az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Ma gyar Ener gia Hi va tal igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i -
ról és a fel ügye le ti díj fi ze té sé nek sza bá lya i ról  szóló
19/2002. (XI. 5.) GKM–PM együt tes ren de let mel lék le te
II. vil la mos ener gia-el lá tás fe je ze te 12. pont já ban meg ha -
tá ro zott díj meg ne ve zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12. Vil la mos erõ mû el sõd le ges ener gia for rás vá lasz tá -
sá nak, meg vál toz ta tá sá nak jó vá ha gyá sa irán ti ké re lem el -
bí rá lá sa.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it az ezt köve tõen be nyúj tott ké rel mek re
kell al kal maz ni.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter



Az igazságügy-miniszter 
és a pénzügyminiszter
5/2006. (II. 3.) IM–PM

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e

a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott
költségvetési elõirányzat felhasználási rendjérõl  szóló

2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelet
módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 1996. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1995. évi CXXI. tör vény 112.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a mó do sí tott 2/1996. (III. 13.) IM–PM együt tes
ren de le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó -
do sít juk:

1.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi

CVII. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg -
ha tá ro zott és a költ ség ve té si tör vény ben a gaz dál ko dó
szer ve ze tek ré szé re jó vá ha gyott sa já tos több let költ sé gek
rész be ni el len té te le zé sé re szol gá ló éves elõ irány zat

a) negy ven szá za lé ka havi, egyen lõ üte me zés sze rint,
b) a fenn ma ra dó hat van szá za lé ka az idõ ará nyos tól el té -

rõ en, a gaz dál ko dó szer ve ze tek jö ve del mi-pénz ügyi hely ze -
té hez, va la mint be ru há zá si, fel újí tá si, kor sze rû sí té si szük -
ség le te i hez iga zo dó an hasz nál ha tó fel vissza té rí té si kö te le -
zett ség nél kül.”

2.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A gaz dál ko dó szer ve ze tek nek az elõ irány za tok

fel hasz ná lá sá ról jog cí men kén ti bon tás ban ne gyed éves (év
vé gén össze sí tett éves) je len tést kell ké szí te ni ük, és azt a
ne gye dé vet (tárgy évet) kö ve tõ hó 15-éig a va gyon ke ze lõi
jo gok gya kor ló já hoz meg kell kül de ni. E jo gok gya kor ló ja
a je len té sek összeg zé se alap ján, tíz na pon be lül – a 2.  §-a
sze rin ti ará nyo kat is be mu tat va – tá jé koz ta tást nyújt az
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ré szé re, ame lyet – az el len õr zést
köve tõen – a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re to váb bít.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga
ha von ta in téz ke dik a Ma gyar Ál lam kincs tár nál a gaz dál -
ko dó szer ve ze te ket meg il le tõ összeg nek a szer ve ze tek fo lyó -
számlájára tör té nõ jó vá írá sá ról.”

4.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.
Egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. mó do sí tá sá ról  szóló
3/1998. (II. 18.) IM–PM együt tes ren de let, a 35/2002.
(XII. 30.) IM–PM együt tes ren de let 1.  §-a, va la mint a
3/2004. (II. 17.) IM–PM együt tes ren de let 2.  §-a.

Dr. Pet ré tei Jó zsef  s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter
2/2006. (I. 19.) PM

r e n d e l e t e

a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi
önkormányzatok központi költségvetési

kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele
és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálatáról

 szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  §-a (4) be kez dé sé nek h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok ból szár ma -
zó for rá sai igény be vé te le és el szá mo lá sa sza bály sze rû sé -
gé nek fe lül vizs gá la tá ról  szóló 16/2002. (IV. 12.) PM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1.  § A Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai
(a továb biak ban: Igaz ga tó sá gok) és a Ma gyar Ál lam kincs -
tár (a továb biak ban: Kincs tár) az Áht. 64/A–64/D.  §-ai ból, 
121.  §-ának (3) be kez dé sé bõl, va la mint az ál lam ház tar tás
mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren -
de let 52/A–52/C.  §-ai ból ere dõ, a he lyi, he lyi ki sebb sé gi
ön kor mány za tok, va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok
több cé lú kis tér sé gi tár su lá sai (a to váb bi ak ban: együtt: he -
lyi ön kor mány za tok) köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok -
ból szár ma zó for rá sai igény be vé te le és el szá mo lá sa sza -
bály sze rû sé gé nek fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló fel ada ta i kat e
ren de let sza bá lyai sze rint vég zik.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § Ahol e ren de let pol gár mes tert em lít, azon a fõ pol -

gár mes tert, a me gyei köz gyû lés és a he lyi ki sebb sé gi ön -
kor mány zat, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás tár su lá si ta ná -
csá nak el nö két, ahol jegy zõt em lít, azon a fõ jegy zõt és a
kör jegy zõt, va la mint a több cé lú kis tér sé gi tár su lás mun ka -
szer ve ze té nek a ve ze tõ jét is ér te ni kell.”
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3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A fe lül vizs gá lat ban nem ve het részt az a sze mély,
a) aki a fe lül vizs gá lat tal érin tett ön kor mány zat pol gár -

mes te re, jegy zõ je, kép vi se lõ-tes tü le te tag ja, a (fõ)pol gár -
mes te ri hi va tal, kör jegy zõ ség, köz gyû lés hi va ta la (ez
utób bi há rom a to váb bi ak ban: együtt: ön kor mány zat hi va -
ta la), az ön kor mány zat fe lül vizs gá lat tal érin tett költ ség ve -
té si szer ve, il let ve jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ egyéb
in téz mé nye (ez utób bi ket tõ a to váb bi ak ban: együtt: in téz -
mény) ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ je,
köz al kal ma zott ja, mun ka vál la ló ja, hi va tá sos szol gá la ti
jog vi szony ban álló sze mé lye, va la mint ezek – a Pol gá ri
Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának
b) pont ja sze rin ti – kö ze li hoz zá tar to zó ja (a továb biak ban:
kö ze li hoz zá tar to zó) vagy volt há zas tár sa,

b) aki a fe lül vizs gá lat tal érin tett több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás tár su lá si ta ná csá nak el nö ke, tag ja, a tár su lás mun ka -
szer ve ze té nek ve ze tõ je, a tár su lás fe lül vizs gá lat tal érin tett
költ ség ve té si szer ve, il let ve jogi sze mé lyi ség gel ren del ke -
zõ egyéb in téz mé nye ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz -
tiszt vi se lõ je, köz al kal ma zott ja, mun ka vál la ló ja, va la mint
ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja vagy volt há zas tár sa,

c) aki a fe lül vizs gá lat meg kez dé sét meg elõ zõ há rom
év ben az ön kor mány zat hi va ta lá nál vagy a több cé lú kis tér -
sé gi tár su lás mun ka szer ve ze té nél, il let ve a fe lül vizs gá lat -
ban érin tett in téz mény nél mun ka vi szony ban, köz al kal -
mazot ti, köz szol gá la ti, hi va tá sos szol gá la ti jog vi szony ban
állt, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szo nya volt,

d) aki a fe lül vizs gá lat meg kez dé sét meg elõ zõ há rom
év ben az ön kor mány zat tal, több cé lú kis tér sé gi tár su lás sal,
il let ve a fe lül vizs gá lat ban érin tett in téz ménnyel be szál lí -
tói, il let ve szol gál ta tá si szer zõ dés ben álló egyé ni vál lal ko -
zó, il let ve gaz da sá gi tár sa ság tu laj do no sa, ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je volt, vagy a fe lül vizs gá lat tal érin tett pá lyá zat el -
ké szí té sé ben részt vett,

e) aki nek jo ga i ra vagy kö te le zett sé ge i re a fe lül vizs gá lat
ered mé nye ki ha tás sal le het.”

4.  §

Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„4.  § (1) Az Igaz ga tó ság és a Kincs tár jo go sult a fe lül -
vizs gá lat tal érin tett he lyi ön kor mány zat, il let ve in téz mé -
nye mû kö dé sé vel és gaz dál ko dá sá val kap cso la tos kér dé -
sek ben más, ille té kes köz igaz ga tá si szer ve ket meg ke res ni
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 26.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján. A meg ke re sés rõl egy ide jû leg a he lyi
ön kor mány za tot is ér te sí te ni kell.”

5.  §

Az R. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19.  § A Kincs tár el nö ke az el szá mo lá sok fe lül vizs gá la -

tá hoz se géd le tet tesz köz zé.”

6.  §

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

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter
3/2006. (I. 26.) PM

r e n d e l e t e

a költségvetési viszontgarancia vállalásának 
és érvényesítésének részletes szabályairól  szóló
48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2003. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2002. évi LXII. tör vény 104.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 33/A.  §-ában fog lal tak kal
össz hang ban – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és ér vé nye -
sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2002. (XII. 28.)
PM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz pon ti költ ség ve tés ál tal vál lalt vi szont ga ran cia
fel té te lei:

a) A Rész vény tár sa ság a kis- és kö zép vál lal ko zá sok -
ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör -
vény ben meg ha tá ro zott kis- és kö zép vál lal ko zá sok, va la -
mint a Mun ka vál la lói Rész tu laj do no si Prog ram ról  szóló
1992. évi XLIV. tör vény alap ján lét re jö võ szer ve ze tek
(a továb biak ban: vál lal ko zás) hi tel in té ze tek kel szem be ni
hi tel szer zõ dés bõl, bank ga ran cia-szer zõ dés bõl, va la mint
ter me lé si célú esz köz be szer zés hez kap cso ló dó pénz ügyi
lí zing-szer zõ dés bõl (a továb biak ban: lí zing-szer zõ dés),
to váb bá fak tor ing szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé ge i ért
vál lal kész fi ze tõ ke zes sé get.

b) Az Ala pít vány ter mé sze tes sze mé lyek, gaz da sá gi
tár sa sá gok, köz hasz nú tár sa sá gok, szö vet ke ze tek, ma gán -
vál lal ko zá sok (a továb biak ban: vál lal ko zás) hi tel in té ze -
tek kel szem be ni hi tel szer zõ dés bõl, bank ga ran cia-szer zõ -
dés bõl, va la mint lí zing-szer zõ dés bõl, to váb bá fak tor ing
szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé ge i ért vál lal kész fi ze tõ ke -
zes sé get.

c) A Rész vény tár sa ság ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség
össze ge egy vál lal ko zás ese tén sem ha lad ja meg a 800 mil -
lió fo rin tot; az Ala pít vány ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség
össze ge nem ha lad ja meg az ag rár- és vi dék fej lesz té si célú
hi tel szer zõ dé sek és bank ga ran cia-szer zõ dé sek ese té ben a
200 mil lió fo rin tot, ag rár in teg rá to rok nál a 600 mil lió fo -
rin tot.

d) A Rész vény tár sa ság és az Ala pít vány (a továb biak ban:
Ke zes) ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség nem ha lad hat ja meg a 
hi tel szer zõ dés ese tén az adóst, bank ga ran cia-szerzõ dés
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alap ján a meg bí zót, to váb bá lí zing-szer zõ dés ese tén, va la -
mint fak tor ing szer zõ dés ese tén a vál lal ko zást ter he lõ fi ze -
té si kö te le zett ség 80%-át.

e) A Ke zes leg fel jebb 15 éves le já ra tú hi tel szer zõ dés -
bõl, bank ga ran cia-szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gért, to -
váb bá leg fel jebb 15 éves fu tam ide jû lí zing-szer zõ dés bõl,
va la mint fak tor ing szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gért
vál lal kész fi ze tõ ke zes sé get.

f) A ke zes ség vál la lás és a ke zes ség vál la lás sal biz to sí -
tott hi tel-, bank ga ran cia-, lí zing-, vagy fak tor ing szer zõ dés 
a jog sza bá lyok nak meg fe lel.”

2.  §

Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé szül ki.
„(3) A Rész vény tár sa ság az e ren de let ha tá lya alá tar to zó

ügy le tek hez kap cso ló dó esz kö zö ket, for rá so kat, be vé te le -
ket és rá for dí tá so kat – az ál lam ház tar tá si szer vek és a köz -
vál lal ko zá sok kö zöt ti pénz ügyi kap cso la tok át lát ha tó sá gá -
ról, va la mint az egyes vál lal ko zá so kon be lü li pénz ügyi át -
lát ha tó ság ról  szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let sza -
bá lya i val össz hang ban – a költ ség ve té si vi szont ga ran cia
nél kül vég zett te vé keny sé gé tõl el kü lö nít ve, ezen be lül hi tel- 
és bank ga ran cia-ügy le tek, lí zin gügy le tek és fak tor ing ügy -
le tek sze rin ti bon tás ban kö te les nyil ván tar ta ni és az éves be -
szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben bemu tatni.

(4) A Ke zes a költ ség ve té si tör vény ben elõ írt ál lo má -
nyok ra és a ga ran cia ügy le tek bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett -
ség re jó vá ha gyott költ ség ve té si ki adá si elõ irány za tok ra
vo nat ko zó mér té kek re és sza bá lyok ra fi gye lem mel ké szí ti
el üz le ti ter vét.”

3.  §

Az R. 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. és
2. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

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

5.  §

E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
a költ ség ve té si vi szont ga ran cia vál la lá sá nak és ér vé nye sí -
té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 48/2002. (XII. 28.)
PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 53/2004. (XII. 29.) PM
ren de let 1. és 2.  §-a.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1258 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

1. számú melléklet a 3/2006. (I. 26.) PM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 48/2002. (XII. 28.) PM ren de let hez

...... számú ELSZÁMOLÁSI ÍV
Igénybejelentés a Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet felé a költségvetési viszontgarancia

folyósítására

A ki fi ze té sek té te les fel so ro lá sa:

Sor szám
A ke zes ség-

vál la lá si 
szer zõ dés szá ma

A vál lal ko zás
neve, adó szá ma

Köl csön-, 
pénz ügyi lí zing-, 
fak tor ing szer zõ -

dés bõl ere dõ 
tõ ke kö ve te lés,

ka mat 
és já ru lé kok 

a be vál tás idõ -
pont já ban (Ft)

Ke zes ség vál la lás 
%-a

Fo lyó sí tó hi tel -
in té zet, lí zing be
adó, fak tor cég

Hi tel-, bank-
ga ran cia-, lí zing -

szer zõ dés nél 
a fel mon dás,

fak tor ing 
sze rzõ dés nél 
a vissz ke re se ti
jog meg nyí lá-

sá nak idõ pont ja

Ke zes ál ta li 
tel je sí tés össze ge 

(Ft)

Ke zes ál ta li 
tel je sí tés 
idõ pont ja

Tel je sí tést 
iga zo ló bank-

bi zony lat szá ma

Köl csön-, 
pénz ügyi lí zing-, 
fak tor ing szer zõ -
dés ben le kö tött
biz to sí té kok 

ér té ke

A Ke zes ezen nel nyi lat ko zik, hogy a fel so rolt tel je sí té sek kö rül mé nyei és fel té te lei meg fe lel nek a jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zot tak nak, va la mint a Tá mo ga tá so kat és Já ra dé ko kat Ke ze lõ Szer ve zet tel kö tött szer zõ dés nek. A Ke zes kéri a
költ ség ve té si vi szont ga ran cia össze gét, .................. Ft, azaz .................................................. fo rint át uta lá sát.

Bu da pest, 200...... év ................................... hó ..... nap

..................................
Ke zes”



2. számú melléklet a 3/2006. (I. 26.) PM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 48/2002. (XII. 28.) PM ren de let hez

1. szá mú táb lá zat

Negyedéves jelentés a 200.... év .... negyedévben kötött készfizetõ kezességvállalási szerzõdéses
kötelezettségekrõl

Szer zõ dés szá ma

Hi tel, il let ve bank ga ran cia
össze ge, pénz ügyi lí zing-,

fak tor ing szer zõ dés bõl 
ere dõ kö ve te lés (Ft)

A kész fi ze tõ ke zes ség

Szer zõ dés kö tés dá tu ma Le já ra ti dá tum
össze ge (Ft) %-a

Össze sen
Eb bõl: – hi tel ügy let
      – bank ga ran cia ügy let
      – pénz ügyi lí zin gügy let
      – fak tor ing ügy let
      – egyéb

2. szá mú táb lá zat

Kimutatás a 200..... év ...... negyedév végén fennálló összes kötelezettségrõl

Meg ne ve zés db
Hi tel, il let ve bank ga ran cia
össze ge, lí zing díj szám la-

kö ve te lés (Ft)

Kész fi ze tõ ke zes ség össze ge
(Ft)

Szer zõ dé ses kö te le zett ség
– hi tel ügy let
– bank ga ran cia ügy let
– pénz ügyi lí zin gügy let
– fak tor ing ügy let
– egyéb

Ki adott ígér vény

Fel té te les el fo ga dás

El fo ga dott, de még nem szer zõ dött

Egyéb

Mind össze sen
Eb bõl:
– hi tel ügy let
– bank ga ran cia ügy let
– pénz ügyi lí zin gügy let
– fak tor ing ügy let
– egyéb

Bu da pest, 200..... év .................... hó ..... nap

.......................................................
Ke zes”
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A pénzügyminiszter és a belügyminiszter
4/2006. (I. 26.) PM–BM

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi
társulásokat 2006. évben egyes központi költségvetési

kapcsolatokból megilletõ forrásokról*

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: KT) 14.  §-ának
(3) be kez dé sé ben és 52.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a KT 4. szá mú mel -
lék le té ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

(1) A he lyi és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok
(a továb biak ban: he lyi ön kor mány za tok) szá má ra a KT
3. szá mú mel lék le te és a 4. szá mú mel lék le té nek B) I. pont -
ja alap ján meg ál la pí tott nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá so kat
és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem -
adót az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 64.  §-ának (4) be kez dé se
alap ján kü lön ren de let ben ki hir de tés re ke rü lõ, a KT 3. szá -
mú mel lék le té nek 11. a) pont já ban fog lalt szo ci á lis és
gyer mek jó lé ti alap szol gál ta tá sok ál ta lá nos fel ada ta i hoz és
a 12. c) pont já ban fog lalt emelt szín vo na lú bent la ká sos el -
lá tás hoz kap cso ló hoz zá já ru lá sok ki vé te lé vel – a he lyi ön -
kor mány za tok adat szol gál ta tá sá ból szá mí tott mu ta tó szá -
mok és a KT sze rin ti faj la gos össze gek figye lembe véte -
lével – he lyi ön kor mány za ton ként és jog cí men ként rész le -
tez ve e ren de let 1. szá mú mel lék le te tartal mazza.

(2) A he lyi ön kor mány za to kat a KT 8. szá mú mel lék le te 
és a 4. szá mú mel lék le té nek B) I. pont ja alap ján meg il le tõ
nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat és nor ma tív
ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adót – a he lyi
ön kor mány za tok adat szol gál ta tá sá ból szá mí tott mu ta tó -
szá mok és a tá mo ga tá si össze gek figye lembe véte lével –
he lyi ön kor mány za ton ként és jog cí men ként rész le tez ve e
ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) He lyi ön kor mány za ton ként rész le tez ve
a) az (1) be kez dés ben fel so rolt nor ma tív ál la mi hoz zá -

já ru lá sok és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö -
ve de lem adó együt tes össze gét,

b) a (2) be kez dés ben fel so rolt nor ma tív, kö tött fel hasz -
ná lá sú tá mo ga tá sok és nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett
sze mé lyi jö ve de lem adó együt tes össze gét,

c) a KT 5. szá mú mel lék le té nek 22. pont ja sze rin ti köz -
pon to sí tott elõ irány zat össze gét,

d) a KT 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt, a te le pü -
lési ön kor mány za tok köz igaz ga tá si te rü le té re ki mu ta tott
sze mé lyi jö ve de lem adó 10%-át és a KT 4. szá mú mel lék -
le té nek B) II. pont ja alap ján a me gyei ön kor mány za tok
sze mé lyi jö ve de lem adó-ré sze se dé sé nek össze gét,

e) a KT 4. szá mú mel lék le té nek B) III. pont ja sze rint a
te le pü lé si ön kor mány za tok jö ve de lem dif fe ren ci á ló dá sát
mér sék lõ ki egé szí tés vagy be szá mí tás össze gét,

f) e be kez dés a)–e) pont ja i ban fog lalt for rá sok együt tes
össze gét,

g) a KT 52.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ál -
lam ház tar tá si tar ta lé kot,

h) a KT 52.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt in téz ke dé -
sig a KT 52.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti át me ne ti pénz -
el lá tás alap ját
e ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(4) A több cé lú kis tér sé gi tár su lá so kat (a továb biak ban:
tár su lá sok) a KT 8. szá mú mel lék le té nek V. pont ja alap ján
meg il le tõ nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat
– a tár su lá sok adat szol gál ta tá sá ból szá mí tott mu ta tó szá -
mok és a KT sze rin ti faj la gos össze gek figye lembe véte -
lével – tár su lá son ként és jog cí men ként rész le tez ve e ren -
de let 4. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(5) A tár su lá sok szá má ra a KT 3. szá mú mel lék le te és a
4. szá mú mel lék le té nek B) I. pont ja alap ján meg ál la pí tott
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá so kat és nor ma tív ré sze se dé sû
át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adót az Áht. 64.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján kü lön ren de let ben ki hir de tés re ke rü -
lõ, a KT 3. szá mú mel lék le té nek 12. c) pont já ban fog lalt
emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás hoz kap cso ló hoz zá já -
ru lá sok ki vé te lé vel – a tár su lá sok adat szol gál ta tá sá ból szá -
mí tott mu ta tó szá mok és a KT sze rin ti faj la gos össze gek
figye lembe véte lével –, va la mint a tár su lá so kat a KT
8. szá mú mel lék le te alap ján meg il le tõ nor ma tív, kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá so kat – a tár su lá sok adat szol gál ta tá -
sá ból szá mí tott mu ta tó szá mok és a tá mo ga tá si össze gek
figye lembe véte lével – tár su lá son ként rész le tez ve e ren -
delet 5. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(6) Az Áht. 64.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt kü lön
ren de let ki hir de té sé ig a KT 3. szá mú mel lék le té nek
12. c) pont ja sze rin ti emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás
alap-hoz zá já ru lás nak a 70%-a elõ leg ként il le ti meg a he lyi
ön kor mány za to kat és a tár su lá so kat az e ren de let 1. szá mú, 
il let ve az 5. szá mú mel lék le té ben rész le te zet tek alap ján.

2.  §

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

Dr. Ve res Já nos s. k., Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
pénz ügy mi nisz ter bel ügy mi nisz ter
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* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szövegét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
7. szá má nak III. kö te te tar tal maz za, me lyet az érin tett elõ fi ze tõk (he lyi ön -
kor mány za tok, minisz tériumok stb.) ké rés nél kül meg kap nak, más elõ fi ze -
tõk nek – ké rés ese tén – meg küld jük (te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék;
fax: 338-4746;  postacím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357).



A pénzügyminiszter 
5/2006. (II. 7.) PM

r e n d e l e t e

a biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl 
és tartalmáról*

A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Bit.) 235.  §-ának
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A biz to sí tó a Bit. 172.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott éves bel sõ je len tést ké szít a 2. szá mú mel lék let sze -
rin ti táb lá za tok ki töl té sé vel.

(2) A biz to sí tó a Bit. 172.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro -
zott ne gyed éves bel sõ je len tést ké szít a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti táb lá za tok ki töl té sé vel.

(3) A biz to sí tó bel sõ tör zsa dat je len tést ké szít a 4. szá mú 
mel lék let sze rin ti táb lá za tok ki töl té sé vel.

(4) A biz to sí tó az éves bel sõ je len tést elekt ro ni kus úton
és pa pír ala pon egy aránt – a Bit. 147.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint – az éves be szá mo ló val
egy ide jû leg, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: Fel ügye let) ré szé re meg kül di.

(5) A biz to sí tó az I–III. ne gyed év rõl  szóló ne gyed éves
bel sõ je len tést elekt ro ni kus úton a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ 
hó nap ti zen ötö dik mun ka nap já ig, pa pír ala pon a tárgy ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 20. mun ka nap já ig a Fel ügye let ré -
szé re meg kül di. A IV. ne gyed év rõl  szóló ne gyed éves bel -
sõ je len tést elekt ro ni kus úton a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár
31-éig, pa pír ala pon a ja nu ár 31-ét kö ve tõ ötö dik mun ka -
na pig a Fel ügye let ré szé re meg kül di.

(6) A biz to sí tó a bel sõ tör zsa dat je len tést a II. ne gyed -
éves bel sõ adat szol gál ta tás sal egy ide jû leg kö te les a Fel -
ügye let ré szé re meg kül de ni.

(7) A biz to sí tó a Fel ügye let ál tal ki adott ala pí tá si en -
gedély rõl  szóló ha tá ro zat nap já tól, a fel ügye le ti en ge dély
vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro zat nap já ig kö te les az e ren de let
sze rin ti adat szol gál ta tás tel je sí té sé re.

2.  §

(1) Azon egye sü le ti for má ban mû kö dõ biz to sí tó, amely
meg fe lel a Bit. 126.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban és a 
biz to sí tók éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö -
te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról  szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. ren de let 2.  §-ának (3)–(4) be kez dé se i ben fog lal tak -
nak, a Bit. 172.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott éves
bel sõ je len tést ké szít az 5. szá mú mel lék let sze rin ti táb lá -
za tok ki töl té sé vel.

(2) Az egye sü le ti for má ban mû kö dõ biz to sí tó bel sõ
 törzsadat je len tést ké szít a 6. szá mú mel lék let táb lá za -
tainak ki töl té sé vel.

(3) Az egye sü le ti for má ban mû kö dõ biz to sí tó az éves
bel sõ je len tést elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon egy aránt
– a Bit. 147.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – az éves be szá mo ló val egy ide jû leg a Fel ügye let
ré szé re meg kül di.

(4) Az egye sü le ti for má ban mû kö dõ biz to sí tó a bel sõ
tör zsa dat je len tést az éves bel sõ je len tés sel egy ide jû leg
kö te les a Fel ügye let ré szé re meg kül de ni.

3.  §

(1) Az adat szol gál ta tás alap ját a ha tá lyos ma gyar szám -
vi te li jog sza bá lyok sze rint ké szí tett fõ köny vi és ana li ti kus
nyil ván tar tá sok ké pe zik.

(2) Az adat szol gál ta tást min den eset ben a meg fe le lõ fe -
dõ la pok kal együtt, össze tûz ve, a fe dõ la pon cég sze rû alá -
írás sal el lát va, egy pél dány ban, va la mint köz vet len szá mí -
tó gé pes fel dol go zás ra al kal mas mó don kell a Fel ügye let
ré szé re tel je sí te ni.

4.  §

(1) Ez a ren de let a meg je le né sé tõl szá mí tott 3. na pon lép 
ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it elõ ször a 2006. I. ne -
gyed év re vo nat ko zó ne gyed éves je len tés re, az éves adat -
szol gál ta tás te kin te té ben 2006. de cem ber 31-i ál la pot ra
vo nat ko zó an kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a biz to -
sítók bel sõ adat szol gál ta tá sá nak rend jé rõl és tar tal má ról
 szóló 14/2004. (III. 26.) PM ren de let és an nak mó do sí tá -
sáról ren del ke zõ 15/2005. (III. 31.) PM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
13. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fi ze tõk  kérésre meg kap nak
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A pénzügyminiszter
6/2006. (II. 10.) PM

r e n d e l e t e

a Vámtarifa Magyarázatról  szóló 
23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról

A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 82. §-a (1) be kez dé sé nek n) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A Vám ta ri fa Ma gya rá zat ról  szóló 23/1990. (XII. 3.) PM 
ren de let (a továb biak ban: R.) 1. szá mú mel lék le te az e ren -
de let 1. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

2. §

Az R. 2. szá mú mel lék le te az e ren de let 2. szá mú mel lék -
le te sze rint egé szül ki.

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 10. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

1. számú melléklet
a 6/2006. (II. 10.) PM rendelethez

1. Az I. Áru osz tály 3. Áru cso port, 0302 vám ta ri fa -
szám ma gya rá za ta elsõ be kez dé sé nek elsõ mon -
da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:
,,Ide tar to zik a hal fris sen vagy hût ve, egész ben,
fej nél kül, ki be lez ve vagy a szál ká kat vagy por -
co kat még tar tal ma zó da ra bok ban is.”

2. A III. Áru osz tály 15. Áru cso port, 1504 vtsz. ma -
gya rá za ta 3. és 4. be kez dé se tör lés re ke rül.

3. A III. Áru osz tály 15. Áru cso port, 1522 vtsz. ma -
gya rá za ta (A) rész má so dik be kez dé sé ben a „hal-
vagy bál na olaj” ki fe je zés he lyé be az aláb bi ki fe -
je zés lép: „ten ge ri ál la tok ola ja”.

4. A IV. Áru osz tály 19. Áru cso port, 1905 vtsz. ma -
gya rá za ta, A) ré szé nek, 9. pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:
„9. Gof ri és os tya. Könnyû, fi nom pék áru, ame -
lyet két min tás fém lap kö zött süt nek. Ide tar to -
zik az olyan vé kony os tya áru, amely hen ge relt is 
le het, az íze sí tett töl te lé ket tar tal ma zó két vagy
több os tya ré teg bõl álló ná po lyi vagy vé kony os -
tya sü te mény és a spe ci á lis gé pen ke resz tül saj -

tolt os tya tész ta (pl. fagy lalt töl csér). Az os tya le -
het cso ko lá dé val bo rí tott is. A gof ri az os tyá hoz
ha son ló ter mék.”

5. Az V. Áru osz tály 25. Áru cso port, 2520 vtsz. ma -
gya rá za ta „Ide tar to zik még” kez de tû be kez dés
3. pont ja a kö vet ke zõ új má so dik mon dat tal egé -
szül ki:
„Nem tar toz nak ide a gipsz ala pú, fo gá szat ban
hasz nált ké szít mé nyek (3407 vtsz.).”

6. Az V. Áru osz tály 26. Áru cso port, 2621 vtsz. ma -
gya rá zat má so dik be kez dés 1. pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:
 ,,(1) Ás vá nyi ere de tû hamu és sa lak (pl. szén-,
lig nit- vagy tõ zeg ha mu). A szén ha mut el sõd le -
ge sen szén por gõz ka zán ban tör té nõ ége té sé vel
ál lít ják elõ. Fi nom por ként és ho mok mé re tû
szem csés anyag ként for dul elõ. El sõ sor ban ce -
ment gyár tás hoz hasz nál ják nyers anyag ként, ce -
ment hez ada lék anyag ként be ton elõ ál lí tá sa és
bá nya fel töl tés so rán, ás vá nyi töl tõ anyag ként
mû anya gok ban és fes té kek ben, könnyû ada lék -
anyag ként tég la gyár tás so rán, va la mint olyan
mély épí té sze ti lé te sít mé nyek hez hasz nál ják,
mint pél dá ul or szág úti fel haj tók és hídfõk.”

7. A VI. Áru osz tály 28. Áru cso port, 2804 vtsz. ma -
gya rá za ta (C) rész (5) pont elsõ és má so dik be -
kez dé se tör lés re ke rül és az aláb bi új szö veg gel
egé szül ki:
„Elekt ro mos ív ke men ce fel hasz ná lá sá val majd -
nem ki zá ró lag szi lí ci um-di oxid kar bo ter mi kus
re ak ci ó já val nye rik. Rossz hõ- és elekt ro mos -
ság ve ze tõ, az üveg nél ke mé nyebb, és gesz te -
nye szí nû por, vagy még in kább sza bály ta lan rö -
gök alak já ban sze re lik ki. Fé mes fé nyû, szür ke
szí nû tûk alak já ban kris tá lyo so dik.
A szi lí ci um az elekt ro ni ká ban hasz nált egyik
leg fon to sabb anyag. A na gyon tisz ta szi lí ci um,
ame lyet pél dá ul kris tály nö vesz té sé vel nyer nek,
le het meg mun ká lat lan, vagy hen ger vagy rúd
alak ban; bór ral, fosz for ral stb. ada lé kol va, pél -
dá ul di ó dák, tran zisz to rok és más fél ve ze tõ esz -
kö zök és nap ele mek gyár tá sá hoz hasz nál ják.
A szi lí ci u mot a ko há szat ban (pl. vas- vagy alu -
mí ni um-öt vö ze tek hez) és a ve gyé szet ben szi lí -
ci um ve gyü le tek (pl. szi lí ci um tet rak lo rid) elõ -
ál lí tá sa so rán is hasz nál ják.”

8. A VI. Áru osz tály 28. Áru cso port, 2821 vtsz. ma -
gya rá za ta „nem tar toz nak ide” kez de tû be kez -
dé sé nek d) pont ja he lyé be az aláb bi pont lép:
„d) gá zok tisz tí tá sá ra hasz nált lú gos vas oxid
(3825 vtsz.)”

9. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, Ál ta lá nos ren -
del ke zé sek B) ré szé nek elsõ be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:
„A ne mes fé mek, ra dio ak tív ele mek, izo tó pok,
rit ka föld fé mek, itt ri um és szkan di um és más,
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a 28. Áru cso port Ál ta lá nos ren del ke zé se i nek
B) pont já ban fel so rolt szén tar tal mú ve gyü le tek
nem osz tá lyoz ha tók a 29. Áru cso port ba (lásd a
VI. Áru osz tály hoz tar to zó Meg jegy zé sek (1) és
a 28. Áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek (2) be -
kez dé sét.).”

10. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, X. Áru al cso -
port Ál ta lá nos ren del ke zé sei az aláb bi új utol só
be kez dés sel egész ül nek ki [a C) rész után]:

„A 2932–2934 vám ta ri fa szá mok al kal ma zá sá -
ban, az egy nél több he te ro cik li kus gyû rût tar tal -
ma zó ve gyü le tek re vo nat ko zó an, amennyi ben a
2932–2934 vám ta ri fa szá mok va la me lyik al szá -
má nak szö ve gé ben az adott ve gyü let nek csak az
egyik he te ro cik li kus gyû rû jét ne ve zik meg
konk ré tan, a ve gyü le tet ez alá az al szám alá kell
osz tá lyoz ni. Ha azon ban al szá mos szin ten két
vagy több he te ro cik li kus gyû rût ne ve sí tet tek
konk ré tan, a ve gyü le tet az alá az al szám alá kell
osz tá lyoz ni, amely szám sor rend ben az utol só.”

11. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2929 vtsz. ma -
gya rá zat elsõ be kez dés 1. pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:

„(1) Izo ci a ná tok

A ve gyi anya gok ezen cso port ja ma gá ban fog -
lal ja az egy- és több funk ci ós izo ci a ná to kat.
A ket tõs vagy ma ga sabb funk ci ó jú izo ci a ná to -
kat, mint pél dá ul a me ti lén-di fe nil izo ci a ná tot
(MDI), he xa me ti lén di i zo ci a ná tot (HDI), to lu ol
di i zo ci a ná tot (TDI) és to lu ol di i zo ci a nát di mert,
szé les kör ben a po li u re tá nok elõ ál lí tá sa so rán
hasz nál ják.

Nem tar to zik ide a poli(me ti lén fe nil izo ci a nát)
(nyers MDI vagy MDI po li mer) (3909 vtsz.).”

12. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2933 vtsz. ma -
gya rá za ta, a 2933 11, 2933 21 és 2933 52 al szá -
mok hoz tar to zó Al szá mos ma gya rá zat cím he -
lyé be az aláb bi cím lép:

„Al szá mos Ma gya rá zat

2933 11, 2933 21 és 2933 54 al szá mok hoz”.

13. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2935 vtsz. ma -
gya rá za ta elsõ be kez dé sének elsõ mon da ta he -
lyé be az aláb bi mon dat lép:

„A szul fon ami dok ál ta lá nos kép le te
(R1.SO2.N.R2.R3), ahol R1 vál to zó komp le xi -
tá sú szer ves gyö köt je lent, amely nek egy
szén atom ja köz vet le nül kap cso ló dik az SO2

cso port hoz és az R2 és az R3 vagy hid ro gén,
más atom vagy vál to zó komp le xi tá sú szer ves
vagy szer vet len gyök (be le ért ve a ket tõs kö -
tést vagy gyû rût tar tal ma zó kat is).”

14. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2935 vtsz. ma -
gya rá za ta az aláb bi új 6. pont tal egé szül ki:
„6. Szil de na fil cit rát” 

Az ere de ti 6–11. pon tok szá mo zá sa 7–12. pon -
tok ra vál to zik.

15. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2935. vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új utol só be kez dés sel
egé szül ki:
„Nem tar toz nak ide azok a ve gyü le tek, ame -
lyek ben a szul fon amid cso port(ok) va la mennyi
kén-nit ro gén kö té se egy gyû rû ré szét al kot ja.
Ezek a 2934 vtsz. alá tar to zó más he te ro cik li kus
ve gyü le tek (szul tá mok).”

16. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2937 vtsz. ma -
gya rá za ta (V) ré szé nek a) pont ja az aláb bi új
utol só elõt ti mon dat tal egé szül ki:
„Met re lep tin (INN), a lep tin ana lóg ja, az em be ri 
lep tin re kom bi ná ci ós me ti o nil szár ma zé ka.”

17. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2937 vtsz. ma -
gya rá za ta A) ré sze 1. pont já nak utol só mon da ta
he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„Ide tar toz nak a szár ma zé kai és ana lóg jai is,
mint pél dá ul a szo mat rem (INN) (me ti o nil-hGH, 
az ace ti le zett hGH, a de a mi no-hGH és a szo me -
no por (INN), va la mint an ta go nis tái, mint pl. a
peg vi zo mant (INN).”

18. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2937 vtsz. ma -
gya rá za tá nak A) ré sze az aláb bi új 20. pont tal
egé szül ki :
„20. Lep tin, a zsír szö vet ál tal ter melt po li pep tid
hor mon, amely rõl azt fel té te le zik, hogy az agyi
re cep to rok ra hat a test súly és a zsír rak tá ro zás
sza bá lyo zá sa ér de ké ben. Szin tén ide tar to zik
a met re lep tin (INN), a lep tin re kom bi ná ci ós
 metionil szár ma zé ka, amely ha son ló ha tá sú és a
lep tin ana lóg já nak te kin tik.”

19. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2937 vtsz. ma -
gya rá za ta „Ki vé te lek” címû ré szé nek (2) be kez -
dé se az aláb bi új g) pont tal egé szül ki:
„g) En do te lin an ta go nis ták, mint pl. a da ru zen -
tan (INN) (2933 vtsz.), az at ra zen tan (INN)
(2934 vtsz.) és a szi ta xen tan (INN) (2935
vtsz.).”

20. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2937 vtsz. ma -
gya rá za ta „Ki vé te lek” címû ré sze (4) be kez dé -
sé nek c) pont ja he lyé be az aláb bi pont lép:
„c) Ne u rot ransz mit te rek és ne u ro mo du lá to rok,
mint pl. a do pa min (2922 vtsz.), az ace til ko lin
(2923 vtsz.), a sze ro to nin (5-hid ro xit rip ta min
vagy 5-hid ro xi-3-(ß-ami no etil)in dol) (2933
vtsz.), a hisz ta min (2933 vtsz.) és a ro kon ter mé -
kek, mint pl. re cep tor ago nis tá ik és an ta go nis -
táik.”

21. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2937 vtsz. ma -
gya rá za ta „Ki vé te lek” címû ré szé nek (4) be kez -
dé se az aláb bi új d) és e) pont tal egé szül ki:
„d) Le u ké mia gát ló fak tor (em be ri) nö ve ke dé si
fak tor em fi ler min (INN) (2933 vtsz.) és fib rob -
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laszt nö ve ke dé si fak tor re pi fer min (INN) (2933
vtsz.).
e) NMDA (N-me til-D-asz par tán sav) re cep tor
an ta go nis tái, mint pl. a la ni ce min (INN) (2933
vtsz.) és a ne bosz ti nel (INN) (2924 vtsz.).”
Az ere de ti d) és e) pon tok meg ne ve zé se sor rend ben
f) és g) pon tok ra vál to zik.

22. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2937 vtsz. ma -
gya rá za tá nak „Ki vé te lek” címû ré sze az aláb bi
új (6) és (7) be kez dé sek kel egé szül ki:
„(6) A trom bo xán és a le u kot ri én an ta go nis tái,
ame lyek szer ke ze tük sze rint osz tá lyo zan dók
[pl. sze rat ro daszt (INN) (2918 vtsz.) és a mon te -
lu kaszt (INN) (2933 vtsz.)].
(7) Tu mor nek ró zis fak tor an ta go nis tái, mint pl.
az atak vi maszt (INN) (2933 vtsz.)”
Az ere de ti (6) be kez dés szá mo zá sa (8) be kez -
dés re vál to zik.

23. A VI. Áru osz tály 29. Áru cso port, 2941 vtsz. ma -
gya rá za ta 1. pont já nak elsõ mon da ta he lyé be az 
aláb bi mon dat lép:
„1. He te ro cik li kus, pl. no vo bi o cin, ce fa losz po -
rin, sztrep tot ri cin, fa ro pe nem (INN), do ri pe nem
(INN), mo no bak tá mok [pl. azt re o nam (INN)].”

24. A VI. Áru osz tály 30. Áru cso port, 3002 vtsz. ma -
gya rá za ta D) ré szé nek 2. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:
„2. To xi nok (mér ge zõ anya gok), to xo i dok, krip -
to to xi nok és an ti to xi nok.”

25. A VI. Áru osz tály 30. Áru cso port, 3004 vtsz. ma -
gya rá za ta „Ide tar toz nak” kez de tû be kez dé se az 
aláb bi új 3. pont tal egé szül ki:
„3. Or vo si mi nõ sé gû kal ci um szul fát ból ké szí -
tett csont ál lo mányt pót ló anyag, ame lyet a tö rött 
csont üre gé be fecs ken dez nek, és ott ön ma gá tól a
csont hoz kö tõ dik (fel szí vó dik) és pó tol ja a csont -
szö ve tet. Ez a ter mék kris tá lyos ál lo mányt ké pez, 
ame lyen az új csont nö vek szik, mi köz ben a kris -
tá lyok fel szí vód nak.
Nem tar to zik ide azon ban a csont pót ló ce ment,
amely ál ta lá ban szi lár dí tót (kö tés gyor sí tót) és
ak ti vá tort tar tal maz és pl. a meg lé võ csont hoz
pót lá sok rög zí té sé re al kal maz zák (3006 vtsz.).”

26. A VI. Áru osz tály 30. Áru cso port, 3006 vtsz. ma -
gya rá za ta (6) pontjá nak ne gye dik be kez dé se he -
lyé be az aláb bi be kez dés lép:
„Ez alá a vtsz. alá tar to zik a csont pót ló ce ment,
amely ál ta lá ban szi lár dí tót (kö tés gyor sí tót) és
ak ti vá tort tar tal maz és pl. a meg lé võ csont hoz
pót lá sok rög zí té sé re al kal maz zák. Ezek a ce -
men tek ál ta lá ban test hõ mér sék le ten köt nek
meg.”

27. A VI. Áru osz tály 30. Áru cso port, 3006 vtsz. ma -
gya rá za tá nak utol só be kez dé se az aláb bi új má -
so dik mon dat tal egé szül ki:

„Szin tén nem tar to zik ide az or vo si mi nõ sé gû
kal ci um szul fát ból ké szí tett csont ál lo mányt pót -
ló anyag, amely kris tá lyos ál lo mányt ké pez,
ame lyen az új csont nö vek szik, mi köz ben a kris -
tá lyok fel szí vód nak (3004 vtsz.).”

28. A VI. Áru osz tály 31. Áru cso port, 3105 vtsz. ma -
gya rá za ta „Nem tar to zik ide” kez de tû be kez dé -
sé nek b) pont já ban a „(3824 vtsz.)” ki fe je zés he -
lyé be a „(3825 vtsz.)” ki fe je zés lép.

29. A VI. Áru osz tály 32. Áru cso port, 3210 vtsz. ma -
gya rá za ta B rész (3) pont utol só mon da tá ban
a ,,d) pont ja” ki fe je zés „e) pont ja” ki fe je zés re
vál to zik.

30. A VI. Áru osz tály 33. Áru cso port, 3304 vtsz. ma -
gya rá za tá nak (3) pontjá ban a „bõr iz ga tók el len
vé del met nyúj tó kré mek;” ki fe je zés he lyé be a
„bõr iz ga tók el len vé del met nyúj tó kré mek; bõr -
be be fecs ken dez he tõ ránc el tá vo lí tó és az aj ka -
kat tel teb bé tevõ gél (be le ért ve a hi a lu ron sa vat
tar tal ma zót is);” ki fe je zés lép.

31. A VI. Áru osz tály 34. Áru cso port, 3407 vtsz. ma -
gya rá za ta C) pont elsõ be kez dé se he lyé be az
aláb bi be kez dés lép:

„E vtsz. alá tar toz nak az ál ta lá ban több, mint
2 tö meg szá za lék ada lék anya got tar tal ma zó, fo -
gá szat ban hasz nált, gipsz ala pú ké szít mé nyek.
Le het sé ges ada lék anyag a fe hér pig ment ként
hasz nált ti tán-di oxid, a szí ne zõ anya gok, a szi li -
ka gél, a dext rin és a me la min gyan ta. Tar tal -
maznak kö tés gyor sí tót vagy kö tés kés lel te tõt is.

Eze ket a ter mé ke ket fo gá sza ti le nyo ma tok vé te -
lé re, mo del lek ké szí té sé re vagy más fo gá sza ti
cél ra hasz nál ják és for má ra vagy be mu ta tás ra te -
kin tet nél kül ide osz tá lyo zan dó ak.

Az ilyen ké szít mé nyek nem tév esz ten dõk össze
a gip szek kel, ame lyek csu pán kis mennyi sé gû
gyor sí tót vagy kés lel te tõt tar tal maz nak (2520
vtsz.).”

32. A VI. Áru osz tály 38. Áru cso port, 3808 vtsz. ma -
gya rá za ta „Nem tar to zik ide” kez de tû be kez dé -
sé nek a) (vi) pont já ban a „(3824 vtsz.)” ki fe -
jezés he lyé be a „(3825 vtsz.)” ki fe je zés lép.

33. A VII. Áru osz tály 39. Áru cso port, Ál ta lá nos ren -
del ke zé sek „Mû anyag és tex til kom bi ná ci ók”
d) pont ja és az azt kö ve tõ be kez dé se he lyé be az
aláb bi pont és be kez dés lép:
„d) Po ró zus mû anyag la pok, le me zek és csí kok,
(az 59. Áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott) tex til szö vet -
tel, ne mez zel vagy „nem szõtt” tex tí li á val kom -
bi nál va, ahol a tex til csak meg erõ sí tés re szol gál.
Ha ezek a la pok, le me zek vagy csí kok csak az
egyik ol da lon van nak el lát va nem min tá zott,
fehé rí tet len, fe hé rí tett vagy egy for má ra fes tett
tex til szö vet tel, ne mez zel vagy „nem szõtt”
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textí li á val, ak kor úgy kell te kin te ni, mint ha az
 csakis meg erõ sí tés re szol gál na. A min tá zott,
nyo mott vagy ha son ló an meg mun kált tex ti le ket
(pl. boly ho zott) és kü lön le ges ter mé ke ket, mint
pél dá ul boly hos szö ve tet, tüllt és csip két és az
5811 vtsz. alá tar to zó tex ti le ket úgy kell te kin -
teni, hogy azok az egy sze rû meg erõ sí té sen túli
sze re pet töl te nek be.”

34. A VII. Áru osz tály 39. Áru cso port, 3909 vtsz. ma -
gya rá za ta elsõ be kez dés 1. pontja a kö vet ke zõ
új har ma dik be kez dés sel egé szül ki:
„Poli(me ti lén-fe nil-izo ci a nát) (gyak ran „nyers
MDI-ként” vagy „MDI po li mer ként” em lí tik)
egy nem át tet szõ, a sö tét bar ná tól tisz ta, vi lá gos
barná ig ter je dõ szí nû fo lya dék, és ani lin és form -
alde hid re ak ci ó já val poli(me ti lén-fe ni la min)t
szin te ti zál nak, amely az után fosz gén nel re a gál,
majd izo ci a nát funk ci ós cso por tok lét re ho zá sa
ér de ké ben me le gí tik. A ter mék ani lin és for mal -
de hid ve gyi leg mó do sí tott po li me re (ve gyi leg
mó do sí tott ami no gyan ta). A lét re jö võ po li mer
4 és 5 kö zöt ti át la gos szá mú mo no mer egy ség gel 
ren del ke zik, és fon tos elõ po li mer, ame lyet po li -
u re tá nok elõ ál lí tá sa so rán hasz nál nak.”

35. A VII. Áru osz tály 39. Áru cso port, 3909 vtsz. ma -
gya rá za ta elsõ be kez dés 3. pont elsõ be kez dése a 
kö vet ke zõ új utol só mon dat tal egé szül ki:
„Eze ket a ter mé ke ket gyak ran egy több da rab ból álló 
rend szer vagy kész let egyik ré sze ként ad ják el.”

36. A VII. Áru osz tály 39. Áru cso port, 3909 vtsz. ma -
gya rá za ta elsõ be kez dés 3. pont elsõ be kez dé se
után a kö vet ke zõ új má so dik be kez dés sel egé -
szül ki:
„Ez a cso port ma gá ba fog lal ja a po li u re tán és
nem re a gál ta tott po li funk ci ós di i zo ci a nát ke ve -
ré ke it is (pl. to lu ol di i zo ci a nát).”

37. A VII. Áru osz tály 39. Áru cso port, 3911 vtsz.
ma gya rá za ta elsõ be kez dése a kö vet ke zõ új
4. pont tal egé szül ki:

„(4) Má sutt nem em lí tett po li me rek izo ci a nát
cso por tok kal, mint pél dá ul:

a) He xa me ti lén di i zo ci a nát (HDI) ala pú po li kar -
ba mi dok, HDI víz zel tör té nõ re ak ci ó já val szin -
te ti zál va, 3 és 4 kö zöt ti át la gos szá mú mo no mer
egy ség gel ren del ke zõ elõ po li mer lét re ho zá sá ra.
A ter mé ke ket fes té kek és lak kok elõ ál lí tá sa
során hasz nál ják. 

b) He xa me ti lén di i zo ci a nát (HDI) ala pú po li i zo ci -
a nu rá tok, HDI re ak ci ó já val szin te ti zál va, a mo no -
mer egy sé gek köz ti izo ci a nu rát kap cso la tok kal el -
lá tott elõ po li me rek lét re ho zá sá ra. Az elõpo li mer
3 és 5 kö zöt ti át la gos szá mú mo no mer egy ség gel 
ren del ke zik. A ter mé ke ket fes té kek és lak kok
elõ ál lí tá sa so rán hasz nál ják.”

A je len le gi 4. pont 5. pont ra vál to zik.

38. A VII. Áru osz tály 39. Áru cso port, 3924 vtsz. ma -
gya rá za ta D) pont já nak szö ve gé ben „szem für -
de tõk;” ki fe je zés he lyé be a „szem für de tõk; szo -
pó ka (cuc li) cu mi sü veg hez, és ujj vé dõ kö tés;”
ki fe je zés lép.

39. A VII. Áru osz tály 39. Áru cso port, 3926 vtsz. ma -
gya rá za ta 1. pont já nak szö ve gé ben az „esõ ka -
bát” ki fe je zés he lyé be az „esõ ka bát, izz lap” ki -
fe je zés lép.

40. A VII. Áru osz tály 39. Áru cso port, 3926 vtsz. ma -
gya rá za ta az aláb bi új 11. be kez dés sel egé szül
ki:

„11. Cumi; jég töm lõ; töm lõ be ön tés hez, ir ri gá -
tor töm lõ, co los to mia-zsák és en nek sze rel vé -
nyei; gyó gyá sza ti célú pár na rok kan tak ré szé re
és ha son ló ter mék; pesszá ri um; óv szer; bal lon
fecs ken dõ höz.”

Az ere de ti 11. be kez dés 12. be kez dés re vál to zik.

41. A VII. Áru osz tály 40. Áru cso port, 4008 vtsz. ma -
gya rá za ta A) pont já nak elsõ és má so dik be kez -
dé se he lyé be az aláb bi be kez dé sek lép nek:

„A) La pok, le me zek és csí kok cel lás (po ró zus)
gu mi ból, [az 59. Áru cso port hoz tar to zó Meg -
jegy zé sek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott] tex -
til szö vet tel, ne mez zel vagy „nem szõtt” tex tí -
liával kom bi nál va, fel té ve, hogy ezek a tex til
anya gok ki zá ró lag meg erõ sí tés re szol gál nak.

Ha ezek a la pok, le me zek vagy csí kok csak az
egyik ol da lon van nak el lát va nem min tá zott, fe -
hé rí tet len, fe hé rí tett vagy egy for má ra fes tett
tex til szö vet tel, ne mez zel vagy „nem szõtt” tex -
tí li á val, ak kor úgy kell te kin te ni, mint ha az
 csakis meg erõ sí tés re szol gál na. A min tá zott,
nyo mott vagy ha son ló an meg mun kált tex ti le ket
(pl. boly ho zott) és kü lön le ges ter mé ke ket, mint
pél dá ul boly hos szö ve tet, tüllt és csip két úgy
kell te kin te ni, hogy azok az egy sze rû meg erõ sí -
té sen túli sze re pet töl te nek be.”

42. A VII. Áru osz tály 41. Áru cso port, Ál ta lá nos ren -
del ke zé sek I. ré szé nek má so dik be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:

„A cser zé si fo lya mat elõtt a nyers bõrt egy sor
elõ ké szí tõ mû ve let nek ve tik alá, mint lú gos ol -
dat ban tör té nõ áz ta tás (a nyers bõr meg pu hí tá sa
és a kon zer vá lás hoz hasz nált összes só el tá vo lí -
tá sa cél já ból), szõr te le ní tés és hús ta la ní tás (,,hú -
so lás”), a szõr te le ní tés hez hasz nált mész és
egyéb anya gok el tá vo lí tá sa és a vég sõ öb lí tés.

A 4101–4103 vtsz.-ok alá tar to zik az olyan szõr
vagy gyap jú nél kü li bõr is, me lyet vissza for dít -
ha tó (re ver zi bi lis) cser zés sel (az elõ cser zést is
be le ért ve) ké szí tet tek elõ. Az ilyen el já rás át me -
ne ti leg sta bi li zál ja a nyers bõrt a ha sí tá si mû ve -
le tek hez és át me ne ti leg meg aka dá lyoz za a rot -
ha dást. Az így elõ ké szí tett bõ rök to váb bi
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cserzést igé nyel nek a ki ké szí tés elõtt és nem te -
kint he tõk a 4104–4106 vtsz.-ok alá tar to zó ter -
mék nek.”

43. A VII. Áru osz tály 41. Áru cso port, Ál ta lá nos ren -
del ke zé sek II. ré szé nek elsõ be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:
„Cser zett vagy kér ge sí tett (crust) de to vább nem
ki ké szí tett nyers bõr (4104–4106 vtsz.). A cser -
zés a bõ rö ket el len ál ló vá te szi a rot ha dás sal
szem ben és meg nö ve li a víz ál ló sá gu kat. A cser -
zõ anyag be ha tol a nyers bõr szer ke ze té be és a
kol la gén nel ke reszt kö té se ket ala kít ki. Ez visz -
szafordíthatatlan ve gyi fo lya mat, amely a ter -
mék nek hõ-, fény vagy iz zad ság ál ló sá got ad és a 
bõrt ala kít ha tó vá és fel dol goz ha tó vá teszi.”

44. A VIII. Áru osz tály, 42. Áru cso port, 4202
vtsz.-hoz tar to zó ma gya rá zat „Al szá mos Ma -
gya rá zat” címû be kez dé se ki egé szül az aláb -
biak kal:
„Al szá mos Ma gya rá zat
a 4202 11, 4202 21, 4202 31 és 4202 91 al szá -
mok hoz
Ezen al szá mok al kal ma zá sa szem pont já ból a
„bõr kül sõ fe lü let tel” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja 
a vé kony mû anyag vagy szin te ti kus gumi ré teg -
gel be vont bõrt, amely védi a bõr fe lü le tét és
sza bad szem mel nem lát ha tó (ál ta lá ban ke ve -
sebb, mint 0,15 mm vas tag sá gú), fi gyel men kí -
vül hagy va a szín ben vagy fé nyes ség ben be kö -
vet ke zõ vál to zást.”

45. A IX. Áru osz tály 44. Áru cso port, Füg ge lé ké ben
a „Za i re” ki fe je zés he lyé be a „Kon gói De mok -
ra ti kus Köz tár sa ság” ki fe je zés lép.

46. A IX. Áru osz tály 44. Áru cso port, 4411 vtsz. ma -
gya rá za tá nak má so dik be kez dé se he lyé be az
aláb bi be kez dés lép:
„Az ezen vtsz. alá tar to zó rost le me ze ket gyár tá si 
mód juk alap ján le het meg kü lön böz tet ni, és ide
tar toz nak:
(A) ,,Ned ves el já rás sal” elõ ál lí tott rost le mez
Ebbe a cso port ba tar toz nak az aláb bi tí pu sú rost -
le me zek:
(1) Ke mény le mez, amely ned ves el já rás sal ké -
szült, mely nek so rán a fa ros tok szö ve dé ké nek
vi zes szusz pen zi ó ját ma gas hõ mér sék le ten és
nagy nyo má son fém szi tán lap pá pré se lik. Meg -
mun ká lat lan ál la pot ban az ilyen tí pu sú rost le -
mez nek egyik fe lü le te sima, a má sik dur va, há -
lós min tá val. Néha azon ban két sima fe lü le te is
le het, amely kü lön le ges fe lü let ke ze lés vagy kü -
lön le ges gyár tá si el já rás ré vén ke let ke zett. Sû rû -
sé ge ál ta lá ban meg ha lad ja a 0,8 g/cm3-t. A ke -
mény le mezt ál ta lá ban a bú tor ipar ban, az au tó -
gyár tás ban, aj tó ke re tek hez és cso ma go ló anya -
gok hoz hasz nál ják, kü lö nö sen gyü möl csök és
zöld sé gek cso ma go lá sá hoz.

(2) Kö zép le mez, ame lyet a ke mény le mez hez ha -
son ló an ké szí te nek, de ala cso nyabb nyo má son.
Sû rû sé ge ál ta lá ban meg ha lad ja a 0,35 g/cm3-t,
de nem több, mint 0,8 g/cm3. Fõ al kal ma zá si te -
rü le te a bú tor gyár tás, va la mint bel sõ vagy kül sõ
fa lak elõ ál lí tá sa.

(3) Lágy le mez. Ezt a töb bi ned ves el já rás sal ké -
szült rost le mez tõl el té rõ en nem pré se lik. Sû rû -
sé ge ál ta lá ban leg fel jebb 0,35 g/cm3. Fõ al kal -
ma zá si te rü le te az épí tõ ipar ban a hõ- vagy hang -
szi ge te lés. A szi ge te lõ le me zek kü lön le ges tí pu -
sa it bur ko ló anyag ként hasz nál ják.

(B) ,,Szá raz el já rás sal” elõ ál lí tott rost le mez

Ebbe a cso port ba tar to zik a kö ze pes sû rû sé gû
rost le mez (MDF), amely nek gyár tá sa so rán hõre 
ke mé nye dõ mû gyan tá kat ad nak a szá raz fa ros -
tok hoz, hogy elõ se gít sék a pré se lés alat ti szi lár -
du lást. Sû rû sé ge ál ta lá ban 0,45 és 1 g/cm3 kö zött 
vál to zik. Meg mun ká lat lan ál la pot ban két sima
fe lü le te van. Sok fé le cél ra hasz nál ják, mint pl.
bú to rok hoz, bel sõ dí szí tés re és épít ke zés hez.
A 0,8 g/cm3-t meg ha la dó sû rû sé gû kö ze pes sû -
rû sé gû rost le mezt néha „nagy sû rû sé gû rost -
lemeznek (HDF)” is ne ve zik a keres ke de -
lemben.”

47. A IX. Áru osz tály 44. Áru cso port, 4414 vtsz. ma -
gya rá za ta az elsõ be kez dés után a kö vet ke zõ új
má so dik be kez dés sel egé szül ki:

„Az e vtsz. alá tar to zó áruk ké szül het nek kö zön -
sé ges fá ból vagy poz dor ja le mez bõl vagy ha son -
ló le mez bõl, rost le mez bõl, ré te gelt fá ból vagy
tö mö rí tett fá ból (lásd az Áru cso port hoz tar to zó
Meg jegy zé sek 3. be kez dé sét).”

48. A IX. Áru osz tály 44. Áru cso port, 4415 vtsz. ma -
gya rá za ta I. Rész elõtt a kö vet ke zõ új be kez -
déssel egé szül ki:

„Az e vtsz. alá tar to zó áruk ké szül het nek kö zön -
sé ges fá ból vagy poz dor ja le mez bõl vagy ha son -
ló le mez bõl, rost le mez bõl, ré te gelt fá ból vagy
tö mö rí tett fá ból (lásd az Áru cso port hoz tar to zó
Meg jegy zé sek 3. be kez dé sét).”

49. A IX. Áru osz tály 44. Áru cso port, 4417 vtsz. ma -
gya rá za ta a kö vet ke zõ új má so dik be kez dés sel
egé szül ki:

„Az e vtsz. alá tar to zó áruk ké szül het nek kö zön -
sé ges fá ból vagy poz dor ja le mez bõl vagy ha son -
ló le mez bõl, rost le mez bõl, ré te gelt fá ból vagy
tö mö rí tett fá ból (lásd az Áru cso port hoz tar to zó
Meg jegy zé sek 3. be kez dé sét).”

50. A IX. Áru osz tály 44. Áru cso port, 4418 vtsz. ma -
gya rá za ta a kö vet ke zõ új má so dik be kez dés sel
egé szül ki:

„Az e vtsz. alá tar to zó áruk ké szül het nek kö zön sé -
ges fá ból vagy poz dor ja le mez bõl vagy ha son ló le -
mez bõl, rost le mez bõl, ré te gelt fá ból vagy tömö -
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rített fából (lásd az Árucsoporthoz tartozó Meg-
jegyzések 3. bekezdését).”

51. A IX. Áruosztály, 44. Árucsoport 4418 vtsz. ma-
gyarázata kiegészül az alábbiakkal:
„Alszámos Magyarázat
a 4418 30 alszámhoz
Az e vtsz. alá történõ besorolás szempontjából a
„parkett-tábla” kifejezés magában foglalja a két
vagy több sor, keskeny és általában rövid faléc
darabokból készült, elõre összeállított padló pa-
neleket, amelyek az éleken vagy a végeken és az
éleken kapcsolódnak egymáshoz. Az ilyen típu-
sú táblák felülete megjeleníthet egy csíkos min-
tát, amely az egyes lécek erezete és színe szerint
változhat.”

52. A IX. Áruosztály 44. Árucsoport, 4419 vtsz. ma-
gyarázata következõ új második bekezdéssel
egészül ki:
„Az e vtsz. alá tartozó áruk készülhetnek közön-
séges fából vagy pozdorjalemezbõl vagy hason-
ló lemezbõl, rostlemezbõl, rétegelt fából vagy
tömörített fából (lásd az Árucsoporthoz tartozó
Megjegyzések 3. bekezdését).”

53. A IX. Áruosztály 44. Árucsoport, 4420 vtsz. ma-
gyarázata következõ új második bekezdéssel
egészül ki:
„Az e vtsz. alá tartozó áruk készülhetnek közön-
séges fából vagy pozdorjalemezbõl vagy hason-
ló lemezbõl, rostlemezbõl, rétegelt fából vagy
tömörített fából (lásd az Árucsoporthoz tartozó
Megjegyzések 3. bekezdését).”

54. A IX. Áruosztály 44. Árucsoport, 4421 vtsz. ma-
gyarázata következõ új második bekezdéssel
egészül ki:
„Az e vtsz. alá tartozó áruk készülhetnek közön-
séges fából vagy pozdorjalemezbõl vagy hason-
ló lemezbõl, rostlemezbõl, rétegelt fából vagy
tömörített fából (lásd az Árucsoporthoz tartozó
Megjegyzések 3. bekezdését).”

55. A IX. Áruosztály 44. Árucsoport, 4421 vtsz. ma-
gyarázata „Ide tartozik:” kezdetû bekezdés
3 pontjában az „asztalos pad” kifejezés helyébe
az alábbi kifejezés lép: „asztalos pad; a könyvek
kézi kötése során, a keresztfonal kifeszítésére
használt csavaros asztal”.

56. A IX. Áruosztály 44. Árucsoport, 4421 vtsz. ma-
gyarázata „Ide tartozik:” kezdetû bekezdés
3 pontjában a „kerítés-tábla” kifejezés helyébe
az alábbi kifejezés lép: „kerítés-tábla; vasúti át-
járó sorompó;”.

57. A IX. Áruosztály 44. Árucsoport, 4421 vtsz. ma-
gyarázata „Ide tartozik:” kezdetû bekezdés
3 pontjában a „kabátvállfa és szoknyaakasztó”
kifejezés helyébe az alábbi kifejezés lép: „ruha-
akasztó”.

58. A IX. Áruosztály 44. Árucsoport, 4421 vtsz. ma-
gyarázata „Ide tartozik:” kezdetû bekezdés
3 pontjában az „evezõ, kéttollú (kajak) evezõ” ki-
fejezés helyébe az alábbi kifejezés lép: „evezõ,
kéttollú (kajak) evezõ, kormánylapát”.

59. A IX. Áruosztály 44. Árucsoport, 4421 vtsz. ma-
gyarázata „Ide tartozik:” kezdetû bekezdése a
következõ új (9) és (10) ponttal egészül ki:
„(9) Durván fûrészelt fa léceibõl álló panelek,
melyeket ragasztóval illesztettek össze a szállí-
tás vagy a késõbbi munka megkönnyítése érde-
kében.
(10) Préselt fa, amely egy másik darab préselt
vagy nem préselt fa és egy vékony léc egymásra
helyezésével jött létre (a 4418. vtsz. alá tartozók
kivételével).”

60. A X. Áruosztály 48. Árucsoport, 4802 vtsz. 5. be-
kezdés (B) rész (5) pontja helyébe az alábbi pont
lép:
„(5) Bankjegypapír, átírópapír, sokszorosító
(stencil) papír, írógéppapír, hártyapapír, átütõ-
papír és más hivatali vagy magáncélú papíráru,
beleértve azt a fajta papírt, amelyet nyomta-
tókban vagy fénymásoló berendezésekben hasz-
nálnak;”

61. A X. Áruosztály 48. Árucsoport, 4810 vtsz. ma-
gyarázat 2. bekezdésében a „grafikai célra hasz-
nált papír” kifejezés helyébe az alábbi kifejezés
lép: „grafikai célra használt papír, beleértve az
olyan papírt, amelyet nyomtatókban vagy fény-
másoló készülékekben használnak”.

62. A X. Áruosztály 48. Árucsoport, 4810 vtsz. ma-
gyarázata a következõ új d) ponttal egészül ki a
„Nem tartozik ide” kezdetû résznél:
„d) a 4809 vagy 4816 vtsz. alá tartozó másoló
papír.”
A jelenlegi „d)–g)” pontok,,e)–h) pontokra vál-
toznak.

63. A XI. Áruosztály, Általános rendelkezések, I. rész
B) 3. pontjának f) alpontjához tartozó (*) láb-
jegyzet kiegészül az alábbi ábrákkal:

,,Nem keresztmotollált” ,,Keresztmotollált”

64. A XI. Áruosztály, Általános rendelkezések,
I. rész B) 3. pont II. táblázata *** lábjegyzete
helyébe az alábbi lábjegyzet lép:
„*** A motringok néhány kisebb, egy vagy több átkötõ-
szállal elválasztott motringrészekbõl állnak, folyamatos
(megszakítás nélküli) fonalból készülnek és az átkötõszál
átvágásával az alkotó motringrészek szétválaszthatók. Egy
vagy több átkötõszál halad át két motring között és választja
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el egy más tól azo kat. Eze ket a mot rin go kat gyak ran pa pír -
sza lag gal fog ják át. Nem te kint he tõk több ki sebb mot ring -
rész bõl álló, egy vagy több át kö tõ szál lal el vá lasz tott mot rin -
gok nak és nem te kint he tõk a kis ke res ke de lem ben szo ká sos
ki sze re lé sû nek az olyan egy fo lya ma tos (meg sza kí tás nél -
kü li) szál ból vagy fo nal ból álló mot rin gok, ame lyek nél az
át kö tõ szá lak nem vá laszt ják szét a fõ mot rin got egy sé ges tö -
me gû ki sebb mot rin gok ra, csak pusz tán arra a cél ra szol gál -
nak, hogy va la mely mû ve let (pl. fes tés) ide jén meg aka dá -
lyoz zák a szá lak össze ku szá lá sát.”

65. A XI. Áru osz tály 59. Áru cso port, 5910 vtsz. ma -
gya rá za ta utol só be kez dés „Nem tar to zik ide”
kez de tû rész a) pont já ban a zá ró jel ben lévõ szö -
ve ge he lyé be az aláb bi szö veg lép:
„(eze ket a gép pel vagy ké szü lék kel együtt kell
osz tá lyoz ni – pl. XVI. Áru osz tály ba)”.

66. A XI. Áru osz tály 61. Áru cso port, 6104 vtsz. ma -
gya rá za ta az aláb bi új má so dik és har ma dik be -
kez dés sel egé szül ki:
„A nõi vagy le ány ka kosz tüm min den al ko tó ré -
szé nek azo nos szer ke ze tû, szí nû és össze té te lû
tex til anyag ból kell ké szül nie; ezen fe lül még
azo nos stí lu sú ak és azo nos vagy össze tar to zó
mé re tû ek is le gye nek. Ezen al ko tó ele me ken
azon ban le het el té rõ szí nû pasz pol (a sze gély be
varrt csík).
Ha több, a test alsó ré szé nek ta ka rá sá ra szánt kü -
lön ál ló ru ha da rab bal együtt mu tat ják be (pl.
szok nya, vagy nad rág szok nya és nad rág), az
együt tes hez tar to zó alsó rész a szok nya, vagy a
nad rág szok nya, a töb bi ru ha da ra bot kü lön kell
osz tá lyoz ni.”

67. A XI. Áru osz tály 62. Áru cso port, 6212 vtsz. ma -
gya rá za ta (4) pont jának szö ve gé bõl a „hal -
csont” szó tör lés re ke rül.

68. A XI. Áru osz tály 63. Áru cso port, Ál ta lá nos Ren -
del ke zé sek. (1) pont ne gye dik be kez dése he lyé be 
az aláb bi be kez dés lép:
„Ha azon ban ezek az ide gen anya gok már nem
pusz tán dí szí tõ vagy tar to zék jel le gû ek, ak kor
az áru kat a vo nat ko zó Áru osz tály hoz vagy Áru -
cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek (1. Ál ta lá nos
Ér tel me zé si Sza bály) sze rint vagy a vám ta ri fa
ér tel me zé sé re vo nat ko zó töb bi sza bállyal össz -
hang ban kell osz tá lyoz ni.”

69. A XI. Áru osz tály 63. Áru cso port, 6307 vtsz. ma -
gya rá za ta az aláb bi új (28) pont tal egé szül ki:
„(28) Kü lön le ges alak ra vá gott, nem szõtt ter -
mé kek, az egyik ol da lon pa pír lap pal vagy más
anyag gal vé dett ra gasz tós be vo nat tal, ame lyet a
mell for má lá sa vagy ala kí tá sa ér de ké ben a mell
alsó ré sze köré tör té nõ ta pasz tás ra ter vez tek.”

70. A XIII. Áru osz tály 70. Áru cso port, 7017 vtsz.
ma gya rá zat har ma dik be kez dé sé nek szö ve ge a
„fú vó ka” ki fe je zés elõtt az „ir ri gá tor” szó val
egé szül ki.

71. A XIII. Áru osz tály 70. Áru cso port, 7017 vtsz.
ma gya rá zat har ma dik be kez dés szö ve gé ben az

„orsó” ki fe je zés he lyé be az „orsó és te kercs” ki -
fe je zés lép.

72. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, 7102 vtsz. ma -
gya rá za ta má so dik be kez dé se a „ki egyen lít ve,”
szó után a „fé nyez ve,” szó val egé szül ki.

73. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, 7102 vtsz.
ma gya rá za ta har ma dik „Nem tar to zik ide” kez -
de tû be kez dé se a kö vet ke zõ új a) pont tal egé szül 
ki:
„a) Gyé mánt por (7105. vtsz)”
A je len le gi a) és b) pon tok b) és c) pon tok ra vál -
toz nak.

74. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, 7102 vtsz. ma -
gya rá za ta „Al szá mos Ma gya rá zat a 7102 10 al -
szám hoz” tar to zó ma gya rá zat szö ve ge he lyé be az 
aláb bi szö veg lép:
„Mi e lõtt a „meg mun ká lat lan” vagy csi szo lat lan
gyé mán to kat „ipa ri” vagy „nem ipa ri” gyé mánt -
ként ér té ke sí te nék, a mû sza ki elõ írá sok nak
meg fe le lõ en gyé mánt szak ér tõk osz tá lyoz zák és
vá lo gat ják. A mû sza ki elõ írá sok közé tar to zik a
súly (tö meg) és a kris tá lyok vá gá sá ra való al kal -
mas ság. Fi gye lem be ve szik még a for mát, át lát -
szó sá got, a színt és a kris tá lyok tisz ta sá gát vagy
mi nõ sé gét.
Ez alá az al szám alá tar toz nak azok a gyé mánt
szál lít má nyok (pl. ta sa kok ban) vagy egye dü li
gyé mán tok, ame lye ket a szak ér tõk nem vizs gál nak
meg.
Ez alá az al szám alá tar toz nak a csi szo lat lan
gyé mán tok da rab jai is, ame lye ket csu pán meg -
szi tál tak és mé re tük sze rint cso ma gol tak, anél -
kül, hogy to váb bi szak ér tõi vizs gá lat nak ve -
tették vol na alá.”

75. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, 7102 vtsz.
„Al szá mos Ma gya rá zat a 7102 21 és 7102 29 al -
szám hoz” tar to zó ma gya rá zat elsõ be kez dé -
sének 1. pont ja az „át lát szó” ki fe je zés után a
„vagy át tet szõ” ki fe je zés sel egé szül ki és a
„[bort ként (apró gyé mánt ként) is is mert]” ki fe -
je zés tör lés re ke rül.

76. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, 7102 vtsz. „Al -
szá mos Ma gya rá zat a 7102 21 és 7102 29 al -
szám hoz” tar to zó ma gya rá zat elsõ be kez dé sé nek
2. pont ja he lyé be az aláb bi pont lép:
„(2) Fe ke te gyé mánt és más po li kris tá lyos gyé -
mánt agg re gá tum, be le ért ve a kar bo ná dót,
amely ke mé nyebb az át lát szó gyé mánt nál.”

77. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, 7102 vtsz.
„Al szá mos Ma gya rá zat a 7102 21 és 7102 29 al -
szám hoz” tar to zó ma gya rá zat elsõ be kez dé se a
kö vet ke zõ új 4. pont tal egé szül ki:
„(4) Azok a gyé mán tok, ame lye ket jel lem zõ tu -
laj don sá ga ik (szí nük, tisz ta sá guk vagy mi nõ -
ségük, át lát szó sá guk stb.)  miatt kü lön le ges ipa ri
hasz ná lat ra szán tak (úgy mint az egyen ge tõ léc,
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hu zal hú zó kõ, vagy a gyé mánt üllõ), de ame lyek 
al kal ma sak ék szer hez tör té nõ fel hasz ná lás ra is.”

78. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, „Al szá mos
Ma gya rá zat a 7102 21 és 7102 29 al szám hoz”
tar to zó ma gya rá zat har ma dik be kez dés 1. pont ja 
a „ha lom ba” ki fe je zés után a „vagy ta sak ba” ki -
fe je zés sel egé szül ki.

79. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, „Al szá mos
Ma gya rá zat a 7102 21 és 7102 29 al szám hoz”
tar to zó ma gya rá zat har ma dik be kez dés 2. pont -
já ban a „vagy nyer sen” ki fe je zés he lyé be az
aláb bi ki fe je zés lép: „nyer sen, fé nye sít ve vagy
amely csak ke vés szá mú csi szolt fa zet tá val ren -
del ke zik (pl. úgy ne ve zett ab la kok kal, ame lye ket 
több nyi re azért ké szí te nek, hogy a csi szo lat lan
gyé mán tok bel sõ jel lem zõ i nek szak ér tõi vizs gá -
la tát le he tõ vé te gyék)”.

80. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, „Al szá mos
Ma gya rá zat a 7102 21 és 7102 29 al szám hoz”
tar to zó ma gya rá zat har ma dik be kez dé se a kö -
vet ke zõ új (3) pont tal egé szül ki:

„(3) Fé nye sí tett gyé mánt, mely nek a fe lü le tét
ve gyi csi szo lás ként is is mert ve gyi ke ze lés sel
fé nyes sé és csil lo gó vá tett ék. A ve gyi csi szo lás
ab ban kü lön bö zik a ha gyo má nyos fé nye sí tõ csi -
szo lás tól, hogy a gyé mán to kat nem rög zí tik
egye di leg és nem fé nye sí tõ tár csán csi szol ják,
ha nem – öm leszt ve – egy ve gyi re ak tor ba
töltik.”
A je len le gi 3. pont 4. pont ra vál to zik.

81. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, „Al szá mos 
Ma gya rá zat a 7102 21 és 7102 29 al szám -
hoz” tar to zó ma gya rá zat a har ma dik be kez -
dés 4. pont ja után a kö vet ke zõ új utol só be -
kez dés sel egé szül ki:
„7102 29 al szám alá tar toz nak a csi szolt vagy
fúrt gyé mán tok, és a met szett gyé mán tok (ki vé -
ve a ki zá ró lag azo no sí tás cél já ból met szett gyé -
mán to kat).”

82. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, „Al szá mos
Ma gya rá zat a 7102 31 és 7102 39 al szá mok -
hoz” tar to zó ma gya rá zat elsõ be kez dé sé ben a
„csil lo gá suk” ki fe je zés he lyé be az aláb bi ki fe -
jezés lép: „tisz ta sá guk vagy fi nom sá guk”.

83. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, „Al szá mos
Ma gya rá zat a 7102 31 és 7102 39 al szá mok -
hoz” tar to zó ma gya rá zat má so dik és har ma dik
be kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dé sek lép nek:
„A 7102 31 al szám alá tar toz nak:
(1) A ter mé sze tes ál la pot ban lévõ gyé mán tok,
va gyis, aho gyan a gyé mánt le lõ he lyen elõ for dul -
nak vagy a med dõ kõ zet tõl el vá laszt va, ha lom ba
vagy ta sak ba rak va.
(2) Gyé mán tok egy sze rû en fû ré szel ve, ha sít va
(a ter mé sze tes kris tály lap ré te gek men tén),

nyer sen vagy ame lyek csak ke vés szá mú csi -
szolt fa zet tá val ren del kez nek (pl. úgy ne ve zett
ab la kok kal, ame lye ket több nyi re azért ké szí te -
nek, hogy a csi szo lat lan gyé mán tok bel sõ jel -
lem zõ i nek szak ér tõi vizs gá la tát le he tõ vé te -
gyék), va gyis ame lyek csak ide ig le nes for má ra
van nak ki ala kít va és egy ér tel mû en to váb bi meg -
mun ká lást igényelnek.

(3) Fé nye sí tett gyé mánt, mely nek a fe lü le tét ve -
gyi csi szo lás ként is is mert ve gyi ke ze lés sel fé -
nyes sé és csil lo gó vá tett ék. A ve gyi csi szo lás
ab ban kü lön bö zik a ha gyo má nyos fé nye sí tõ csi -
szo lás tól, hogy a gyé mán to kat nem rög zí tik
egye di leg és nem fé nye sí tõ tár csán csi szol ják,
ha nem – öm leszt ve – egy ve gyi re ak tor ba töl tik.
A 7102 39 al szám alá tar toz nak:
(1) Szá mos sima csi szolt fe lü let tel vagy fa zet tá -
val ren del ke zõ csi szolt gyé mán tok, ame lyek az
ék szer ként tör té nõ fel hasz ná lás elõtt nem igé -
nyel nek to váb bi meg mun ká lást.
(2) Fúrt gyé mán tok, met szett gyé mán tok (be le -
ért ve a ká me á kat és a ho mo rú an vé sett gem má -
kat) és a dub lé nak vagy trip lett nek el ké szí tett
gyé mán tok.
(3) Gyé mán tok, me lye ket csi szo lás nak és fú rás -
nak vagy met szés nek ve tet tek alá, és ame lye ket
ezen el já rá sok alatt el tör tek, va la mint a szál lí tá -
suk vagy tá ro lá suk so rán össze tört csi szolt gyé -
mán tok.
Nem tar toz nak a 7102 39 al szám alá:
a) azok a gyé mán tok, ame lyek csu pán ke vés
szá mú csi szolt fa zet tá val ren del kez nek (pl.:
ame lye ket azért ké szí te nek, hogy a csi szo lat lan
gyé mán tok bel sõ jel lem zõ i nek szak ér tõi vizs gá -
la tát le he tõ vé te gyék) és ame lyek nek nyil ván va -
ló an to váb bi meg mun ká lá sa szük sé ges;

b) gyé mán tok, ame lye ket ki zá ró lag azo no sí tás
cél já ból met szet tek.”

84. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, 7103 vtsz. „Al -
szá mos Ma gya rá zat a 7103 91 és 7103 99 al szá -
mok hoz” tar to zó ma gya rá zat szö ve ge he lyé be az
aláb bi szö veg lép:

„7103 91 és 7103 99 al szá mok alá tar toz nak a
csi szolt vagy fúrt kö vek, met szett kö vek (be le -
ért ve a ká me á kat és a ho mo rú an vé sett gem má -
kat) és a dub lé nak vagy trip lett nek el ké szí tett
kö vek.”

85. A XIV. Áru osz tály 71. Áru cso port, 7104 vtsz.
„Al szá mos Ma gya rá zat a 7104 90 al szám hoz”
tar to zó ma gya rá za tá ban a „7102 31 és 7102 39
al szá mok hoz tar to zó Ma gya rá zat har ma dik be -
kez dé se” szö veg he lyé be a „7103 91 és 7103 99
al szá mok hoz tar to zó Ma gya rá zat” szö veg lép.

86. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, Ál ta lá nos
ren del ke zé sek A) rész har ma dik be kez dé sé bõl
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tör lés re ke rül az „az elekt ro me cha ni kai ké zi -
szer szá mok és” ki fe je zés.

87. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, Ál ta lá nos
ren del ke zé sek A) rész 3. pont já nak szö ve gé ben a 
„re lé vel mû kö dõ író gép” ki fe je zés he lyé be
a „sze lep” ki fe je zés lép.

88. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8401 vtsz.
ma gya rá za ta II. és III. ré szé nek szá mo zá sa és
sor rend je meg cse ré lõ dik.

89. A XVI. Áru osz tály, 84. Áru cso port, 8405
vtsz.-hoz tar to zó Ma gya rá zat A) rész má so dik
be kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„A tü ze lõ anyag egy ré sze a ros té lyon ég el és
úgy fúj ják vagy szív ják át a le ve gõ- és víz -
gõz-ke ve ré ket, hogy az égés ne le gyen tö ké le -
tes. A víz bom lá sa és a tü ze lõ anyag tö ké let len
égé se szén-mon oxi dot és hid ro gént ered mé -
nyez. Az így nyert ge ne rá tor gázt (szén-mo -
noxid, hid ro gén és nit ro gén gá zok ke ve ré két) a
be ren de zés te te jén ve ze tik el.”

90. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8405 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû be -
kez dé se az aláb bi új b) pont tal egé szül ki:

„b) koksz ke men ce (pl. vá ros igáz-ge ne rá tor)
(8417 vtsz.)”

A je len le gi b) pont c) pont ra vál to zik.

91. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8405 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû be -
kez dé se ere de ti b) pont já nak szö ve gé ben a
„8543 vtsz.” ki fe je zés tör lés re ke rül és a zá ró jel
után az aláb bi ki fe je zés sel egé szül ki: „pl. nit ro -
gén oxid, hid ro gén szul fid vagy hid ro gén ci a nid
fej lesz té sé re szol gá ló elekt ro li ti kus gáz ge ne rá -
to rok (8543 vtsz.)”

92. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8414 vtsz. ma -
gya rá za ta, A) rész, ötö dik be kez dé se az aláb bi új
má so dik mon dat tal egé szül ki:

„A bel sõ égé sû du gattyús mo to rok ki me nõ tel je -
sít mé nyé nek fo ko zá sá ra szol gá ló ki pu fo gó gá -
zos tur bó fel töl tõk a komp resszo rok kü lön le ges
tí pu sát ké pe zik.”

93. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8414 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû be -
kez dé se az aláb bi új a) pont tal egé szül ki:

„a) ki pu fo gó gá zos tur bi nák (8411 vtsz.)”

A je len le gi a)–c) pon tok b)–d) pon tok ra vál -
toz nak. 

94. A XVI. Áru osz tály, 84. Áru cso port, 8415
vtsz.-hoz tar to zó Ma gya rá zat „Nem tar toz nak
ide” kez de tû be kez dés a) pont ja tör lés re ke rül.

A je len le gi b)–d) pon tok a)–c) pon tok ra vál -
toz nak.

95. A XVI. Áru osz tály, 84. Áru cso port, 8415
vtsz.-hoz tar to zó Ma gya rá zat „Nem tar toz nak

ide” kez de tû be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:

„b) a 8418 vtsz. alá tar to zó nem re ver zi bi lis hõ -
szi vattyúk és gyors hû tõk lég kon di ci o ná ló gé -
pek hez (8418 vtsz.).”

96. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8417 vtsz.
ma gya rá za tá nak 2. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:

„2. Fém ol vasz tó ke men cék, be le ért ve a kú po ló
ke men cét.”

Az 5–9. pon tok 6–10. pon tok ra, az ere de ti
10. pont 5. pont ra vál to zik.

97. A XVI. Áru osz tály, 84. Áru cso port, 8418
vtsz.-hoz tar to zó Ma gya rá zat B) rész 1. pont ja a
kö vet ke zõ, új utol só mon dat tal, egé szül ki:

„Ezen utób bi gé pek ma guk ba fog lal ják a „gyors -
hû tõ” né ven is mert egy sé ge ket, ame lye ket lég -
kon di ci o ná ló rend sze rek ben hasz nálnak.”

98. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8419 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 18. pont tal egé szül ki:

„18. For ró vagy hi deg ita lo kat ki szol gá ló au to -
ma ti kus gép, el len ér té ket el fo ga dó be ren de zés
nél kül.”

99. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8422 vtsz.
ma gya rá za tá nak 3., 4., 5. és 6. pont ja i nak sor -
szá ma 6., 3., 4. és 5. pon tok ra vál to zik.

100. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8424 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû be -
kez dé se az aláb bi új h) pont tal egé szül ki:
„h) te her gép ko csi ra sze rel he tõ, só és ho mok
szó rá sá val ha vat el tá vo lí tó be ren de zés (8479
vtsz.).”
A je len le gi h)–ij) pon tok je lö lé se ij)–k) pon tok ra 
vál to zik.

101. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8426 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Több célú gé pek” címû rész
ha to dik be kez dé se az aláb bi új 6. pont tal egé szül 
ki:

„6. To rony da ru. Ezek a da ruk alap ve tõ en to rony 
for má jú ak, ame lyek ál ta lá ban egye di da ra bok -
ból épül nek fel, je len tõs ma gas sá gú ak, rög zí tet -
tek vagy sí ne ken moz gat ha tók. Ré szei: víz szin -
tes da ru gém, fu tó macs ká val, eme lõ do bok, ke ze -
lõ ál lá sok, és a ke ze lõ ré szé re ka bin, el len súly -
tar tó gém az el len súllyal, a gé met alá tá masz tó
ke reszt ru dak és alul vagy fe lül for ga tó szer ke zet, 
amely le he tõ vé te szi a daru for ga tá sát. A to rony -
da run le het nek hid ra u li kus hen ge rek vagy eme -
lõ ru dak és kú szó ke ret a gém meg eme lé sé re,
hogy to váb bi ele mek hoz zá adá sá val a daru eme -
lé si ma gas sá gát meg nö vel hes sék.”

Szá moz za át az 1,. 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., és
10. pon to kat 10., 8., 7., 9., 1., 2., 3., 4., 5. és
11. pon tok ká.
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102. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8428 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek D) pont ja az aláb bi új
má so dik be kez dés sel egé szül ki:
„A fo gas léc haj tá sú lift vagy eme lõ szer ke zet is
ebbe a ka te gó ri á ba tar to zik. Ezek a fel vo nók és
eme lõ szer ke ze tek a kö vet ke zõk bõl áll nak:
olyan ka bin ból, amely a köz lõ fo gas ke re ket
meg haj tó mo tor ral lát tak el, va la mint fo ga zott
léc cel fel sze relt osz lop. Ha a köz lõ fo gas ke rék
össze kap cso ló dik a fo gas léc cel, le he tõ vé vá lik a 
ka bin fel-, il let ve le fe lé tör té nõ moz ga tá sa az
osz lop men tén, sza bá lyo zott se bes ség gel.”
Ne vez ze át az A), B), C), D) és E) pon to kat C),
D), E), A) és B) pon tok ká.

103. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8428 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze A) pont já nak utol só mon -
da tá ból tör lés re ke rül a „moz gó lép csõk” ki fe -
jezés.

104. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8428 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze ki egé szül az aláb bi új
B) pont tal:
„B) Moz gó lép csõ és moz gó jár da”
A B)–E) pon tok C)–F) pon tok ra vál toz nak.

105. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8428 vtsz.
ma gya rá za ta III. ré sze ki egé szül az aláb bi új L)
és M) pon tok kal:
„L) Be teg fel vo nó. Ezek a be ren de zé sek tar tó -
szer ke zet bõl és egy ülés bõl áll nak, ame lyen ülõ
sze mélyt fel emel he tik és le eresz tik pl. a für dõ -
szo bá ban vagy az ágy ba. A moz gat ha tó ülést kö -
te lek kel vagy lán cok kal rög zí tik a tartó szer -
kezethez.
M) Szék lift. Ezek olyan eme lõ lap pal el lá tott
eme lõ szer ke ze tek, ame lye ket lép csõ kor lá tok -
hoz, lép csõ há zi fa lak hoz vagy a lép csõk höz rög -
zí tet tek és moz gás kor lá to zott vagy ke re kes szé -
kes sze mé lyek nek a lép csõn fel- vagy le fe lé tör -
té nõ moz ga tá sá ra szol gál nak.”

106. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8429 vtsz. ma -
gya rá za tá ban a D), E), F), G), H) és IJ) pon tok
F), G), H), IJ), D) és E) pon tok ra vál toz nak.

107. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8430 vtsz.
ma gya rá za tá ban a I., II., IV. és V. ré szek V, IV., 
I., és II. ré szek re vál toz nak.

108. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8430 vtsz.
ma gya rá za tá nak III. ré szé ben az A), B), C), D),
E), F) és G) pon tok C), F), A), G), B), D) és
E) pon tok ra vál toz nak.

109. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8430 vtsz. „Al -
szá mos Ma gya rá zat a 8430 31 és 8430 39 al szá -
mok hoz” tar to zó ma gya rá zat szö ve ge he lyé be az
aláb bi szö veg lép:
„Ezen al szá mok alá tar toz nak a 8430 vtsz.-hoz
tar to zó Ma gya rá zat (III) Rész (A), (B) és (G) be -
kez dé sé ben fel so rolt gé pek.”

110. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8434 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek har ma dik be kez dé se az
utol só mon dat után az aláb bi új szö veg résszel
egé szül ki:
„Ebbe a tí pus ba tar toz nak a fe jõ ro bo tok, más né -
ven a sza bad fe jõ rend sze rek. Eze ket a rend sze -
re ket, ame lyek az au to ma ta fe jés hez szük sé ges
va la mennyi be ren de zést tar tal maz zák – töb bek
kö zött a ro bot fe jõ kart, elekt ro ni kai esz kö zö ket,
vá ku um szi vattyút, komp resszort, mo só gé pet,
tej mennyi ség mé rõt stb. – arra ter vez ték, hogy a
te he ne ket a sa ját kez de mé nye zé sük re fej jék
meg. Min den te hén jel adót tar tal ma zó nyak ör -
vet vi sel, amely azo no sít ja az ál la tot, így a rend -
szer meg ál la pít hat ja, hogy az ál la tot meg kell-e
fej ni. A fe jést lé zer ve zér lé sû ér zé ke lõ rend szer -
rel el lá tott ro bot fe jõ kar vég zi, amely a fe jõ -
beren de zést egye ne sen a te hén tõ gyé hez irá -
nyítja.”

111. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8434 vtsz. ma -
gya rá za ta II. ré szé nek elsõ be kez dé se he lyé be az
aláb bi be kez dés lép:
„Ebbe a cso port ba tar toz nak a ho mo ge ni zá lók
(egy ne mû sí tõk). Ezek a tej zsír ré szecs ké it ap -
róbb ré szek re tö rik, ame lyek könnyeb ben
emészt he tõ és ame lyek to vább ma rad nak meg
emul zi ó ként anél kül, hogy a tej szín ki vál na.”

112. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8434 vtsz.
ma gya rá za ta III. ré szé nek A) 1–A) 3. be kez dé se
he lyé be az aláb bi be kez dé sek lép nek:
„1. A kö pü lõk rend sze rint rozs da men tes acél -
hor dó ban el he lyez ke dõ kar mok ból vagy pen -
gék bõl áll nak. A hor dók vagy pen gék gépi erõ -
vel for gat ha tók, s az ütö ge tés ha tá sá ra a tej föl
hab bá ke mé nye dik, s fo ko za to san vaj já ala kul
át.
2. Az össze tett kö pü lõ és vaj át dol go zó gé pe ket
vaj fo lya ma tos gyár tá sá ra hasz nál ják. Alapve -
tõen a tej fölt vaj já át ala kí tó gyor san for gó ele me -
ket tar tal ma zó hen ge re ket meg haj tó elekt ro mos
mo tor ból áll nak. A va jat a gép for má zó ele mén
foly to nos alak ban pré se lik át.”
A je len le gi A) 4. be kez dés A) 3. be kez dés re vál -
to zik.

113. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8434 vtsz.
ma gya rá za ta III. ré szé nek B) 2. be kez dé sé nek
szö ve gé ben a „Lágy- és krém sajt-ön tõ gép” ki fe -
je zés he lyé be a „Ke mény-, fél ke mény-, lágy- és
krém sajt-ön tõ gép” ki fe je zés lép.

114. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8434 vtsz.
ma gya rá za ta III. ré szé nek B) 3. be kez dé sé nek
szö ve gé ben a „(pl. csa var-, el len tö meg- stb. tí -
pu sú ak)” ki fe je zés he lyé be a „(pl. me cha ni kus,
pne u ma ti kus stb. tí pu sú ak)” ki fe je zés lép.
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115. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8436 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek E) 8. be kez dé sé nek je -
lö lé se IJ) pont ra vál to zik.

116. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8436 vtsz. ma -
gya rá za ta II. ré szé nek A)–E) pont ja he lyé be az
aláb bi pon tok lép nek és az aláb bi új F) pont tal
és ki zá ró ren del ke zést tar tal ma zó be kez dés sel
egé szül ki:
„A) To jás in ku bá to rok. Eze ket a gé pe ket olyan
be ren de zé sek kel lát ták el, ame lyek a tál cák ra
he lye zett to já so kat au to ma ti ku san pon to san sza -
bá lyoz ha tó hõ mér sék le tû, áram lá si se bes sé gû és 
ned ves sé gû lég tér ben tart ják. Olyan sza bá lyo zó
rend szer rel össze kap csol va mû köd het nek, amely
sze mé lyi au to ma ti kus adat fel dol go zó gép hez
csat la koz tat ha tó a kel te tés ered mé nyes sé gé nek
op ti ma li zá lá sa ér de ké ben. Egyes to jás in ku bá -
torok, az úgy ne ve zett kombi- keltetõ gépek nem
csak in ku bál ják, ha nem ki is kel tik a to já so kat.”
B) Kel te tõ gé pek. Ezek ben a gé pek ben, ame lye -
ket el len õr zött fû tést és lég cir ku lá ci ót biz to sí tó
be ren de zés sel is el lát tak, a to já so kat ko sa rak ba
vagy kü lön le ges tál cák ra he lye zik ki kel te tés re.
C) Mû anyák, fu tó- és hû tõ be ren de zés sel fel -
szerelt na gyobb ké szü lé kek, ame lyek a fi a tal
csirkék ne ve lé sé nél hasz ná la to sak.
D) Ne ve lõ- és to jó egy ség vagy „gyûj tõ”. Nagy,
ön mû kö dõ ete tõ-töl tõ, pad ló zat tisz tí tó és to jás -
gyûj tõ egy sé gek kel fel sze relt ké szü lé kek.
E) To jás gyer tyák (vagy to jás vizs gá lók), me cha -
ni kai jel le gû ek (fo to elekt ro mos vizs gá ló kat is
ide ért ve), a sta ti kus vizs gá ló lám pák ki vé te lé vel.
Mind ezek vá lo ga tó vagy osz tá lyo zó szer ke zet tel
egy be épít ve nem tar toz nak ide (8433 vtsz.). 
F) Sze xá ló és be ol tó be ren de zés, amely a fris sen
ki kelt csir ké ket ne mük sze rint szét vá laszt ja és
vé dõ ol tás sal el lát ja. Eze ket a ké szü lé ke ket nem
ál lat or vo sok hasz ná la tá ra ter vez ték.

Nem tar to zik ez alá a vtsz. alá a csir ke szám lá ló
és do bo zo ló rend szer, amely a csir ké ket au to ma -
ti ku san meg szám lál ja és do bo zok ba he lye zi
(8422 vtsz.); el sõd le ges fel ada ta a csir kék ke ze -
lé se, a szám lá lás csak má sod la gos funk ció,
amely le he tõ vé te szi, hogy a do bo zok ba meg -
hatá ro zott, a do boz mé re té nek meg fe le lõ szá mú
ál lat ke rül jön.”

117. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za tá nak elsõ be kez dé se he lyé be az
aláb bi be kez dés lép:
„E vtsz. alá olyan gé pek tar toz nak, ame lyek kü -
lön fé le cel lu lóz tar tal mú anyag ból (fa, szal ma,
cu kor nád szal ma, hul la dék pa pír stb.) pa pír vagy
kar ton pa pír gyár tá sá ra, vagy más cél ra pa pír ipa -
ri rost anya got ál lí ta nak elõ (pl. fel hasz nál hat ják
visz kó za mû se lyem, épí tõ ipa ri rost le mez vagy
rob ba nó anyag gyár tá sá ra is). Ide kell osz tá -

lyozni to váb bá a pa pír vagy kar ton pa pír-gyár tó
gé pe ket, ame lyek akár el ké szí tett pa pír ipa ri
rost anya got (pl. me cha ni kai vagy ve gyi úton el -
ké szí tett pa pír ipa ri rost anya got), akár nyers -
anya got (fa, szal ma, cu kor nád szal ma, hul la dék -
pa pír stb.) dol goz nak fel a gyár tás so rán. E vtsz.
alá tar toz nak – a 8443 vtsz. alá tar to zó nyom dai
gé pek ki vé te lé vel – a pa pírt, kar ton pa pírt kü lön -
fé le cél ra ké szí tõ gé pek is.”

118. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz. ma -
gya rá za ta I. rész A) be kez dé sé nek 1–3. pont ja
tör lés re ke rül.
A je len le gi 4–9. pon tok 1–6. pon tok ra vál -
toznak.

119. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta I. rész A) be kez dé se 2. pont já nak
szö ve gé ben az „Esz par tó fû” ki fe je zés he lyé be a
„Szal ma” ki fe je zés lép.

120. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta I. rész D) be kez dé se tör lés re ke rül.
Az E) és F) be kez dé sek je lö lé se D), ill. E) be -
kez dés re vál to zik.

121. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek A) be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:
„A) Pa pír ipa ri pép anyag ból össze füg gõ pa pír-
vagy kar ton pa pír ívet ki ala kí tó gé pek (pl.
 Fourdrinier-gépek vagy két sík szi tás pa pír gé -
pek). Igen össze tett gé pek. Fõbb ré sze ik: sza bá -
lyo zók pa pír ipa ri pép anyag nak a nagy nyo má sú
fel fu tó szek rény be tör té nõ táp lá lá sá hoz; a fel fu -
tó szek rény ki lé põ nyí lá sá nál fel sze relt pen ge,
amely nek az a ren del te té se, hogy a pa pír ipa ri
pép anya got egyen le te sen ossza szét a mell hen -
ge re ken vagy pro fi los hen ge re ken moz gó, szin -
te ti kus mo no fil ból szõtt szö vet bõl ké szült vég -
te len sza la gon, fó lia, szi ta tám hen ger, rá zó szer -
ke zet, szí vó do boz, víz jel zés hez hasz nált fi nom
hen ger, a pa pír szá raz anyag tar tal má nak nö ve lé -
sé hez és szi lár dí tá sá hoz hasz nált hen ge rek, leg -
alább egy érint ke zé si vo na lat al ko tó prés hen ge -
rek, nyo mó hen ger, ame lyen le het egy nyo mó po -
fa is, for gó sza lag hur kok, ame lyek kö zött a pa -
pír rá nyo mó dik leg alább egy vég te len ne mez -
sza lag ra vagy be nyo mó dik két ilyen ne mez sza -
lag vagy más meg mun ká ló sza lag közé, szá rí tó -
sza la gok, gõ zö lõ do boz stb. és rend sze rint ka -
lan der- (si mí tó-) hen ge rek, vala mint vá gó- és
csé vé lõ ké szü lé kek stb.”

122. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze B) be kez dé sé nek elsõ
mon da tá ban a ,,Le mez gyár tó (rend sze rint kar -
ton pa pír-le mez ké szí tõ gé pek) és for má zó gé -
pek” ki fe je zés he lyé be a „Hen ger szi tás gé pek”
ki fe je zés lép. Ugyan ezen be kez dés má so dik
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mon da tá ban a „csík ban” ki fe je zés he lyé be a
„sza lag ban” ki fe je zés lép. En nek a be kez dés nek
az utol só mon da ta tör lés re ke rül.

123. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek C) be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:
„C) Több ré te gû pa pí rok, kar to nok vagy pa pír -
kar to nok elõ ál lí tá sá ra szol gá ló gé pek. Eze ket a
be ren de zé se ket Fo urd ri ni er-gé pek vagy két sík -
szi tás pa pír gé pek kü lön bö zõ kom bi ná ci ói al kot -
ják. A kü lön bö zõ pa pír ré te ge ket egy ide jû leg ál -
lít ják elõ és a be ren de zés ben ned ves ál la pot ban
kö tõ anyag nél kül ta pad nak egy más hoz.”

124. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze D) be kez dé sé nek szö ve -
gé ben a „Be vizs gá lás ra szol gá ló pa pír min tát
ké szí tõ kis gé pek” ki fe je zés he lyé be a „Pa pír -
gyár tá si min tát ké szí tõ gé pek” ki fe je zés lép.

125. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta III. ré sze B) be kez dé sé nek szö ve -
gé ben az ,,enyv, gumi, lakk, fém por, vi asz stb.”
ki fe je zés he lyé be a „szer vet len vagy szer ves
pig ment ré te gek, enyv, gumi, szi li kon, vi asz
stb.” ki fe je zés lép.

126. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta III. ré sze D) be kez dé se tör lés re
kerül.

127. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta III. ré sze F) be kez dé se he lyé be az
aláb bi be kez dés lép:
„F) Krepp elõ gé pek. Ezek ál ta lá ban fém ka pa rót
vagy le sze dõ ka pa rót tar tal maz nak, amely le vá -
laszt ja a pa pírt a me le gí tett hen ger rõl, így a pa -
pí ron re dõ zet ke let ke zik. A krep pe lést azon ban
ál ta lá ban a pa pír gyár tó gé pe ken vég zik.”

128. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta III. ré sze IJ) be kez dé sé nek szö ve -
gé ben a „gyak ran össze épí tik” ki fe je zés he lyé be 
az „össze épít he tik” ki fe je zés lép.
A je len le gi E) és G)–IJ) be kez dé sek D) és
F)–H) be kez dé sek re vál toz nak.

129. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû ré -
sze a) pont já nak szö ve gé bõl az „esz par tó fû” ki -
fe je zés tör lés re ke rül.

130. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek” címû ré szé nek má -
so dik mon da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„Ilye nek: hát le me zek; alap tá nyé rok és fosz la tó
ka rok fosz la tó be ren de zé sek hez; prés hen ge rek;
szí vó do bo zok; hen ge rek hen ger szi tás gé pek hez;
víz jel nyo mó hen ge rek.”

131. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek” címû ré sze „Nem
tar toz nak ide” kez de tû be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be az aláb bi pont lép:

„a) tex til anyag ból szõtt vég te len sza la gok
 Fourdrinier gé pek hez és két sík szi tás pa pír gé -
pek hez, és ne mez bõl ké szült hen ger be vo na tok
(5911 vtsz.);”

132. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8439 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek” címû ré sze „Nem
tar toz nak ide” kez de tû be kez dé sé nek c) pont ja
tör lés re ke rül.
A je len le gi d)–f) pon tok c)–e) pon tok ra vál -
toz nak.

133. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8441 vtsz.
ma gya rá za tá nak 2–4. és 6–16. pont jai 12., 13.,
14., 2., 3., 15., 16., 4., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. pon -
tok ra vál toz nak.

134. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8441 vtsz.
ma gya rá za ta „nem tar toz nak e vtsz. alá” kez de -
tû be kez dé sé nek c), d) és f) pont ja tör lés re ke rül.
A je len le gi e), g), h) és ij) pon tok c), d), e) és
f) pon tok ra vál toz nak.

135. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8442 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek” címû ré sze elõt ti
utol só be kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dés
lép:
„E vtsz. alá csak azok a fény sze dõ vagy össze ra -
kó gé pek tar toz nak, ame lyek va ló ban sze dik a
be tû ket, még ab ban az eset ben is, ha a már ki sze -
dett szö ve get le fény ké pe zik. Nem tar toz nak e
vtsz. alá azon ban a fény ké pe zõ gé pek, fény ké pé -
sze ti na gyí tók vagy ki csi nyí tõk, kon takt fény -
má so ló ké szü lé kek és má so ló la pot vagy hen gert 
ké szí tõ ha son ló fény ké pé sze ti ké szü lé kek
(90. Áru cso port), pl.:
a) füg gesz tett ke ret re (ágy ra) vagy csú szó ágy ra 
fel sze relt füg gõ le ges vagy víz szin tes ki dol go zó
ka me rák, ka me rák há rom szí nû nyom ta tás hoz;
b) fény ké pé sze ti na gyí tók és ki csi nyí tõk, má so ló
be ren de zé sek és má so ló ke re tek;
c) vi lá gí tó asz ta lok sze dés tü kör ké szí té sé hez
vagy kon takt má so lás hoz.
Ezen be ren de zé sek né me lyi ke fél tó nu sos (au to -
tí pi ás) vagy ha son ló fi nom, üveg bõl vagy mû -
anyag ból ké szült rasz ter rá csot, szí nes nyom ta -
tás hoz üveg- vagy mû anyag szí nes szû rõt, rács-
vagy szû rõ tar tót al kal maz.”

136. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8443 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek A) be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép: 
„A) Nyom dai saj to lók.
Ebbe a cso port ba tar toz nak a kö zön sé ges saj tók,
ame lyek kü lö nö sen mû vé szi met sze tek vagy ke -
fe nyo ma tok ké szí té sé nél hasz ná la to sak. Leg -
egy sze rûbb for má juk ban rend sze rint rög zí tett,
víz szin tes táb lá ból (vagy ágy ból) – amely a sok -
szo ro sí tan dó min tát, kli sét, vagy le mezt tart ja –
va la mint olyan moz gat ha tó le mez bõl áll nak,
amely csa va rok vagy emel tyûk se gít sé gé vel az
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ágy hoz szo rít ha tó; az ív pa pírt közé he lye zik és
kü lön le ges anyag gal (ta ka ró val) be bo rít ják,
hogy a nyo más egyen le te sen oszol jon el; a fes ték
ada go lá sa kézi vagy gépi úton tör té nik.”

137. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8443 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek C) be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:
„C) Ro tá ci ós saj tók 
Leg egy sze rûbb for má juk ban ezek a gé pek ál ta -
lá ban két, fél hen ger ala kú (ti po grá fi ai) nyo mó -
le mez bõl álló hen ger bõl, vagy pe dig vé sett
(mély nyo más) vagy dom bo rí tott (of szet nyo -
más) hen ger bõl áll nak; a szí nes nyo mó ro tá ci ós
saj tó kat egy más mel lett el he lye zett fes tõ gör gõ jû 
több nyo mó hen ger rel sze re lik fel. Mi vel az
összes nyom ta tó-, nyo mó- és fes té ke zõ szer ke -
zet for gó rend sze rû, a ro tá ci ós saj tók mind íven -
kén ti, mind pe dig fo lya ma tos, fe ke te vagy szí -
nes, a pa pír egyik vagy mind két ol da lá ra tör té nõ
nyom ta tás ra hasz nál ha tók. A ro tá ci ós saj tó kat
két al cso port ra oszt ják:
1. Te kercs ada go lá sú saj tó, amely ben né hány
nagy mé re tû saj tó egy ke re ten több nyo mó egy sé -
get tar tal maz, és amellyel le het sé ges, hogy egy
na pi lap vagy fo lyó irat va la mennyi ol da lát fo lya -
ma tos mû ve let so rán nyom tas sák, így vég sõ
ered mény ként a nyom dai gép pel kap cso lat ban
dol go zó kü lön fé le se géd gé pek se gít sé gé vel va -
la mennyi la pot vág va, haj to gat va, össze gyûjt ve, 
össze kap csol va és össze kö te gel ve ad ják ki.
2. Ív ada go lá sú saj tó, amely ben az íve ket fo gó -
ka rok to váb bít ják a be ren de zés ben. Az ív ada go -
lá sú saj tó ada go ló val, egy vagy több nyom ta tó -
egy ség gel és pa pír to váb bí tó me cha niz mus sal
ren del ke zik. Az ada go ló az íve ket a pa pír ra kás -
ból ve szi, irány ba ál lít ja és to váb bít ja a nyom ta -
tó egy ség nek. A pa pír to váb bí tó me cha niz mus a
nyom ta tott íve ket gyûj ti ha lom ba.

138. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8445 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 7. pont ja tör lés re ke -
rül. Az ere de ti 8–19. pon tok 7–18. pon tok ra vál -
toz nak.

139. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8445 vtsz.
ma gya rá za ta E) ré sze az aláb bi új 5–7. pon tok kal 
egé szül ki:
„5. Gé pek a fel ve tõ dob ról szár ma zó lánc fo na lak nak
a lánc hen ge ren tör té nõ össze ren de zé sé re.
6. Gé pek szö võ fo na lak egy be fo ná sá ra és biz to -
sí tá sá ra a szö vés fo lya mán.
7. Be fû zõ gé pek hím zés hez.”

140. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8446 vtsz.
ma gya rá za ta ötö dik be kez dé sé nek utol só elõt ti
mon da tá ból tör lés re ke rül a „(re vol ver vál tós
szer ke zet tel, ve té lõ vál tó-fi ók szer ke zet tel)” ki -
fe je zés.

141. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8447 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 1. és 2. pont ja 2. és
1. pon tok ra vál to zik.

142. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8447 vtsz.
ma gya rá za ta C) ré szé nek 2. és 3. pont ja he lyé be
az aláb bi pon tok lép nek:
„2. Kö zön sé ges tüllt ké szí tõ gé pek.
3. Min tá zott tüllt, csip két stb. ké szí tõ gé pek.”

143. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8447 vtsz.
ma gya rá za ta C) ré szé nek 5. pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:
„5. Hím zett árut ké szí tõ gé pek, be le ért ve a kézi
hím zõ gé pe ket (pan to grá fos ve té lõ vel), ame lyek
tûk se gít sé gé vel, egy vagy több szál lal kü lön bö -
zõ min tát hí mez nek az ala pot ké pe zõ szö vet re
vagy más anyag ra. A hím zõ gé pe ket – a kézi
hím zõ gé pek ki vé te lé vel – el lát hat ják Jac qu ard-
vagy ha son ló szer ke ze tek kel. Ugyan csak e vtsz.
alá tar toz nak a szál hú zó gé pek, ame lyek bi zo -
nyos szá la kat ki húz nak és a vissza ma radt szá la -
kat meg kö tik, így át tört hím zett árut ál lí ta nak
elõ.”

144. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8448 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 5. és 7. pont ja tör lés re
ke rül. A je len le gi 6. és 8–23. pon tok 5. és 6–21.
pon tok ra vál toz nak.

145. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8448 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré szé nek 13. pont já nak elsõ
mon da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:

„13. Fém-nyüs tök, egyen le tes fe lü le tû vagy két
csa vart hu zal ból is, el len õr zõ hu rok sze mek kel,
ame lye ken a lánc fo nal át ha lad, va la mint fém bõl
ké szült, olyan nyüst eme lõ zsi nó rok, ame lyek a
nyüst ke re tet az eme lõ szer ke zet tel össze kap -
csolják.”

146. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8448 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû be -
kez dé sé nek a) pont ja tör lés re ke rül. A je len le gi

b)–d) pon tok a)–c) pon tok ra vál toz nak.
147. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8448 vtsz.

ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû be -
kez dé se az alább új d) pont tal egé szül ki:

„d) Je let tar tal ma zó adat hor do zó Jac qu ard- vagy 
ha son ló gép ve zér lé sé re (8524 vtsz.)”

148. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8450 vtsz.
ma gya rá zat elsõ be kez dés elsõ mon da ta az aláb -
bi ak kal egé szül ki:

„és ren des kö rül mé nyek kö zött ház tar tás ban,
ke res ke del mi mo so dák ban, kór há zak ban stb.
hasz nál ják ágy ne mû, vá szon ne mû, kész ter -
mékek stb. tisz tí tá sá ra.”

149. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8451 vtsz.
ma gya rá za ta A) rész 1. pont já ba a kö vet ke zõ új
má so dik al be kez dés sel egé szül ki:

1274 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 6. szám



„Ide tar toz nak a szö ve tek és tex ti lek gyár tá si el -
já rá sa so rán hasz nált ipa ri mo só gé pek, ame lyek -
ben a be ren de zést az elõ ál lí tott ter mék ki ké szí -
té si mû ve le tei so rán vagy az app re tá ló sze rek -
nek az elõ ál lí tott ter mék rõl tör té nõ el tá vo lí tá -
sára hasz nál ják.”

150. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8453 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek D) be kez dé se tör lés re
ke rül.

151. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8453 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze E) bekez dé se 2. pont já nak 
szö ve gé bõl tör lés re ke rül a „to váb bi össze il lesz -
tés re ide ig le ne sen” ki fe je zés.

152. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8453 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze E) be kez dé sé nek 4. és
5. pont ja tör lés re ke rül. A 6. és 7. pont he lyé be
az aláb bi pon tok lép nek:
„6. Gé pek a kül sõ talp nak a bel sõ talp hoz vagy a
fel sõ rész hez tör té nõ rá ra gasz tá sá ra, pl. ra gasz -
tó gép, tal pa ló gép.
7. Gé pek a sa rok nak a talp hoz tör té nõ rá erõ sí té -
sé re.”
A je len le gi 6–8. pon tok 4–6. pon tok ra vál -
toznak.

153. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8453 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek E) be kez dé se az aláb bi 
új 7. pont tal egé szül ki:
„7. Ér de sí tõ gép, amely drót ke fe vagy csi szo ló -
sza lag se gít sé gé vel el tá vo lít ja a fe dõ ré te get a
fel sõ rész rõl, hogy az ra gasz tás kor job ban ta -
padjon a talp hoz.”

154. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8453 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze E) be kez dé se 9. pont já nak
szö ve gé bõl tör lés re ke rül a „talp al já nak és szé -
le i nek stb.” ki fe je zés.
A je len le gi 9. és 10. pon tok 8. és 9. pon tok ra vál -
toz nak.
A je len le gi E) be kez dés D) be kez dés re vál to zik.

155. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8454 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré sze elsõ és má so dik be kez dé se 
he lyé be az aláb bi be kez dés lép:
„A kon ver te re ket fé mek át ala kí tá sá ra vagy fi no -
mí tá sá ra (pl. vas acél lá ala kí tá sá ra vagy szul fi -
dos réz, vagy szul fi dos nik kel, ga le nit stb. ol -
vasz tá sá ra) hasz nál ják oly mó don, hogy a ke -
men cé ben elõ zõ leg meg ol vasz tott vagy ma gas
hõ fok ra he ví tett anya go kat erõs oxi gén áram mal
ke ze lik; en nek ha tá sá ra a szén és az ol dott ele -
mek, mint pl. a man gán, a szi lí ci um és a fosz for
oxi dá lód nak és gáz vagy ol vadt sa lak for má já -
ban el tá voz nak. Az oxi dá ció to vább nö ve li a
fém hõ mér sék le tét. 
A kon ver te rek leg is mer tebb faj tái kör te vagy
hen ger ala kú ak, ne héz acél le mez bõl ké szült kül -
sõ falú, hõ ál ló bé lés anyag gal bé lelt tar tály ból
áll nak. Az oxi gént vagy fe lül rõl ve ze tik be egy

lán dzsán ke resz tül [LD (Linz–Do na witz) kon -
ver ter], vagy egy fú vó kán át a kon ver ter al ján
[OBM (Oxy gen Bo denb la sen de Maximilian -
hütte) kon ver ter]. Lé te zik a két mód szer kom bi -
ná ci ó ja is.”

156. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8458 vtsz.,
8458 11 és 8458 91 vtsz. al szá mok ma gya rá za ta
he lyé be az aláb bi ma gya rá zat lép:
 „A szám jegy ve zér lé sû szer szám gé pe ket együt -
te sen a CNC (Com pu ter Nu me ri cal Cont rol
– szá mí tó gé pes szám jegy ve zér lé sû) vagy NC
(Nu me ri cal Cont rol – szám jegy ve zér lé sû) rö vi -
dí tett né ven is me rik. A „szá mí tó gé pes szám -
jegy ve zér lé sû” és a „szám jegy ve zér lé sû” ki fe je -
zé sek szi no ni má nak te kint he tõk. An nak ér de ké -
ben, hogy szám jegy ve zér lé sû szer szám gép nek
mi nõ sül jön a szer szám gép, a szer szám vagy a
mun ka da rab moz gá sát és fel ada ta it elõ re prog -
ra mo zott uta sí tá sok alap ján kell el vé gez nie a
gép nek. A prog ra mo zás ál ta lá ban kü lön le ges
NC prog ram nyel ven pl. ISO kód ban tör té nik.
A prog ra mok és más ada tok tá ro lás ra ke rül nek
an nak ér de ké ben, hogy köz vet le nül vagy egy -
más után sor ban el ér he tõk le gye nek. A szám -
jegy ve zér lé sû szer szám gé pek hez min dig tar to -
zik egy (kü lön ál ló vagy be épí tett) ve zér lõ egy -
ség, amely ben au to ma ti kus adat fel dol go zó gép
vagy mik ro pro cesszor, va la mint a szer szám gép,
a szer szám vagy a mun ka da rab kí vánt moz gá sát
lét re ho zó szer vó rend szer ta lál ha tó. A szám jegy -
ve zér lé sû szer szám gé pek re pél da a CNC-gép, a
CNC-esz ter ga és az NC-marógép.

Ha a ve zér lõ egy sé get nem a szer szám gép pel
együtt hoz zák be, az még te kint he tõ szám jegy -
ve zér lé sû szer szám gép nek, fel té ve, hogy ren del -
ke zik az ilyen tí pu sú gé pek jel lem zõ i vel.”

157. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8459 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi 1. be kez dés sel egé szül
ki:

„1. Hor doz ha tó (alap nél kü li) szer szám gé pek.
Ezek nek a gé pek nek, ame lye ket fú rá si, fu rat -
meg mun ká lá si, ma rá si, me net fú rá si vagy me -
net met szé si meg mun ká lá sok el vég zé sé re ter -
vez tek, nincs alap juk. Csak „ke ret bõl” áll nak,
ame lyen mo tor és szer szám be fo gó van és vá ja -
tok kal van nak el lát va an nak ér de ké ben, hogy a
fej elõ re és hát ra mo zog has son, ha meg fe le lõ
alap ra he lye zik. A mun ka da ra bot a gép tõl füg -
get le nül be fo gó ba te szik, míg a gép fú rás kor stb. 
víz szin te sen elõ re és hát ra mozog.”

A je len le gi 1–4. pon tok 2–5. pon tok ra vál toz -
nak. Tör lés re ke rül az „Al kat ré szek és tar to -
zékok” címû rész elõt ti be kez dés.

158. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8465 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 1. c) pont já ban az

6. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1275



„asz ta los fû rész” ki fe je zés he lyé be a „csú szó -
asz ta los fû rész” ki fe je zés lép.

159. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8465 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 3. pont ja az aláb bi
utol só mon dat tal egé szül ki:
„Ebbe a cso port ba tar toz nak a CNC-ma ró gé pek
is.”

160. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8465 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré sze az aláb bi 4. pont tal egé -
szül ki:
„4. CNC meg mun ká ló köz pon tok. Ezek a gé pek
több fé le meg mun ká lá si mû ve le tet vé gez nek és a 
meg mun ká lá si prog ram alap ján szer szám tár ból
vagy ha son ló ból au to ma ti kus szer szám cse ré re
ké pe sek. Te hát ebbe a cso port ba szer szám tár ból
vagy ha son ló ból au to ma ti kus szer szám cse re ré -
vén két vagy több meg mun ká lá si mû ve let vég re -
haj tá sá ra ké pes szer szám gé pek tar toz nak, azok
a szer szám gé pek azon ban, ame lyek egy meg -
mun ká lá si mû ve le tet vé gez nek egyet len szer -
szám mal vagy több egy ide jû leg vagy egy mást
kö ve tõ en mû kö dõ szer szám mal (pél dá ul több -
orsós fú ró gép vagy több fe jes ré se lõ ma ró gép),
to vább ra is jel le gük sze rint fú ró- vagy maró -
gépként osz tá lyo zan dók.”
A je len le gi 4–13. pon tok 5–14. pon tok ra vál -
toznak.

161. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8465 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 8. pont ja az aláb bi
utol só mon dat tal egé szül ki:
„Ebbe a cso port ba tar toz nak a CNC-fú ró gé pek
is.”

162. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8467 vtsz.
ma gya rá za tá nak ötö dik be kez dé sé ben a „sí nen
gör dí tés cél já ra sze rel tek fel (pl. vas úti talp fá kat
hor nyo ló vagy fú ró gép)” ki fe je zés he lyé be a „sí -
nen gör dí tés cél já ra sze rel tek fel (pl. vas úti talp -
fá kat hor nyo ló vagy fú ró gép) és a ke re ken gör -
dü lõ ke ze lõ ál tal vagy ha son ló kéz zel irá nyí tott
gé pek pl. pad ló csi szo ló gé pek be ton hoz, már -
vány hoz vagy fá hoz stb.” ki fe je zés lép.

163. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8468 vtsz.
ma gya rá za ta I. A) ré szé nek elsõ be kez dé sé ben a
„in jek tor ra (fecs ken dõ re)” ki fe je zés he lyé be a
„komp resszor ra” ki fe je zés lép.

164. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8470 vtsz.
ma gya rá za ta C) ré szé nek „Be le het épít ve ...”
kez de tû be kez dé se az aláb bi utol só mon dat tal
egé szül ki:

„Kü lön be mu tat va (be hoz va) eze ket a be ren -
dezé se ket sa ját vám ta ri fa szá muk alá kell be so -
rolni.”

165. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8470 vtsz.
ma gya rá za tá nak C) ré sze az aláb bi új utol só be -
kez dés sel egé szül ki:

„Ide tar toz nak a hi tel vagy bank kár tyá val tör té -
nõ elekt ro ni kus fi ze tés re szol gá ló ter mi ná lok is.
Ezek a be ren de zé sek a te le fon há ló zat se gít sé -
gével lép nek kap cso lat ba a pénz in té ze tek kel az
ügy let en ge dé lye zé se és le bo nyo lí tá sa, va la mint 
a szám lá ra ter helt és meg hi te le zett összeg rög zí -
té se, és a nyug ta ki bo csá tá sa ér de ké ben.”

166. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8471 vtsz.
I. rész D) pont ti zen egye dik be kez dés (4) pont ja
ki egé szül a kö vet ke zõ új be kez dés sel:
„Nem tar toz nak ide a te le fon rend szer is mét lõk
(8517 vtsz.).”

167. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8472 vtsz.
ma gya rá zat 9. pont já nak má so dik mon da ta tör -
lés re ke rül, és az aláb bi új 21. és 22. pon tok kal
egé szül ki:
„21. Au to ma ti kus ap ró pénz-vissza adó ké szü lék,
ame lyek pénz tár gé pek kel össze kap csol va az ap -
ró pénzt a vevõ szá má ra vissza ad ják.
22. Iro dá ban hasz ná la tos ön ál ló gép do ku men -
tu mok és nyom ta tott anya gok el ren de zé sé re és
cso por to sí tá sá ra (össze hor dá sá ra).”

168. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8472 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar toz nak ide” kez de tû
be kez dé se az aláb bi új c) pont tal egé szül ki:
„c) a 9009 vtsz. alá tar to zó gé pek al kat ré szét
vagy tar to zé kát ké pe zõ osz tá lyo zó (ren de zõ) be -
ren de zé sek.”
A je len le gi c) és d) pon tok d) és e) pon tok ra vál -
toz nak.

169. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8473 vtsz. ma -
gya rá zat 3. be kez dé se a kö vet ke zõ új 9. pont tal
egé szül ki:
„(9) Elekt ro ni kus me mó ria mo dul [pl.: SIMM
(Egy sze res so ros me mó ria mo dul) és DIMM
(Ket tõs so ros me mó ria mo dul)] el sõ sor ban vagy 
ki zá ró lag au to ma ta adat fel dol go zó gép pel tör té -
nõ hasz ná lat ra al kal mas, nem áll a 85. Áru cso -
port hoz tar to zó Meg jegy zé sek 5. be kez dés
B) rész c) pont já ban meg ha tá ro zott diszk rét ele -
mek bõl, és nincs egye di funk ci ó ja.”

170. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8475 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze A) be kez dé sé nek 1., 2., 4.
és 5. pont ja tör lés re ke rül. Az ere de ti 3. pont
1. pont ra vál to zik és ki egé szül az aláb bi új
2. pont tal:

„2. Úsz ta tott (flo at) üve get elõ ál lí tó gép. Az úsz -
ta tá sos el já rás so rán – vég te len üveg sza lag elõ -
ál lí tá sa ér de ké ben, ame lyet az el já rás so rán ké -
sõbb da ra bok ra vág nak fel – az üveg víz szin -
tesen úszik egy ol vasz tott kö ze gen.”

171. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8476 vtsz.
ma gya rá za tá nak elsõ be kez dé se az aláb bi két
új utol só mon dat tal és új má so dik be kez dés sel
egé szül ki:
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„Az „áru sí tás” ki fe je zés e vtsz. ese té ben a vevõ
és gép kö zöt ti „pénz ügyi” ér te lem ben vett cse ré -
re vo nat ko zik a ter mék hez tör té nõ hoz zá ju tás
ér de ké ben. Nem tar toz nak ezen vtsz. alá az
olyan gé pek, ame lyek árut ad nak ki, de nincs el -
len ér ték el fo ga dá sá ra al kal mas be ren de zé sük.
A me leg vagy hi deg ita lo kat au to ma ti ku san ki -
szol gá ló gé pek el len ér ték (pénz) el fo ga dá sá ra
szol gá ló be ren de zés nél kül nem tar toz nak e
vtsz. alá. (8419 vtsz.).”

172. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8479 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek D) pont ja az aláb bi új
6. pont tal egé szül ki:
„6. Te her gép ko csi ra fel sze rel he tõ, só és ho mok
szó rá sá val ha vat el tá vo lí tó be ren de zés, amely
rö gök tö ré sé re al kal mas be ren de zés sel el lá tott
ho mok és só tá ro lá sá ra szol gá ló tar tály ból, só da -
ra bok zú zá sá ra/õr lé sé re szol gá ló egy ség bõl, és
hid ra u li kus for gó tár csás szó ró rend szer bõl áll.
A be ren de zés szá mos funk ci ó ja táv ve zér lõ se -
gít sé gé vel a te her gép jár mû ve ze tõ fül ké jé bõl
irányítható.”

173. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8479 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek A), B), C), D), F) és
G) pont jai B), F), G), A), C) és D) pon tok ra vál -
toz nak.

174. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8479 vtsz.
ma gya rá za ta III. ré szé nek 11. pont já ban a
„82. Áru cso port ba tar to zó ké zi szer szá mok,” ki -
fe je zés he lyé be a „82. Áru cso port ba tar to zó ké -
zi szer szá mok, és” ki fe je zés lép.

175. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8480 vtsz.
ma gya rá za ta D) ré szé nek 5. pont ja tör lés re
kerül.

176. A XVI. Áru osz tály 84. Áru cso port, 8481 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 2. pont tal egé szül ki:
„2. Sze le pek olaj hid ra u li kai vagy pne u ma ti kus
erõ köz lés hez. Eze ket a sze le pe ket, ame lyek bár -
mi lyen tí pu sú ak le het nek (nyo más csök ken tõ,
el len õr zõ stb.), leg in kább hid ra u li kus vagy
 pneumatikus rend sze rek ben hasz nál ják „fo lya -
dék erõ” to váb bí tá sá ra, ahol az ener gia for rást a
nyo más alatt lévõ fo lyé kony kö zeg (fo lya dék
vagy gáz) biz to sít ja.”
A je len le gi 1–19. pon tok 3–8., 1. és 9–20. pon -
tok ra vál toz nak.

177. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port ma gya rá za ta,
az Ál ta lá nos ren del ke zé sek (A) rész utol só (,,Az
elekt ro mos fû té sû ké szü lé kek…” kez de tû) be kez -
dé se elé a kö vet ke zõ új 4. be kez dés sel egé szül
ki:
„To váb bá meg kell je gyez ni, hogy bi zo nyos
elekt ro ni kus me mó ria mo du lok [pl.: SIMM
(Egy sze res so ros me mó ria mo dul) és DIMM
(Ket tõs so ros me mó ria mo dul)], me lyek nem a
85. Áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek 5 be -

kez dés (B) rész c) pont já ban meg ha tá ro zott
diszk rét ele mek bõl áll nak, nem te kint he tõ ek a
8542 vtsz. alá tar to zó mik ro szer ke ze tek nek
vagy mik ro mo du lok nak. Mi vel ezen mo du lok -
nak nin csen egye di funk ci ó juk, ezért eze ket a
XVI. Áru osz tály hoz tar to zó Meg jegy zé sek
(2) be kez dé se al kal ma zá sá val a követ ke zõ -
képpen kell osz tá lyoz ni:

a) a ki zá ró lag vagy el sõ sor ban au to ma ta adat -
fel dol go zó gép pel tör té nõ hasz ná lat ra al kal mas
mo du lo kat azon gé pek al kat ré sze ként a 8473
vtsz. alá kell osz tá lyoz ni,
b) a ki zá ró lag vagy el sõ sor ban más kü lön le ges
gép pel vagy több ugyan azon vtsz. alá tar to zó
gép pel tör té nõ hasz ná lat ra al kal mas mo du lo kat
ezen gép vagy gép cso port al kat ré sze ként kell
be so rol ni, és
c) amennyi ben a fõ fel hasz ná lá si célt nem le het
meg ha tá roz ni, a mo du lo kat a 8548 vtsz. alá kell
osz tá lyoz ni.”

178. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, Ál ta lá nos
Ren del ke zé sek (B) pont ja az aláb bi ak sze rint
vál to zik: 
1. Elsõ mon da ta az „együtt mu tat ják (hoz zák) be 
azo kat” szö veg után a kö vet ke zõ szö veg gel egé -
szül ki: ”, azaz a jel hor do zót be kell tud ni he -
lyez ni vagy rá kell tud ni te le pí te ni arra a be ren -
de zés re, amellyel azt be mu tat ják”.
2. Má so dik mon da tá ban a zá ró je les rész ben a
„szá mo ló gép bõl te võ dik össze” szö veg után be
kell il lesz te ni a kö vet ke zõ szö ve get: „ ; au to ma -
ta adat fel dol go zó gép re te le pít he tõ szoft vert tar -
tal ma zó adat hor do zó, amely al kal mas sá te szi a
gé pet egy te nyér mé re tû szer ve zõ vel (,,palm -
top”) tör té nõ kom mu ni ká ci ó ra, szer ve zõ vel és
töl tõ vel be mu tat va”.

179. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8504 vtsz.
ma gya rá za ta I. rész har ma dik be kez dé sé nek
má so dik mon datában az „A rá dió ké szü lé kek -
ben” ki fe je zés he lyé be a „A gáz kis ülé ses lám pá -
kon vagy csö ve ken át fo lyó áram mennyi sé gét
sza bá lyo zó elõ té tek tõl, a rá dió ké szü lé kek ben”
ki fe je zés lép. A be kez dés ki egé szül az aláb bi új
utol só mon dat tal:

„E vtsz. alá tar to zik a ki egyen lí tõ egy ség (szim -
met ri zá ló transz for má tor), amely a pá ros ve ze té -
kek im pe dan ci á já nak ki egyen lí té se út ján csök -
ken ti az elekt ro mág ne ses in ter fe ren ci át.”

180. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8504 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek utol só elõt ti be kez dé se 
he lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„E vtsz. alá tar toz nak a sta bi li zált áram for rá sok
(sza bá lyo zó val kom bi nált egyen irá nyí tók), pl.
szü net men tes áram for rá sok egy sor elekt ro ni kus 
ké szü lék hez.”
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181. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8506 vtsz.
ma gya rá za ta má so dik be kez dé sé nek má so dik
mon da tá ban a „cink bõl vagy lí ti um ból” ki fe je -
zés he lyé be a „cink bõl, mag né zi um ból vagy
 lítiumból” ki fe je zés lép. Ugyan en nek a be kez -
dés nek a har ma dik mon da tá ban a „kén di oxid ból 
vagy vas-szul fid ból” ki fe je zés he lyé be a „kén -
dioxidból, man gán-di oxid ból vagy vas- szul -
fidból” ki fe je zés lép.
Ez a be kez dés az aláb bi új ne gye dik mon dat tal
egé szül ki:
„A lí ti um vi zes ol dat ban ol dó dik és erõ sen re ak ció -
ké pes, ezért nem-vi zes elekt ro li tot hasz nál nak.”

182. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8506 vtsz.
ma gya rá za ta har ma dik be kez dé sé nek elsõ mon -
da tá ban a „hal ló ké szü lé kek hez, rá dió ké szü lé -
kek hez, zseb lám pák hoz” ki fe je zés he lyé be a
„hal ló ké szü lé kek hez, fény ké pe zõ gé pek hez,
órák hoz, szá mo ló gé pek hez, szív rit mus-sza bály -
zók hoz, rá dió ké szü lé kek hez, já té kok hoz, zseb -
lám pák hoz” ki fe je zés lép.

183. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8506 vtsz.
ma gya rá za ta ne gye dik be kez dé sé nek 1–3. pont ja
he lyé be az aláb bi pon tok lép nek:
„1. Ned ves ele mek. Elekt ro lit juk fo lyé kony és
nincs fo lyá sá ban meg gá tol va. Ezért a ned ves
ele mek ér zé ke nyek az el he lye zé si mód ra.
2. Szá raz ele mek, ame lyek nél az elekt ro li tot ab -
szor be á ló anyag vagy gél se gít sé gé vel moz du -
lat lan ná te szik (pél dá ul olyan sû rí tõ anyag gal
ke ver ve, mint az agar-agar, vagy a liszt, hogy
ez ál tal az elekt ro lit pasz ta for má jú vá vál jon).
A hasz nált elekt ro lit le het fo lyé kony is, de fo -
lyá sá ban gá tolt. A szá raz ele me ket fõ ként hor -
doz ha tó ké szü lé kek hez hasz nál ják.
3. Sem le ges (inert) ele mek, vagy tar ta lék ele -
mek, ame lyek hez vi zet vagy rész ben vagy tel jes
egé szé ben elekt ro li tot kell hoz zá ad ni, hogy
hasz nál ni le hes sen, vagy amely ben az elekt ro li tot 
me le gí te ni kell, hogy io no san ve ze tõ vé vál jon.”

184. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8506 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új ötö dik be kez dés sel
egé szül ki:
„A pri mer ele mek és pri mer te le pek kü lön fé le
mé ret ben és alak ban ké szül het nek. Leg el ter jed -
tebb for má juk a hen ge res vagy gomb alak.”

185. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8506 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Bi zo nyos ele mek ...” kez de tû
be kez dé sé ben a „(pl. ned ves ele mek)” ki fe je zés
he lyé be a „(pl. ned ves ele mek és egyes inert
elemek)” ki fe je zés lép.

186. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8506 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar toz nak e vtsz. alá ...”
kez de tû be kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dés
lép:

„Nem tar toz nak e vtsz. alá az új ra tölt he tõ ele -
mek és te le pek, eze ket, mint elekt ro mos ak ku -
mu lá tort a 8507 vtsz. alá kell osz tá lyoz ni.”

187. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8506 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek” címû ré szé nek
„Nem tar toz nak ide” kez de tû be kez dé se az aláb bi
új a) és b) pon tok kal egé szül ki:
„a) csat la ko zó (8536 vtsz.).
b) nap elem (8541 vtsz.).”
A je len le gi a)–c) pon tok c)–e) pon tok ra vál -
toznak.

188. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8507 vtsz.
ma gya rá za ta elsõ be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„Az elekt ro mos ak ku mu lá to ro kat (ak ku mu lá tor
te le pe ket) az jel lem zi, hogy ben nük az elekt ro -
ké mi ai fo lya mat meg for dít ha tó, így az ak ku mu -
lá to rok fel tölt he tõk. Elekt ro mos áram tá ro lá sá ra 
és szük ség ese tén an nak szol gál ta tá sá ra hasz ná -
la to sak.”

189. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8507 vtsz.
ma gya rá za ta má so dik be kez dé se az aláb bi új
utol só mon dat tal egé szül ki:
„Az ak ku mu lá to rok le het nek ned ves vagy szá -
raz cel lás tí pu sú ak.”

190. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8507 vtsz.
ma gya rá za tá nak 2. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:
„2. Lú gos ak ku mu lá to rok, ame lyek ben az elek -
trolit ál ta lá ban ká li um- vagy lí ti um-hid ro xid
vagy ti o nil-klo rid és az elekt ró dák anya ga pél -
dá ul:
(i) nik kel vagy nik kel ve gyü let a po zi tív, és vas,
kad mi um vagy fém hid rid a ne ga tív elekt ró da;
(ii) lí ti u mos ko balt-oxid a po zi tív és gra fi tos
ke ve rék a ne ga tív elekt ró da;
(iii) szén a po zi tív elekt ró da és fém lí ti um vagy
lí ti um öt vö zet a ne ga tív elekt ró da;
(iv) ezüst-oxid a po zi tív és cink a ne ga tív elek -
tróda.”

191. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8507 vtsz.
ma gya rá za ta ne gye dik be kez dé sé nek utol só
mon da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„A lú gos ak ku mu lá to rok kü lön bö zõ ala kú ak és
mé re tû ek le het nek, úgy ter ve zik õket, hogy il -
lesz ked je nek azok hoz a be ren de zé sek hez, ame -
lyek nek az ener gi át szol gál tat ják. Víz ál ló tok ba
is he lyez he tik õket. Sok lú gos ak ku mu lá tor kül -
sõ meg je le né se a 8506 vtsz. alá tar to zó pri mer
ele mek re vagy te le pek re ha son lít.”

192. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8507 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új ötö dik be kez dés sel
egé szül ki:
„Az ak ku mu lá to ro kat sok fé le cél ra tör té nõ ener -
gia szol gál ta tás ra hasz nál ják, pl. mo to rok hoz,
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golf ko csik hoz, vil lás tar gon cá hoz, gép pel haj tott 
ké zi szer szá mok hoz, mo bil te le fo nok hoz, hor -
doz ha tó au to ma ti kus adat fel dol go zó gé pek hez,
zseb lám pák hoz.”

193. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8507 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar to zik e vtsz. alá ...”
kez de tû be kez dé se tör lés re ke rül.

194. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8507 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek” címû ré sze után az
aláb bi új be kez dés sel egé szül ki:
„Nem tar to zik e vtsz. alá:
a) csat la ko zó (8536 vtsz.),
b) el hasz nált és hul la dék ak ku mu lá tor (8548
vtsz.).”

195. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8509 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré szé nek 3. pont já ban a ,,Bur -
go nya há mo zók, -sze le te lõk” ki fe je zés he lyé be a 
„Há mo zók és sze le te lõk bur go nyá hoz vagy más
zöld ség fé lék hez” ki fe je zés lép. 
A B) rész 3–6. pont jai 4–6. és 3. pon tok ra vál -
toz nak.

196. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8511 vtsz.
ma gya rá za tá nak E) ré sze az aláb bi új má so dik
be kez dés sel egé szül ki:
„Egyes gyúj tá si rend sze rek ben köz vet le nül két
gyúj tó gyer tyá hoz kap csol ják a két szik rás gyúj -
tó te ker cset és a te kercs egy szer re ger jesz ti a
gyúj tó szik rát mind egyik gyer tyá ban, az egyik
gyer tya ép pen mun ka üte met hoz lét re a hen ge ré -
ben, míg a má sik nem fejt ki sem mi fé le ha tást a
hen ge ré ben, mi vel az ép pen a ki pu fo gás üte mé -
ben van. Az ilyen rend szer hez nincs szük ség el -
osz tó ra, ezért a gyúj tó te ker cset köz vet le nül kö -
tik össze a gyúj tó gyer tyák kal. Eb ben a rend szer -
ben a te ker csek ener gi á ját elekt ro ni kus (fél ve -
zetõ) te kercs mo dul szol gál tat ja.”

197. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8512 vtsz.
ma gya rá za tá nak 10. pont já ban a ,,ki vi lá gí tott
meg kü lön böz te tõ jel zé sek” ki fe je zés he lyé be a
„ki vi lá gí tott meg kü lön böz te tõ jel zé sek (for gó -
fény vagy „rúd fény” tí pu sú)” ki fe je zés lép.

198. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8512 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 11. és 13. pont tal
egé szül ki:
„11. Lo pás gát ló, amely fény- vagy hang je le ket
bo csát ki, hogy fi gyel mez tes sen a jár mû be tör -
ténõ be ha to lá si kí sér let re.”
,,13. Elekt ro mos be ren de zés, amely hang je le ket
ad ki to la tás kor, hogy fi gyel mez tes se a jár mû -
ve ze tõt jár mû vek vagy más tár gyak kö zel sé gé -
re. Ez a be ren de zés ál ta lá ban ult ra han gos ér zé -
ke lõ bõl, elekt ro ni kus ve zér lõ egy ség bõl, züm -
mö gõ vagy sí po ló egy ség bõl és az össze kö tõ hu -
za lok ból áll.”
A je len le gi 8–13. pon tok 10., 8., 9., 12., 15. és
16. pon tok ra vál toz nak.

199. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8512 vtsz.
ma gya rá za tá nak „nem tar toz nak ide” kez de tû
be kez dé se az aláb bi új b) pont tal egé szül ki:

„b) lég kon di ci o ná ló ké szü lék vagy be ren de zés
(8415 vtsz.).”

A je len le gi b)–f) pon tok c)–g) pon tok ra vál -
toznak.

200. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8513 vtsz.
ma gya rá za ta har ma dik be kez dé sé nek utol só
mon da tá ban az „a sze re lõ lám pák és ha son ló ak”
ki fe je zés he lyé be „az olyan lám pák” ki fe je zés
lép.

201. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8513 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 3. pont tal egé szül ki:
„3. Író toll for má jú lám pák, elem lám pák vagy
zseb lám pák, ame lyek hez gyak ran csíp te tõt erõ -
sí te nek, hogy hasz ná la ton kí vül a tu laj do nos
zse bé hez erõ sít hes se.”

202. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8513 vtsz.
ma gya rá za ta 6. pont já ban a ,,pisz toly, töl tõ toll” 
ki fe je zés he lyé be a „pisz toly, ajak rúzs stb.” ki -
fe je zés és a „fõ ren del te té se” ki fe je zés he lyé be
az „el sõd le ges ren del te té se” ki fe je zés lép.

A je len le gi 3–6. pon tok 4–7. pon tok ra vál -
toznak.

203. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8513 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 8. pont tal egé szül ki:

„8. ol va só lám pa csíp te tõ vel vagy ha son ló val fel -
sze rel ve könyv höz vagy fo lyó irat hoz való rög -
zítés cél já ból.”

204. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8513 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak e vtsz. alá” kez -
detû be kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dés lép:

,,Nem tar toz nak e vtsz. alá:

a) vaku fény ké pe zés hez (9006 vtsz.),

b) lé ze res mu ta tó fény be épí tett lé zer di ó dá val
(9013 vtsz.).”

205. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8514 vtsz.
ma gya rá zat I. rész elsõ be kez dés má so dik mon -
da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:

„Eze ket több fé le cél ra hasz nál ják (ol vasz tás, lá -
gyí tás, edzés, zo mán co zás, he gesz tés, he gesz tés
hõ ke ze lé se stb.).”

206. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8514 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek A) pont ja az aláb bi új
utol só mon dat tal egé szül ki:

„Ezek a fû tõ ele mek (el len ál lá sok) hõ su gár zás és 
hõ ve ze tés út ján köz ve tí tik a hõt a ke men cé be
rakott áru hoz.”

207. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8514 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré sze D) pont já nak utol só mon -
da tá ban a „mû anya gok for má zá sá ra” ki fe je zés
he lyé be a „mû anya gok for má zá sá ra, ke rá mi ák
ki ége té sé re stb.” ki fe je zés lép.
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208. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8514 vtsz.
ma gya rá za tá nak I. ré sze az aláb bi új D) pont tal
egé szül ki:
„D) Elekt ro li zá ló ke men cék fé mek ol vasz tá sá ra
vagy fi no mí tá sá ra. Ezek is fo lya dék el len ál lá sos
ke men cék, ol vasz tott elekt ro lit für dõ be me rü lõ
elekt ró dok kal el lát va. A für dõ só ol va dék ban
old va tar tal maz za az érc nek a fém tar tal mú al ko -
tó ré szét. Az elekt ró dok se gít sé gé vel a für dõn át -
ve ze tett elekt ro mos áram ál tal kel tett elekt ro li ti -
kus disszo ci á ció a ka tó don össze gyû lõ tisz ta fé -
met ered mé nyez, míg a gázt az anó don ve ze tik
el.”

209. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8514 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek E) pont já ban az „anya -
gok fel he ví té sé re” ki fe je zés he lyé be az „anya -
gok fel he ví té sé re, me lyek ben a fel he ví tés re ke -
rü lõ anyag el len ál lás ként mû kö dik.” ki fe je zés
lép.
A je len le gi B)–H) pon tok E), F), G), B), C), H)
és IJ) pon tok ra vál toz nak.

210. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8514 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek H) pont ja utá ni be kez -
dé se he lyé be az aláb bi be kez dés lép:
„Egyes ke men cék több fé le fû té si el já rást hasz -
nál nak (pl. nagy- és kisf rek ven ci á jú in duk ci ós
vagy el len ál lás-ke men cék fé mek ol vasz tá sá ra és 
me le gí té sé re stb.; inf ra vö rös és nagy frek ven ci ás 
keksz sü tõ ke men cék; inf ra vö rös, el len ál lás-
és di e lekt ri kus ka pa ci tív (mik ro hul lá mú) ke -
men cék tár gyak me le gí té sé re).”

211. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8514 vtsz.
ma gya rá za tá nak I. ré sze az aláb bi új 5. és
6. pont tal egé szül ki:
„5. Ke men cék üveg fe szült ség men te sí té sé re
vagy edzé sé re.
6. Ke men cék fél ve ze tõ lap kák megmunkálá -
sára.”

212. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8515 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré sze elsõ be kez dé sé nek elsõ
mon da tá ban a „for rasz tó,” ki fe je zés he lyé be a
„hor doz ha tó vagy hely hez kö tött for rasz tó,” ki -
fe je zés lép.

213. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8515 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek A) be kez dé se az aláb bi
há rom új utol só mon dat tal egé szül ki:
„A töl tõ fé met ál ta lá ban a ka pil lá ris ha tás osz -
latja el a for rasz tá si fe lü le tek kö zött. A ke -
mény- és lágy for rasz tás azon hõ mér sék let
alap ján kü lönböz tet he tõ meg, amely re a töl tõ fé -
met fel me le gí tik. A ke mény for rasz tást ál ta lá ban 
450 °C fe lett vég zik, míg a lágy for rasz tás nál az
ol va dás pon tot már ala cso nyabb hõ mér sék le ten 
el érik.”

214. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8515 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré sze B) pont já nak elsõ be kez -
dése he lyé be az aláb bi be kez dés lép:
„A he gesz tett érint ke zõ fe lü let for má lá sá hoz
szük sé ges hõ az össze he gesz ten dõ ré szek kö zött 
át ve ze tett elekt ro mos áram mal szem be ni el len -
ál lás ré vén ke let ke zik (Jo u le-hõ). A he gesz tés -
kor a ré sze ket nyo más alatt pré se lik egy más hoz
és fo lyó sí tó szert vagy töl tõ fé met nem alkal -
maznak.”

215. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8515 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek „Nem tar toz nak e vtsz.
alá” kez de tû be kez dé se az aláb bi új b) pont tal
egé szül ki:
„b) ol vasz tó prés (8451 vtsz.).”
A je len le gi b) és c) pon tok c) és d) pon tok ra vál -
toz nak.

216. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8516 vtsz.
ma gya rá za ta A) Rész (5) pont elsõ be kez dés a
kö vet ke zõ új utol só mon dat tal egé szül ki:
„A nap kol lek to ros víz me le gí tõ is a 8419 vtsz.
alá osz tá lyo zan dó.”

217. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8516 vtsz.
ma gya rá za tá nak E) ré sze az aláb bi új 6. és
16. pon tok kal egé szül ki:
„6. pa la csin ta sü tõk.”
„16. arc sza u na olyan arc maszk kal fel sze rel ve,
amely ben a vi zet az arc bõr ke ze lé se cél já ból el -
gõ zö lög te tik.”
A je len le gi 6., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és
18. pon tok 20., 15., 17., 18., 19., 11., 12., 13. és
14. pon tok ra vál toz nak.

218. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.
ma gya rá za tá nak elsõ be kez dé se he lyé be az
aláb bi be kez dés lép:
„A „ve ze té kes táv be szé lõ vagy táv író ké szü lék”
ki fe je zés olyan ké szü lé kek re vo nat ko zik, ame -
lyek az adó ál lo mást a ve võ ál lo más sal össze kö tõ
ve ze té ken át ha la dó elekt ro mos áram vál toz ta tá -
sa ré vén vagy op ti kai hul lám kel té sé vel al kal -
ma sak két pont kö zött be széd vagy egyéb han -
gok (táv be szé lõ) vagy írott szö ve get, raj zot vagy 
ké pet vagy más ada tot rep re zen tá ló je lek (táv -
író) to váb bí tá sá ra. Az össze kö tõ ve ze ték, amely
ál ta lá ban fé mes vagy di elekt ro mos anya gú (pl.
vö rös réz, op ti kai szál, kom bi nált ká bel stb.)
vagy ezek kom bi ná ci ó ja, köz vet le nül vagy köz -
vet ve össze kö ti az adó ál lo mást a ve võ ál lo -
mással. A jel to váb bí tás ana lóg vagy di gi tá lis
for má ban tör tén het.”

219. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.
ma gya rá za tá nak má so dik be kez dé sé ben a ,,vi -
võ frek ven ci ás rend szer hez” ki fe je zés he lyé be a
„vi võ frek ven ci ás vagy di gi tá lis ve ze té kes rend -
szer hez” ki fe je zés lép.
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220. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.
ma gya rá za tá nak I. ré sze he lyé be az aláb bi rész
lép:
„I. Táv be szé lõ be ren de zé sek
Ide tar toz nak:
A) Táv be szé lõ ké szü lé kek
A te le fon ké szü lé kek hí vás ra vagy a há ló zat ból
más ké szü lék hí vá sá nak vé te lé re szol gál nak.
Ezek az aláb bi ak ból áll nak:
1. Az adó ké szü lék, egy mik ro fon, amely a
hang rez gé se ket elekt ro mos je lek ké ala kít ja.
2. A ve võ ké szü lék (fej- vagy fül hall ga tó), amely 
az elekt ro mos je le ket hang hul lám má (hang gá)
ala kít ja vissza.
A leg több eset ben az adó- és a ve võ ké szü lé ket
egyet len „ház ba”, köz is mer ten a te le fon kagy ló ba 
sze re lik össze. Más ese tek ben az adó- és a ve võ -
ké szü lé ket fej hall ga tó és mik ro fon for má já ban
egy be épí tik és a fel hasz ná ló a fe jén vi se li.
3. Az ön hang csök ken tõ kap cso lás, amely meg -
aka dá lyoz za, hogy az adó egy ség be be lé põ han -
got ugyan azon te le fon kagy ló ve võ je repro -
dukálja.
4. A hang jel zõ egy ség, amely a hí vó je let adja.
Ezek le het nek elekt ro ni ku san vagy me cha ni ku -
san mû kö dõ hang jel zõk, mint pl. a csen gõk vagy 
ber re gõk. Egyes te le fon ké szü lé kek be épí tett, a
hang jel zõ vel együtt mû kö dõ fény jel zõt vagy
lám pát is tar tal maz nak, me lyek lát ha tó mó don is 
jel zik a be jö võ hí vást.
5. A kap cso ló szer ke zet, amely be kap csol ja vagy
meg sza kít ja a vo nal há ló za ti ára mot. Rend sze -
rint a kagy ló nak a vil lásszer ke zet re he lye zé sé vel
vagy le eme lé sé vel mû köd te tik.
6. A tár csá zó, amely biz to sít ja a hívó szá má ra a
kap cso lást. Le het nyo mó gom bos (,,tone”) vagy
szám tár csás (for gó tár csás vagy im pul zus) tí pu -
sú. Ha kü lön mu tat ják (hoz zák) be, a mik ro font
és a ve võt (akár kagy ló ba egy be épít ve is) és a
hang erõ sí tõt a 8518 vtsz. alá, a csen gõt vagy
ber re gõt pe dig a 8531 vtsz. alá kell osz tá lyoz ni.
A te le fon ké szü lé kek be be épít he tik a kö vet ke zõ -
ket: me mó ria te le fon szá mok tá ro lá sá ra és elõ hí -
vá sá ra; ki jel zõ a hí vott szám, a hívó fél szá ma,
dá tum és idõ pont, va la mint a hí vás idõ tar ta má -
nak jel zé sé re; kü lön hang szó ró és mik ro fon a
ké zi be szé lõ nél kü li be szél ge tés hez; üze net rög -
zí tõ be ren de zés elõ re fel vett üze net to váb bí tá sá -
hoz, be jö võ üze ne tek rög zí té sé hez és kí ván ság ra 
tör té nõ vissza ját szá sá hoz; olyan be ren de zés,
amely fenn tart ja az össze köt te tést, míg a be szé lõ 
má sik ál lo más sal kom mu ni kál. Az ilyen egy sé -
ge ket tar tal ma zó te le fon ké szü lé ke ken le het nek
bil len tyûk vagy nyo mó gom bok ame lyek ezek -
nek a be ren de zé sek nek a mû köd te té sét le he tõ vé
te szik, be le ért ve az olyan kap cso lót is, amely -
nek se gít sé gé vel a te le fon ké szü lék ak kor is
hasz nál ha tó, ha a te le fon kagy lót nem eme lik fel

a vil lá ról. Ezen ké szü lé kek több sé ge mik ro pro -
cesszor ral vagy in teg rált di gi tá lis áram kör rel
mû kö dik.

A táv be szé lõ ket sok fé le mó don sze rel he tik fel.
Ál ta lá ban fal ra sze rel he tõ vagy hor doz ha tó (te -
hát asz tal ra he lyez he tõ) stb. ki vi tel ben ké szül -
nek. Van nak azon ban kü lön le ges tí pu sok (pl.
ka to nai tá bo ri táv be szé lõk; épü let ben hasz ná la -
tos ka pu te le fo nok (“par lo fo nok”), ame lyek
rész ben fal ra sze rel tek; nyil vá nos ut cai ér me be -
do bá sos vagy mág ne ses kár tyá val mû kö dõ ké -
szü lé kek; rob ba nás biz tos ké szü lé kek bá nyák
szá má ra).
E vtsz. alá tar to zik min den fé le táv be szé lõ ké szü lék,
be le ért ve az aláb bi a kat is:
(i) Zsi nór nél kü li te le fon ké szü lék, amely ak ku -
mu lá to ros táp lá lá sú rá dió frek ven ci ás adó ve võ -
vel, tár csá zó egy ség gel, kap cso ló val fel sze relt
ké zi be szé lõ bõl, va la mint rá dió frek ven ci ás adó -
ve võ vel el lá tott alap ké szü lék bõl áll, amely ve -
ze ték kel csat la ko zik a te le fon há ló zat hoz (más
zsi nór nél kü li te le fon ké szü lé kek nek nincs ké zi -
be szé lõ jük, ha nem tár csá zó egy ség gel és kap -
cso ló val fel sze relt, hor doz ha tó, ak ku mu lá to ros
táp lá lá sú rá dió frek ven ci ás adó ve võ höz csat -
lakozó kom bi nált fej hall ga tó és mik ro fon tar to zik
hoz zá juk. Amennyi ben alap ké szü lé kük kel együtt
hoz zák (mu tat ják) be, ezek a be ren de zé sek is e vtsz. 
alá tar toz nak.
(ii) Kom bi nált tár csá zó és kap cso ló egy sé get
tar tal ma zó te le fon ké szü lék (amely ve ze ték kel
csat la ko zik a te le fon há ló zat hoz) és kom bi nált
fej hall ga tó és mik ro fon együtt be mu tat va.
B) Ka pu te le fon rend szer.
Ez a rend szer ál ta lá ban te le fon kagy ló ból és bil -
len tyû zet bõl, vagy hang szó ró ból, mik ro fon ból
és bil len tyûk bõl áll. Az ilyen rend szert ál ta lá ban
több la ká sos la kó épü le tek be já ra tá nál sze re lik fel.
A be ren de zés se gít sé gé vel a lá to ga tók a meg fe le lõ
gomb be nyo má sá val je lez het nek az egyes la kók -
nak és be szél het nek ve lük.
C) Vi deo te le fon.
Az épü le tek be szánt vi deo te le fon alap já ban
véve egy ve ze té kes te le fon ké szü lék bõl, egy te -
le ví zi ós ka me rá ból és egy tv-ve võ bõl áll (ve ze -
té kes jel to váb bí tás).
A cel lás vagy mo bil te le fo nok, be le ért ve az
 autós te le fo no kat is a 8525 vtsz. alá tar toz nak.”

221. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz. ma -
gya rá za ta II. ré szé nek elsõ be kez dé se he lyé be az
aláb bi be kez dés lép:
„Eze ket a ké szü lé ke ket je lek nek, raj zok nak,
kép nek vagy más ada tok nak meg fe le lõ elekt ro -
mos im pul zu sok ká tör té nõ át ala kí tá sá ra, azok
to váb bí tá sá ra, és az im pul zu sok nak a vé tel he -
lyén tör té nõ fel fo gá sá ra és azok nak je lek nek,
raj zok nak, kép nek vagy más ada tok nak meg fe -
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le lõ ha gyo má nyos szim bó lu mok ká vagy ma -
guk ká a je lek ké, raj zok ká, ké pek ké vagy más
ada tok ká tör té nõ ala kí tá sá ra ké szí tet ték.”

222. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze A) be kez dé sé nek 1. pont ja
tör lés re ke rül. Az A) be kez dés 2. pont já nak szö -
ve gé ben a „táv köz lõk” ki fe je zés he lyé be a „táv -
köz lõk (au to ma ti kus te le xek)” ki fe je zés, va la -
mint az „egy be tût, szá mot vagy egyéb je let” ki -
fe je zés he lyé be az „egy ka rak tert” ki fe je zés lép.
A je len le gi 2. és 3. pon tok 1. és 2. pon tok ra vál -
toz nak.

223. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek B) be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:
„B) Ve võ ké szü lé kek pl. szö veg író ve võ ké szü lé -
kek, ame lyek a ka pott üze ne tet kö zön sé ges be -
tûk kel köz vet le nül pa pír sza lag ra vagy pa pír -
lapra nyom tat ják. Ide tar toz nak töb bek kö zött a
te lex ve võ ké szü lé kek is.
Egyes ese tek ben az adó- és a ve võ ké szü lé ke ket
egy be épí tik adó ve võ ké szü lé kek ké. Le het ben -
nük mik ro pro cesszor és me mó ria vagy más tá ro -
ló egy ség (pél dá ul elekt ro ni kus puf fer, pa pír sza -
lag lyu kasz tó és ol va só vagy mág nes sza la gos,
ill. mág nes le me zes fel ve võ/ol va só). Sok eset -
ben a kom bi nált adó ve võ ké szü lé kek di gi tá lis
há ló za ton ke resz tül vagy be épí tett mo dem se gít -
sé gé vel te le fon há ló za ton küld het nek vagy fo -
gad hat nak üze ne te ket (pl. te lex adó ve võ ké szü -
lé kek hal lás ká ro sult sze mé lyek részére).
Egyes komp lex ké szü lék, az úgy ne ve zett „to -
vább ját szó ál lo má sok” a je le ket az egyik vo na lon 
fel ve szik és a má sik vo na lon ke ze lõ sze mély zet
nél kül to váb bít ják.”

224. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek E) be kez dé se az aláb bi 
új má so dik be kez dés sel egé szül ki:
„Sok te le fax be ren de zés tar tal maz töl tés csa tolt
(CCD) egy sé get, amely a di gi tá lis át ala kí tó val, a 
kó do ló-de kó do ló (ko dek) egy ség gel és a mo -
dem mel ana lóg. Ezek a gé pek be szken ne lik az
ere de ti do ku men tu mot, az ere de ti do ku men tum
ké pét tar tal ma zó ki me nõ szken ner je let di gi tá -
lis sá ala kít ják, a di gi tá lis kó dot tö mö rí tik majd a
di gi tá lis áb rá zo lást mo dem se gít sé gé vel el kül -
dik te le fon vo na lon. Fax üze net fo ga dá sa kor ez a 
folya mat for dít va megy vég be és a di gi tá lis áb rá -
zolást lé zer és fo to re cep tor se gít sé gé vel pa pír ra
nyom tat ják.”

225. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új III. résszel egé szül ki:
„III. Te le fon és táv író kap cso ló ké szü lé kek
A) Au to ma ti kus köz pont és he lyi köz pont.
Sok tí pu sa van. A kap cso ló rend szer fõ jel lem zõ je
az, hogy kó dolt je lek alap ján au to ma ti ku san

kap cso la tot te remt a fel hasz ná lók kö zött. Az au -
to ma ti kus köz pont és he lyi köz pont, amely mik -
ro pro cesszo rok se gít sé gé vel te remt elekt ro ni kus 
kap cso la tot a fel hasz ná lók kö zött mû köd het vo -
nal-, üze net- vagy cso mag kap cso lás út ján. Sok
au to ma ti kus köz pont és he lyi köz pont tar tal maz
ana lóg-di gi tá lis és di gi tá lis-ana lóg át ala kí tót,
adat tö mö rí tõ, ill. ki cso ma go ló (ko dek) be ren de -
zést, mo de met, mul ti ple xert, au to ma ti kus adat -
fel dol go zó gé pet és más olyan be ren de zést,
amely ana lóg és di gi tá lis je lek egy ide jû há ló za ti, 
ill. amely be széd, más hang anyag, je lek, áb rák,
ké pek vagy más ada tok in teg rált to váb bí tá sát
teszi le he tõ vé.

Az au to ma ti kus köz pon tok és he lyi köz pon tok
né mely tí pu sa alap ve tõ en sze lek tor ból (vo nal -
vá lasz tó) áll, amely ki vá laszt ja a hí vó ké szü lék -
rõl ér ke zõ jel nek meg fe le lõ vo na lat és meg te -
rem ti az össze köt te tést. Au to ma ti ku san mû köd -
nek, vagy a hí vó ké szü lék köz vet len im pul zu sai,
vagy olyan se géd ké szü lék im pul zu sai alap ján,
mint a di rek tor.
A kü lön fé le tí pu sú sze lek to ro kat (elõ-, köz bül -
sõ-, vég sõ vo nal vá lasz tó) és ha al kal maz zák, a
di rek to ro kat gyak ran azo nos tí pus ban so rok ban
és cso por tok ban váz ra épí tik rá, amely az tán fém 
áll vá nyon ta lál ha tó a köz pont ban. Kü lö nö sen
kis mé re tû be ren de zés ese tén azon ban min det
egyet len ke ret re épí tik, mi ál tal ön ál ló au to ma -
tikus köz pont jön létre.
Az au to ma ti kus köz pon tok és he lyi köz pon tok
le he tõ vé te het nek olyan szol gál ta tá so kat, mint a
rö vi dí tett tár csá zás, hí vás vá ra koz ta tás, hí vás át -
irá nyí tás, kon fe ren cia be szél ge tés, hang pos ta
stb. Ezek a szol gál ta tá sok a fel hasz ná ló ké szü lé -
ké rõl a te le fon há ló za ton ke resz tül ér he tõk el.
Nyil vá nos há ló za tok ban vagy olyan ma gán há ló -
za tok ban hasz ná la to sak, ame lyek nyil vá nos há -
ló zat hoz csat la ko zó házi al köz pon tot (PBX)
hasz nál nak. Az au to ma ti kus köz pon to kat és he -
lyi köz pon to kat el lát hat ják a te le fon ké szü lék hez 
ha son ló ve zér lõ pult tal, amennyi ben ke ze lõ köz -
be lé pé se vagy se gít sé ge szük sé ges.
B) Nem au to ma ti kus köz pont és he lyi köz pont.
Ke ret re sze relt kézi kap cso ló egy sé gek al kot ják. 
Ke ze lõ szük sé ges hoz zá juk, aki kézi úton kap -
csol min den a köz pont hoz vagy he lyi köz pont -
hoz be ér ke zõ hí vást. „Hí vás” vagy „sza bad” jel -
zõ fényt tar tal maz nak a fo lya mat ban lévõ vagy a
be fe je zõ dött hí vás jel zé sé re; (néha kü lön le ge -
sen ki ala kí tott) ke ze lõi te le fon ké szü lé ket; kap -
cso ló be ren de zé se ket (rög zí tett alj za to kat vagy
ve ze ték hez kö tött csat la ko zó du gó kat); és a
veze tékhez kö tött csat la ko zó du gók hoz elekt ro mo -
san csat la koz ta tott kul csos kap cso ló kat, ame lyek
lehetõ vé te szik,hogy a ke ze lõ vá la szol jon a hí -
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vó nak, fel ügyel je a be szél ge tés le fo lyá sát és
ész lel je an nak be fe je zõ dé sét.”

A je len le gi III. rész IV. rész re vál to zik.
226. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.

ma gya rá za ta ere de ti III. ré sze elsõ be kez dé sé -
nek utol só mon da tá ban a „(sza vak, ada tok, ké -
pek)” ki fe je zés he lyé be a „(je lek, raj zok, ké pek
vagy más ada tok stb.)” ki fe je zés lép.

227. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.
ma gya rá za ta ere de ti III. ré szé nek má so dik be -
kez dé se he lyé be az aláb bi be kez dés lép:
„Ide tar to zik:
A) min den faj ta mul ti ple xer és a fém- vagy az op -
ti kai szál ká bel hez kap cso ló dó há ló za ti be ren de -
zés. A „há ló za ti be ren de zés” le het adó és vevõ
vagy elekt ro op ti kai át ala kí tó.
B) kom bi nált mo du lá tor-de mo du lá tor (mo dem)
egy ség.
C) adat tö mö rí tõ, ki cso ma go ló (ko dek) be ren -
dezés, amely di gi tá lis in for má ció vé te lé re és to -
váb bí tá sá ra al kal mas.
D) im pul zus-hang jel (pul se to tone) át ala kí tó,
amely a tár csa im pul zu so kat hang je lek ké ala -
kítja.”

228. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8517 vtsz.
ma gya rá za ta utol só, „Nem tar toz nak ide” kez -
de tû be kez dé se az aláb bi új a) pont tal egé szül ki:

„a) is mét lõ he lyi (LAN) há ló zat hoz (8471
vtsz.).”
A je len le gi a)–l) pon tok b)–m) pon tok ra vál toz nak.

229. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 2. pont ja az aláb bi új
utol só mon dat tal egé szül ki:

„Ezt a faj ta ele met gyak ran al kal maz zák a kon -
takt mik ro fo nok ban, ame lyek olyan akusz ti kus
hang sze rek hang sze dõ i ben hasz ná la to sak, mint
a gi tár, zon go ra, ze ne ka ri réz fú vós és vo nós
hang sze rek stb.”

230. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 3. pont já ban a „mik -
ro fo nok” ki fe je zés he lyé be a ,,mik ro fo nok (di -
na mi kus mik ro fo nok ként is is mer tek)” ki fe je zés 
lép.

231. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 4. pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:
„4. Kon den zá tor- vagy elekt ro szta ti kus mik ro fo -
nok, két le mez bõl (vagy elekt ró dá ból) áll nak; az
egyik (a hát le mez) rög zí tett, és a má sik (a
memb rán) rez gés re ké pes, kö zöt tük lég rés ta lál -
ha tó. A hang hul lá mok a két le mez kö zött ka pa -
ci tás vál to zást hoz nak lét re.”

232. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré sze har ma dik be kez dé sé nek
elsõ két mon da ta he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„A mik ro fo nok elekt ro mos ki me nõ jele ál ta lá -
ban ana lóg jel for má tu mú, egyes mik ro fo nok
azon ban ana lóg-di gi tá lis át ala kí tót is tar tal maz -
nak, így a ki me nõ je lük di gi tá lis. A mik ro fo no -
kat néha (ál ta lá ban elõ erõ sí tõk nek ne ve zett)
erõ sí tõk kel te szik ér zé ke nyeb bé. A hang kor -
rekci ó ja ér de ké ben oly kor kon den zá to rok kal lát -
ják el azo kat. Egyes mik ro fo nok mû kö dé sé hez
áram for rás szük sé ges. Az ára mot szol gál tat hat ja a
ke ve rõ pult vagy a hang fel ve võ be ren de zés vagy
eset leg kü lön ál ló táp egy ség. A kü lön be ho zott (be -
mutatott) táp egy sé get nem le het e vtsz. alá osz tá -
lyoz ni (ál ta lá ban 8504 vtsz.).”

233. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré sze elsõ be kez dé sé nek elsõ
mon da tá ban az „elekt ro mos vál to zá so kat vagy
rez gé se ket me cha ni kus hang rez gé sek ké” ki fe je -
zés he lyé be az „egy erõ sí tõ tõl szár ma zó elekt ro -
mos vál to zá so kat vagy rez gé se ket me cha ni kus
hang rez gé sek ké” ki fe je zés lép.

234. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré szé nek 3. pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:
„3. Elekt ro szta ti kus (kon den zá ci ós né ven is is -
mert) hang szó rók. Ezek két le mez (vagy elekt -
ród) kö zöt ti elekt ro szta ti kus ha tás alap ján mû -
köd nek, az egyik le mez memb rán ként mû -
ködik.”

235. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré szé nek utol só be kez dé se az
aláb bi új má so dik és har ma dik mon dat tal egé -
szül ki:
„Ál ta lá ban a hang szó rók ál tal vett elekt ro mos
jel ana lóg for má jú, egyes ese tek ben azon ban a
be me nõ jel di gi tá lis for má tu mú. Az ilyen hang -
szó rók ba di gi tá lis-ana lóg át ala kí tót és erõ sí tõt
épí tet tek, amely a me cha ni kai rez gé se ket át ad ja
a le ve gõ nek.”

236. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za tá nak B) ré sze az aláb bi új utol só be -
kez dés sel egé szül ki:
„E vtsz. alá tar toz nak az au to ma ti kus adat fel dol -
go zó gé pek hez szánt hang szó rók is, amennyi ben
kü lön hoz zák (mu tat ják) be azo kat.”

237. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz. ma -
gya rá za ta C) ré szé nek má so dik be kez dé sé ben a
„vagy hang vissza adó ké szü lé kek hez” ki fe je zés
he lyé be a „hang vissza adó ké szü lé kek hez vagy
au to ma ti kus adat fel dol go zó gé pek hez” ki fe je zés
lép.

238. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta D) ré sze má so dik be kez dé sé nek
elsõ mon da tá ban a „mik ro fon ból, le mez ját szó -
kar pick-up jé bõl” ki fe je zés he lyé be a „mik ro -
fon ból, lé zer le mez ol va só ból, le mez ját szó kar
hang sze dõ jé bõl (pic kup)” ki fe je zés lép.
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239. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta D) ré szé nek utol só be kez dé se az
aláb bi új utol só mon dat tal egé szül ki:
„A hang ke ve rõ pult és a hang szín sza bá lyo zó
(equ a li zer) is a 8543 vtsz. alá tar to zik.”

240. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8518 vtsz.
ma gya rá za ta E) ré szé nek szö ve gé ben a „to váb -
bá nagy te her gép ko csik nál” ki fe je zés he lyé be a
„to váb bá ha son ló rend szert hasz nál nak nagy te -
her gép ko csik nál” ki fe je zés lép.

241. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8519 vtsz.
ma gya rá zat 2. be kez dé sé ben a „hang fel ve võ
szer ke zet tel is ren del kez nek” ki fe je zés he lyé be
a „hang fel ve võ szer ke zet tel (pl.: bel sõ memó -
riával flash me mó ria vagy me rev le mez for má -
jában) is ren del kez nek” ki fe je zés lép.

242. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8519 vtsz.
ma gya rá za tá nak har ma dik be kez dé se tör lés re
ke rül, ne gye dik be kez dé se az aláb bi új 4. pont tal
egé szül ki:

„4. Hang vissza adó ké szü lék lé zer op ti kai ol va só
rend szer rel (pl. CD le ját szó és mi ni diszk au dio
le ját szó). A hang vissza adás úgy tör té nik, hogy
lé zer su gár és fo to de tek tor ol vas sa le a di gi tá li -
san kó dolt je let a for gó ko rong fe lü le té rõl, amit
az után elekt ro mos jel lé ala kí ta nak. Eze ket a ké -
szü lé ke ket el lát hat ják vagy fel sze rel he tik au to -
ma ti kus le mez vál tó be ren de zés sel, amely le he -
tõ vé te szi több le mez le ját szá sát.

E ma gya rá zat 3. és 4. pont já ban em lí tett ké szü -
lé kek közé tar toz nak a kis mé re tû hor doz ha tó le -
ját szók is, ame lye ket fül hall ga tó val vagy fej -
hall ga tó val együtt is be mu tat hat nak, és az ott -
honi vagy hi va ta li hasz ná lat ra szánt le ját szók.
Az ér mék kel, bank je gyek kel, zse to nok kal vagy
ha son lók kal mû köd te tett, le me zek le ját szá sá ra
szol gá ló ze ne gé pek (,,wur lit zer”) is ide tar toz nak.”

A je len le gi 4. és 5. pon tok 5. és 6. pon tok ra vál -
toz nak.

243. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8519 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Al kat ré szek és tar to zé kok”
címû ré sze elõt ti be kez dé se tör lés re ke rül.

244. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8519 vtsz.
ma gya rá za ta a kö vet ke zõ új be kez dés sel egé szül 
ki az „Al kat ré szek és tar to zé kok” elõtt:

„Ide tar to zik a hang vissza adó ké szü lék is, amely 
ki zá ró lag kül sõ hang hor do zó ról (pl. flash me -
mó ria kár tya) ját szik le han got.”

245. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8519 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar to zik e vtsz. alá” kez de tû
ré szé nek b) pont ja he lyé be az aláb bi pont lép:

„b) hang fel ve võ be ren de zés sel fel sze relt hang -
vissza adó ké szü lé kek pl. te le fon üze net rög zí tõk
(8520 vtsz.).”

246. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za tá nak har ma dik be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:
„A hang fel ve võ ké szü lék ál ta lá ban a hang hor -
do zó kö zeg mó do sí tá sá ra al kal mas be ren de zést
tar tal maz.”

247. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 4. be kez dés sel egé szül 
ki:
A „hang fel ve võ” ki fe je zés ma gá ban fog lal ja a
hang rez gés ha tá sa it hasz no sí tó el já rá sok tól el té -
rõ el já rás sal mû kö dõ fel ve võt is, pl. au to ma ta
adat fel dol go zó gép pel egy In ter net ol dal ról
vagy CD-rõl, egy di gi tá lis au dio ké szü lék (pl.
MP3 le ját szó) bel sõ me mó ri á já ra (pl. flash me -
mó ria) le töl tött hang adat fáj lok fel vé te lé vel.”

248. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za tá nak A) ré sze az aláb bi új be ve ze tõ
be kez dés sel egé szül ki:
„Eze ket a ké szü lé ke ket an nak alap ján le het
meg kü lön böz tet ni, hogy csak a hang rög zí té sé re 
al kal ma sak, de nincs ben nük olyan egy ség,
amely a rög zí tett han got le játssza.”

249. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek ere de ti 2. pont ja az
aláb bi új utol só be kez dés sel egé szül ki:
„Más tí pu sú hang rög zí tõ be ren de zé sek ben a
mik ro fon ból szár ma zó vál to zó in ten zi tá sú erõ sí -
tett ára mot (az ana lóg je let) ana lóg-di gi tá lis át -
ala kí tó ban di gi tá lis kó dok (bi tek) so ro za tá vá
ala kít ják. Ezt a di gi ta li zált fel vé telt rög zí tik az -
után mág ne ses úton mág ne ses jel hor do zó ra, ál -
ta lá ban mág nes sza lag ra vagy -le mez re.”

250. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za tá nak A) ré sze az aláb bi új 2. és
3. pont tal egé szül ki:
„2. Op ti kai tí pu sú, amely ben a vál to zó in ten zi tá -
sú erõ sí tett áram (ana lóg jel) át ala kí tá sá ból szár -
ma zó di gi tá lis kó dot olyan jel hor do zó fe lü le té re
rög zí tik, amely lé zer su gár se gít sé gé vel ol vas ha -
tó. A jel hor do zó ál ta lá ban üveg bõl, fém bõl vagy 
mû anyag ból ké szült, fény ér zé keny lakk-kal (fo -
to re ziszt) be vont le mez.
3. Elekt ro ni kus tí pu sú, amely nél az át ala kí tott
di gi tá lis kó dot elekt ro mos töl té sek for má já ban
(szi lárd fá zi sú) fél ve ze tõ me mó ri á ba rög zí tik.”

251. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 4. pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:
„4. Új ra fel ve võ ké szü lé kek moz gó film hez, ame -
lye ket más mó don, pél dá ul mág ne ses, op ti kai
vagy elekt ro ni kus úton rög zí tett hang sá vok fény -
elekt ro mos vagy di gi tá lis mód szer rel tör té nõ új -
ra fel vé te lé re hasz nál nak.”
A je len le gi 1–4. pon tok 4., 1., 5. és 6. pon tok ra
vál toz nak.
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252. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz. ma -
gya rá za ta B) ré szé nek elsõ be kez dé se he lyé be az
aláb bi be kez dés lép:
„Ezek a ké szü lé kek hang rög zí tõ és -le ját szó ké -
szü lék kel ren del kez nek. A hang rög zí tés ál ta lá -
ban mág ne ses hor do zó, op ti kai hor do zó, vagy
in teg rált áram kö rök, pél dá ul mik ro pro cesszo rok 
és fél ve ze tõ esz kö zök se gít sé gé vel tör té nik.
Azok az esz kö zök, ame lyek a han got di gi tá lis
kó dok for má já ban rög zí tik, ál ta lá ban nem ké pe -
sek hang vissza adás ra, ki vé ve, ha tar tal maz nak
olyan egy sé get, amely ké pes a di gi tá lis kó dot
ana lóg jel lé ala kí ta ni.”

253. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré sze má so dik be kez dé sé nek
be ve ze tõ mon da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„Pél dák ezek re a be ren de zé sek re, ame lyek a
hang rög zí té sét a fent em lí tett bár mely mód -
szerrel vé gez he tik, töb bek kö zött:”

254. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré sze má so dik be kez dé sé nek
1. pont ja he lyé be az aláb bi pont lép:
„1. Sza la gos vagy ka zet tás mag ne to fon, hor doz -
ha tó is, ame lyet fel sze rel tek, vagy úgy ké szí tet -
tek el, hogy fel sze rel he tõ akusz ti kus szer ke zet -
tel (hang szó ró, fül hall ga tó, fej hall ga tó) és elekt -
ro mos erõ sí tõ vel.”

255. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré szé nek má so dik be kez dé se az
aláb bi új 5. pont tal egé szül ki:
„5. Hor doz ha tó, elem mel mû kö dõ, alap ve tõ en
egy bur ko lat ból álló, egy flash me mó ri át vagy
me rev le mezt, egy mik ro pro cesszort, egy au dio
frek ven ci ás erõ sí tõt ma gá ba fog la ló elekt ro ni -
kus rend szert, egy LCD kép er nyõt és ve zér lõ
gom bo kat tar tal ma zó ké szü lék. A mik ro pro -
cesszort MP3 vagy ha son ló fájl for má tu mok al -
kal ma zá sá ra prog ra moz ták. A ké szü lék ren del -
ke zik szte reó fej- vagy fül hall ga tó hoz csat la ko -
zók kal, és csat la koz tat ha tó au to ma ta adat fel dol -
go zó gép hez MP3 vagy ha son ló fáj lok le töl té sé -
re. Ren del kez het be épí tett mik ro fon nal vagy ki -
egé szí tõ flash kár tya be me net tel.
Nem tar to zik ezen vtsz. alá az a ké szü lék, amely
ki zá ró lag kül sõ hang fel ve võ kö zeg rõl (pl. flash
me mó ria kár tya) ját szik le han got (8519. vtsz.).”

256. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré szé nek má so dik be kez dé se az
aláb bi új 6. pont tal egé szül ki:
„6. Hang fel ve võ ké szü lék, ame lyet fel sze rel tek,
vagy úgy ké szí tet tek el, hogy fel sze rel he tõ
akusz ti kus szer ke zet tel. Ez a ké szü lék mik ro -
fon ról vagy más esz köz rõl pl. te le fon ból rög zí ti
a köz vet le nül rá mon dott szö ve get (pl. han gos
„jegy zet tömb”, hor doz ha tó ké szü lék in ter jú
rög zí té sé re/vissza ját szá sá ra). Le het ben ne be -

épí tett au to ma ti kus dá tum és idõ pont rög zí tõ
egy ség és olyan egy ség is, amely a rög zí tett han -
got au to ma ti kus adat fel dol go zó gép hez to váb -
bít ja, vagy egyes ese tek ben a hor do zót, amely re
a han got rög zí tet ték, ki le het ven ni be lõ le au to -
ma ti kus adat fel dol go zó gép hez tör té nõ to váb -
bítás céljából.”

257. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8520 vtsz. ma -
gya rá za tá nak „Nem tar to zik ide” kez de tû ré sze
az aláb bi új a) pont tal egé szül ki:
„a) Mû anyag ból ké szült op ti kai le me zek má so -
lá sá ra szol gá ló prés gép vagy fröccs ön tõ gép
(8477 vtsz.).
A je len le gi a)–d) pon tok b)–e) pon tok ra vál -
toznak.

258. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8521 vtsz. ma -
gya rá za tá nak A) ré sze he lyé be az aláb bi szö veg
lép:
„A) Fel ve võ és össze épí tett fel ve võ és le ját szó
ké szü lé kek
Ezek olyan ké szü lé kek, ame lyek te le ví zi ós ka -
me rá hoz vagy te le ví zi ós ve võ ké szü lék hez kap -
csol va a te le ví zi ós ka me ra vagy a te le ví zi ós
vevõ ál tal fo gott kép nek és hang nak meg fe le lõ
elekt ro mos im pul zu so kat (ana lóg je le ket) vagy
di gi tá lis kó dok ká ala kí tott ana lóg je le ket (eset -
leg a ket tõ kom bi ná ci ó ját) hor do zó ra rög zí tik.
A ké pet és a han got ál ta lá ban ugyan azon a hor -
do zón rög zí tik. A rög zí tés mód ja le het mág ne -
ses vagy op ti kai, a jel hor do zó pe dig ál ta lá ban
sza lag vagy lemez.
E vtsz. alá tar toz nak azok a be ren de zé sek is, ame -
lyek ál ta lá ban mág nes le mez re rög zí tik a ké pet és
han got rep re zen tá ló, au to ma ti kus adat fel dol go zó
gé pek rõl szár ma zó di gi tá lis kó do kat (pl. di gi tá lis
vi deó ké szü lék).
A sza lag ra tör té nõ mág ne ses rög zí tés kor a ké pet 
és a han got kü lön sáv ra rög zí tik a sza la gon, míg
a le mez re tör té nõ mág ne ses rög zí tés kor a ké pet
és a han got spi rá lis sáv ra rög zí tik a le mez fe lü -
letén mág ne ses pon tok vagy min tá za tok for -
májában.
Op ti kai rög zí tés ese tén a ké pet és han got rep re -
zen tá ló di gi tá lis je le ket lé zer se gít sé gé vel rög -
zítik a le me zen.
Az olyan vi deó ké szü lék, amely te le ví zi ós ve võ -
ké szü lék je le it fo gad ja, tar tal maz tu nert is, így
ké pes arra, hogy te le ví zi ós adó ál lo más ál tal su -
gár zott frek ven cia tar to mány ból ki vá lassza a kí -
vánt je let (vagy csa tor nát).
Vissza ját szás kor a ké szü lék a fel vé telt vi deo je -
lek ké ala kít ja. Eze ket a je le ket a köz ve tí tõ ál lo -
má sok hoz vagy a te le ví zi ós ve võ ké szü lé kek hez
to váb bít ják.”

259. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8521 vtsz. ma -
gya rá za ta B) ré szé nek 1. pont já ban a „videó -
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lemezekkel” ki fe je zés he lyé be a „le me zekkel”
ki fe je zés lép. A be kez dés ki egé szül az aláb bi új
utol só mon dat tal:
„A XVI. Áru osz tály hoz tar to zó Meg jegy zé sek
(3) be kez dé se alap ján e vtsz. alá tar to zik az
olyan ké szü lék, amely kép- és hang fel vé tel
vissza adá sá ra egy aránt al kal mas.”

260. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8521 vtsz. ma -
gya rá za tá nak „Nem tar to zik ide” kez de tû ré sze
az aláb bi új b) pont tal egé szül ki:
„b) vi deó ka me ra (8525 vtsz.).”
A je len le gi b) pont c) pont ra vál to zik.

261. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8522 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 4. pont tal egé szül ki:
„4. Ka zet ta ala kú adap ter, amely le he tõ vé te szi,
hogy a hor doz ha tó op ti kai le mez le ját szó ról
hang fel vé telt ját sza nak le ka zet tás mag ne to fon
se gít sé gé vel.”
A je len le gi 4–12. pon tok 5–13. pon tok ra vál -
toznak.

262. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8522 vtsz. ma -
gya rá za tá nak „Nem tar to zik ide” kez de tû ré sze
az aláb bi új c) pont tal egé szül ki:
„c) a 8523 vagy a 8524 vtsz. alá tar to zó jel hor -
do zó.”
A je len le gi c) pont d) pont ra vál to zik.

263. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8523 vtsz. ma -
gya rá za tá nak 1. pont ja tör lés re ke rül. A 4. pont
he lyé be az aláb bi pont lép:
„4. Mág ne ses fel vé tel cél já ra szol gá ló hor do zó
kö ze gek, pl. le me zek vagy kár tyák (mû anyag ból
vagy pa pír ból), sza la gok, csí kok vagy fil mek
(mû anyag ból vagy fém bõl), ame lyek mág ne se -
zet tek vagy kü lön bö zõ mág ne ses po ro kat tar tal -
ma zó lakk be vo nat tal ren del kez nek.”
A je len le gi 2–4. pon tok 1–3. pon tok ra vál -
toznak.

264. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8523 vtsz.
ma gya rá za ta 5. pont já nak má so dik mon da tá ban 
az „üveg bõl ké szül nek” ki fe je zés he lyé be az
„üveg bõl vagy fém bõl ké szül nek” ki fe je zés lép.
Az 5. pont az aláb bi új má so dik be kez dés sel
egé szül ki:
„A le me zek for mat tá lá sa nem mi nõ sül fel vé tel
ké szí té sé nek, és a for mat tált le me zek is e vtsz.
alá tar toz nak.”
Az 5. pont 4. pont ra vál to zik.

265. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8523 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 5. pont tal egé szül ki:
„5. Szi lárd, ál lan dó adat tá ro ló esz köz kül sõ for -
rás ból szár ma zó adat rög zí té sé re. Eze ket az
esz kö zö ket (pl. a „flash me mó ria kár tyát” vagy a 
„flash elekt ro ni kus tá ro ló kár tyát”) olyan kül sõ
for rás ból szár ma zó ada tok rög zí té sé re hasz nál -
ják, mint a na vi gá ci ós és mû hol das tá jé ko zó dá si
(GPS) rend szer, adat gyûj tõ ter mi nál, hordoz -

ható szken ner, or vo si meg fi gye lõ rend szer,
hang rög zí tõ be ren de zés, sze mé lyi hívó, mo bil
te le fon és di gi tá lis ka me ra. Az adat tá ro lá sa és
le ol va sá sa ál ta lá ban az adott be ren de zés hez
csat la koz ta tott esz kö zön, il let ve ar ról tör té nik,
de kü lön le ges adap ter al kal ma zá sá val au to ma ti -
kus adat fel dol go zó gép be is be tölt he tõ. Az esz köz
csak an nak a be ren de zés nek az ener gi á ját hasz -
nálja, amely hez csat la koz tat ták és nem igé nyel
ele met vagy ak ku mu lá tort.
Ezek az ál lan dó adat tá ro ló esz kö zök egy bur ko -
lat ban egy vagy több flash me mó ri át (,,FLASH
E2 PROM”-ot) tar tal maz nak nyom ta tott áram kö -
ri le mez re rá épí tett in teg rált áram kör for má -
jában és csat la ko zó alj za tuk van az alap be ren de -
zés hez. Le het ben nük kon den zá tor, el len ál lás és
mik ro sza bá lyo zó in teg rált áram kör for má -
jában.”

266. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8523 vtsz.
ma gya rá za tá nak 5. pont ja az aláb bi új utol só
be kez dés sel egé szül ki:
„Nem osz tá lyoz ha tó ide a 8542 vtsz. alá tar to zó
„in tel li gens” kár tya, amely csu pán egyet len
elekt ro ni kus in teg rált áram kört tar tal maz.”

267. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8524 vtsz.
ma gya rá za tá nak 1. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:
„1. Hang fel vé tel lel el lá tott le me zek, sza la gok,
stb. be mu ta tás ko ri meg mun ká lá suk tól füg get le -
nül (pl. a 8523 vtsz.-hoz tar to zó Ma gya rá zat ban
em lí tett le mez ko ron gok, ame lyek re már rög zí -
tet ték hang fel vé telt), a ke res ke del mi for ga lom ra 
szánt le me zek ki in du ló alap ját ké pe zik.”

268. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8524 vtsz.
ma gya rá za ta 2. pont já nak elsõ mon da tá ból tör -
lés re ke rül a „vagy nyers vi asz le me zek” ki fe -
jezés.

269. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8524 vtsz.
ma gya rá za tá nak 9. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:
„9. Le mez (CD, DVD stb.) op ti kai le ol va só
rend szer rel mû kö dõ, hang, kép és más adat
vissza adá sá ra szol gá ló be ren de zés hez.”

270. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8524 vtsz. ma -
gya rá za tá nak „Nem tar to zik ide” kez de tû ré sze
az aláb bi új c) és d) pont tal egé szül ki:
„c) elõ re for mat tált le me zek (8523 vtsz.).
d) ka zet ta já ték gé pek hez (9504 vtsz.)”

271. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8525 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 3. pont ja az aláb bi
utol só két mon dat tal egé szül ki:
„A mo bil te le fon egy más sal össze köt te tés ben
álló rá dió te le fon ál lo má sok (bá zis ál lo má sok) ál -
tal vett és to váb bí tott rá dió hul lá mok adá sá ra és
vé te lé re szol gál. Mind egyik bá zis ál lo más egy
föld raj zi te rü le tet (cel lát) fed le. Ha a fel hasz -
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náló te le fon be szél ge tés köz ben az egyik cel lá -
ból a má sik ba át megy, a hí vás au to ma ti ku san,
meg sza kí tás nél kül át adó dik az egyik cel lá ból a
má sik ba.”

272. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8525 vtsz.
ma gya rá za tá nak C) ré sze az aláb bi új má so dik
és har ma dik be kez dés sel egé szül ki:
„Ebbe a cso port ba tar toz nak az au to ma ti kus
adat fel dol go zó gép hez hasz nált ka me rák (web -
ka me rák) is. Ezek nem ren del kez nek sem mi fé le
be épí tett kép rög zí té si le he tõ ség gel.
A ha son ló alap el ven mû kö dõ, a zárt lán cú te le ví -
zi ós rend sze rek ben (CCTV) hasz nált ka me rák
szin tén ide tar toz nak.”

273. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8525 vtsz. ma -
gya rá za tá nak D) ré sze he lyé be az aláb bi szö veg
lép:
„D) Ál ló ké pes vi deó ka me rák és más vi deó ka me ra
fel ve võk; di gi tá lis fény ké pe zõ gé pek
Ebbe a cso port ba tar to zik min den olyan tí pu sú
ka me ra és fény ké pe zõ gép, amely (álló és/vagy
moz gó) ké pe ket elekt ro ni kus úton rög zít (pél -
dául mág nes sza la gon, op ti kai vagy fél ve ze tõ
jel hor do zón). A tá rolt adat ana lóg vagy di gi tá lis
for má jú le het.
Az ide tar to zó ka me rák több sé ge fi zi ka i lag ha -
son ló le het a 9006 vtsz. alá tar to zó kö zön sé ges
fény ké pe zõ gé pek hez vagy a 9007 vtsz. alá tar to -
zó film fel ve võk höz. Mind a 8525 vtsz. alá, mind 
a 90. Áru cso port ba tar to zó ka me rák ál ta lá ban
op ti kai len csé ket tar tal maz nak a kép nek a fény -
ér zé keny kö zeg re tör té nõ fó ku szá lá sa ér de ké -
ben és olyan sza bá lyo zó szer ke ze tet is, amely -
nek se gít sé gé vel vál toz tat ha tó a gép be be lé põ
fény mennyi sé ge. A 90. Áru cso port ba tar to zó
fény ké pe zõ gé pek és film fel ve võk azon ban a ké -
pet a 37. Áru cso port ba tar to zó fény ké pé sze ti
film re rög zí tik, míg az e vtsz. alá tar to zó ka me -
rák ana lóg vagy di gi tá lis adat for má já ban rög -
zítik a ké pet a 8523 vtsz. alá osz tá lyo zan dó
jelhordozókra.
Az e vtsz. alá tar to zó ka me rák a kép al ko tás hoz a 
ké pet fény ér zé keny esz köz re fó ku szál ják, mint
pl. komp le men ter fém oxid fél ve ze tõ (CMOS)
vagy töl tés csa to ló (CCD). A fény ér zé keny esz -
köz a kép elekt ro mos meg je le ní té sét ana lóg
vagy di gi tá lis for má ban rög zí tett kép pé tör té nõ
to váb bi fel dol go zás ra kül di. Az ana lóg for má jú
ké pe ket ál ta lá ban mág nes sza lag ra, míg a di gi tá -
lis for má jú ké pe ket mág nes sza lag ra vagy más, a
8523 vtsz. alá tar to zó jel hor do zó ra rög zí tik.
Az e vtsz. alá tar to zó ka me rák ba be épít het nek
ana lóg/di gi tá lis át ala kí tót (ADC) is, va la mint
olyan ki me ne ti egy sé get, amely nek se gít sé gé vel 
a ké pe ket au to ma ti kus adat fel dol go zó gép hez,
nyom ta tó hoz, te le ví zi ós ké szü lék hez vagy más

meg je le ní tõ höz küld he tik. Egyes ka me rá kat be -
me ne ti egy sé gek kel is el lát ják, így azok ilyen
kül sõ esz kö zök tõl szár ma zó ana lóg vagy di gi -
tális ké pe ket is tud nak bel sõ leg rög zí te ni.
Eze ket a ka me rá kat ál ta lá ban op ti kai ke re sõ vel,
vagy fo lya dék kris tá lyos ki jel zõ vel (LCD) vagy
mind ket tõ vel fel sze re lik. Sok ka me ra ese té ben
az LCD ki jel zõ a ké pek ké szí té se kor ke re sõ ként, 
a kész el tá rolt ké pek elõ hí vá sa kor pe dig kép er -
nyõ ként hasz nál ha tó; egyes ese tek ben a ka me ra
más kül sõ for rás ból szár ma zó ké pe ket is ké pes
meg je le ní te ni az LCD kép er nyõn.”

274. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8526 vtsz.
ma gya rá za tá nak 1. pont ja az aláb bi új utol só
mon dat tal egé szül ki:
„Ide tar toz nak a glo bá lis hely meg ha tá ro zó rend szer
(GPS) ve võ ké szü lé kei is.”

275. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8527 vtsz.
ma gya rá za tá nak B) ré sze az aláb bi új 5. pont tal
egé szül ki:
„5. Rá dió ve võ ké szü lé ket tar tal ma zó szte reo
(hi-fi) rend szer, a kis ke res ke del mi for ga lom
szá má ra ki sze rel ve, amely sa ját há zuk ba épí tett
mo dul egy sé gek bõl áll, pl. CD le ját szó val, ka -
zet ta le ját szó val, erõ sí tõ vel el lá tott hang szín sza -
bá lyo zó val, hang szó rók kal kom bi nál va stb.
A rá dió ve võ ké szü lék adja a rend szer lé nye ges
jel lem zõ jét.”

276. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8528 vtsz.
ma gya rá za tá nak 1. pont ja az aláb bi új má so dik
mon dat tal egé szül ki:
„Ide tar toz nak az LCD és a plaz ma te le ví zi ók is.”

277. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8528 vtsz.
ma gya rá za tá nak 4. pont ja az aláb bi új utol só
mon dat tal egé szül ki:
„A mû hold ve võ ké szü lé kek tar tal maz hat nak be -
épí tett mo de met is az in ter net kap cso lat meg te -
rem té sé hez.”

278. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8528 vtsz.
ma gya rá za tá nak 6. pont ja az aláb bi új utol só
mon dat tal egé szül ki:
„Ezek le het nek ka tód su gár csö ves mo ni to rok
vagy la pos kép er nyõk pl. LCD, LED, plaz ma
stb.”

279. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8528 vtsz.
ma gya rá za tá nak 7. pont ja az aláb bi új utol só
mon dat tal egé szül ki:
„Ide tar toz nak a ka tód su gár csö ves vagy a la pos
meg je le ní tõk pl. a DMD (di gi tá lis mik ro tük rös
be ren de zés), a DLP (di gi tá lis fény fel dol go zás
el vén mû kö dõ be ren de zés), az LCD (fo lya dék -
kris tá lyos kép er nyõ), a plaz ma stb.”

280. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8528 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 9. pont tal egé szül ki:
„9. Te le ví zi ós ké szü lé kek be épí tett vi deó be ren -
de zés sel, DVD le ját szó val, mû hold ve võ vel stb.
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281. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8529 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû ré -
szé nek c) pont ja he lyé be az aláb bi pont lép:
„c) ak ku mu lá tor mo bil (cel lás) te le fo nok hoz
(8507 vtsz,).”

282. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8530 vtsz. ma -
gya rá za ta A) ré sze 1. pont ja ne gye dik be kez dé sé -
nek má so dik mon da tá ban az „érint ke zõk” ki fe je -
zés he lyé be az „érint ke zõk vagy szen zo rok” ki fe -
je zés lép.

283. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8531 vtsz. ma -
gya rá za tá nak B) ré sze he lyé be az aláb bi szö veg
lép:
„B) Elekt ro mos hang jel zõ be ren de zé sek, kür tök, 
szi ré nák stb. A han got elekt ro mos mû köd te té sû
rez gõ lap, for gó tár csa vagy elekt ro ni kus hang ge -
ne rá tor kel ti; ide tar toz nak a gyá ri szi ré nák, a
lég ri a dót jel zõ szi ré nák, ha jó szi ré nák stb. is.”

284. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8531 vtsz. ma -
gya rá za tá nak „Nem tar to zik ide” kez de tû ré sze
az aláb bi új c) pont tal egé szül ki:
„c) LCD ki jel zõk, ame lyek tel je sí tik a mo ni to -
rok ra (8471) vtsz.), vi deo mo ni to rok ra (8528
vtsz. vagy a te le ví zi ós ve võ ké szü lé kek re (8528)
vtsz.) meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket.”

285. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8535 vtsz.
ma gya rá za ta F) ré szé nek címe he lyé be az aláb bi 
cím lép:
„F) Túl fe szült ség vagy csúcs fe szült ség csök -
ken tõ.”

286. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8536 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek A) pont ja az aláb bi új
ne gye dik be kez dés sel egé szül ki:
„Érint ke zés nél kül mû kö dõ, fél ve ze tõ ele me ket
hasz ná ló elekt ro ni kus kap cso lók (pl. tran zisz -
torok, ti risz to rok, in teg rált áram kö rök).”

287. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8536 vtsz.
ma gya rá za ta III. rész C) be kez dé sé nek utol só
mon da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„Az elekt ro mos csat la ko zók kal vagy azok fel sze -
re lé si le he tõ sé gé vel nem ren del ke zõ do bo zok
azon ban nem tar toz nak ide, és anya guk sze rint
osz tá lyo zan dók.”

288. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8537 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar toz nak ide” kez de tû
ré sze az aláb bi új d) pont tal egé szül ki:
„d) Inf ra vö rös táv irá nyí tók te le ví zió, vi deó ké -
szü lék vagy más elekt ro mos be ren de zés táv ve -
zér lé sé re (8543 vtsz.)”

289. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8539 vtsz.
ma gya rá za tá nak C) ré sze az aláb bi új 6. és
7. pont tal egé szül ki:
„6. Xe non csö vek és al fa nu me ri kus csö vek.
7. Spekt rá lis ki sü lé si lám pa és pa rázs fény
lám pa.”

290. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8539 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Al kat ré szek” címû ré sze az
aláb bi új utol só be kez dés sel egé szül ki:

„Ide tar toz nak:

1. Ki sü lé si és elekt ro mos iz zó lám pák és iz zók
lám pa fe je.

2. Ki sü lé si lám pák és csö vek fém elekt ród jai.”

291. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8539 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar toz nak ide” kez de tû
ré sze az aláb bi új b), e) és f) pont tal egé szül ki:

„b) szén szá las ba ret ter és vas szá las vál toz tat ha tó
hid ro gé nes lám pa (8533 vtsz.).

e) vi lá gí tó di ó da (LED) (8541 vtsz.).

f) két ve ze tõ ré teg közé he lye zett elekt ro lu mi -
nesz cens anya go kon (pl. cink szul fid) ala pu ló
elekt ro lu mi nesz cens esz kö zök, ál ta lá ban csí -
kok, la pok vagy le me zek for má já ban (8543
vtsz.)”

A je len le gi e) pont tör lés re ke rül és a b)–d) pon tok
c), d) és g) pon tok ra vál toz nak.

292. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8542 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek 1. pont ja az aláb bi új
utol só be kez dés sel egé szül ki:

„Az ide tar to zó áram kö rök a me mó ri ák [pl.
DRAM, SRAM, PROM, EPROM, EEPROM
(vagy E2 PROM)], a mik ro ve zér lõk, a ve zér lõ
áram kö rök, a lo gi kai áram kö rök, kapu áram -
körök, in ter fész áram kö rök stb.”

293. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8542 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek” rész elõt ti be kez -
dése he lyé be az aláb bi be kez dés lép:

„Ez a hely zet, kü lö nö sen, bi zo nyos elekt ro ni kus 
me mó ria mo du lok [pl. SIMM (Egy sze res so ros
me mó ria mo dul), és DIMM (Ket tõs so ros me -
mó ria mo dul)] ese té ben, me lyek nem áll nak a
85. Áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek 5 be -
kez dés (B) rész c) pont já ban elõ írt diszk rét ele -
mek bõl. Azok a mo du lok nem te kint he tõ ek a
8542 vtsz. alá tar to zó mik ro szer ke ze tek nek
vagy mik ro mo du lok nak, és a XVI. Áru osz tály -
hoz tar to zó Meg jegy zé sek (2) be kez dé se al kal -
ma zá sá val kell be so rol ni. (Lásd az eh hez az
Áru cso port hoz tar to zó Ál ta lá nos Ren del ke zé -
seket.)”

294. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8543 vtsz.
ma gya rá za tá nak 4. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:

„4. Ke ve rõ egy sé gek, ame lye ket hang fel ve võ ké -
szü lé kek nél hasz nál nak két vagy több mik ro -
fon ból jövõ hang kom bi ná lá sá ra; néha erõ sí tõ -
vel egy be épít ve. A hang ke ve rõ és hang szín sza -
bá lyo zó be ren de zé sek is e vtsz. alá tar toz nak.
A film szak má ban hasz nált spe ci á lis ke ve rõ egy -
sé gek azon ban nem tar toz nak ide (9010 vtsz.).”
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295. A XVI. Áru osz tály 85. Áru cso port, 8543 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 18–20. pon tok kal
egé szül ki:
„18. Inf ra vö rös táv irá nyí tók te le ví zió, vi deó ké -
szü lék vagy egyéb elekt ro mos be ren de zés táv -
ve zér lé sé re.
19. Két ve ze tõ ré teg közé he lye zett elekt ro lu mi -
nesz cens anya go kon (pl. cink szul fid) ala pu ló
elekt ro lu mi nesz cens esz kö zök, ál ta lá ban csí kok,
la pok vagy le me zek for má já ban.
20. Di gi tá lis re pü lé si adat rög zí tõ tûz-, ütés ál ló
elekt ro ni kus be ren de zés for má já ban a kü lön fé le
re pü lé si ada tok re pü lés köz ben tör té nõ foly -
tonos rög zí té sé re.”

296. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8701 vtsz.
ma gya rá za ta ne gye dik be kez dé sé nek elsõ mon -
da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„Az e vtsz. alá tar to zó von ta tó kat fel sze rel he tik
ka rosszé ri á val, vagy le het raj tuk ve ze tõ fül ke
vagy ülés a sze mély zet szá má ra.”

297. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8703 vtsz.
ma gya rá za tá nak 1. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:
„1. Gép ko csik (pl. li mu zi nok, ta xik, sport– és
ver seny au tók).”

298. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8706 vtsz.
ma gya rá za ta elsõ be kez dé sé nek elsõ mon da tá -
ban a „kom bi nált al váz-ka rosszé ria szer ke zet”
ki fe je zés után a mon dat ki egé szül a „(héj szer -
kezet)” ki fe je zés sel.

299. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8710 vtsz.
ma gya rá za ta má so dik be kez dé sé nek elsõ mon -
da tá ban tör lés re ke rül a „(ne he zek, kö ze pe sek,
könnyû ek)” és a „vagy több” ki fe je zés.

300. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8710 vtsz.
ma gya rá za ta ne gye dik be kez dé sé nek ne gye dik
mon da tá ból tör lés re ke rül a „fél lánc tal pas” ki fe -
je zés.

301. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8710 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új E) pont tal egé szül ki:
„E) Pán cé lo zott sze mély szál lí tó jár mû.”

302. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8712 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 8. pont tal egé szül ki:
„8. Gyer me kek, ka ma szok és fel nõt tek szá má ra
ter ve zett, láb haj tá sú, ke rék pár hoz ha son ló sco o -
ter, ke rék pár tí pu sú ál lít ha tó kor mány rúd dal
és kor mánnyal, fel fúj ha tó ke re kek kel, ke ret tel 
és kézi fék kel, egyet len lánc és lánc ke rék al -
kot ta rend szer hez hoz zá erõ sí tett pe dál lal felsze -
relve.”

303. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8712 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû be -
kez dé sé nek a) pont ja tör lés re ke rül. A je len le gi
b)–d) pon tok a)–c) pon tok ra vál toz nak.

304. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8713 vtsz.
ma gya rá za tá nak elsõ be kez dé sé ben a „(rok kant -
ko csik)” ki fe je zés he lyé be a „(rok kant ko csik),
ke re kes szé kek” ki fe je zés lép.

305. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8714 vtsz.
ma gya rá za tá nak 9. pont já ban a „ke rék agy fék”
ki fe je zés he lyé be a „ke rék agy fék, tár csa fék” ki -
fe je zés lép.

306. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8714 vtsz.
ma gya rá za tá nak 11. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:

„11. Nye reg (ülés) és nye reg tá masz (ülés tá masz);
nye reg bo rí tó.”

307. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8716 vtsz.
ma gya rá za ta má so dik be kez dé se a „kéz zel tol -
ha tó vagy húz ha tó” szö veg rész után a „láb bal
tol ha tó” szö veg gel egé szül ki.

308. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8716 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 4. g) pont já ban a
„Köz úti vas úti” ki fe je zés he lyé be a „Köz úti vas -
úti (in ter mo dá lis)” ki fe je zés lép.

309. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8716 vtsz.
ma gya rá za ta A) ré szé nek 4. m) pont ja tör lés re
ke rül. A je len le gi n) pont m) pont ra vál to zik.

310. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8716 vtsz.
ma gya rá zat (B) rész je len le gi címe he lyé be az
aláb bi cím lép:

„(B) Kéz zel vagy láb bal haj tott jár mû vek”

311. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8716 vtsz.
ma gya rá za ta B) ré szé nek ki zá ró ren del ke zé sé -
ben sze rep lõ „vesszõ fo nat ból (pl. ke re kes ko sa -
rak), vagy fém bõl” ki fe je zés he lyé be a „vesszõ -
fo nat ból (pl. ke re kes ko sa rak) fém bõl stb.” ki fe -
je zés lép.

312. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8716 vtsz.
ma gya rá zat (B) ré sze a kö vet ke zõ új pont tal
egé szül ki:

„(9) „Láb bal haj tott szán” (kicks led), a láb köz -
vet len nyo má sá val a hó val fe dett ta la jon haj tott
jár mû, amit fõ ként az észa ki sark kö ri ré gi ó ban
sze mé lyek szál lí tá sá ra ter vez tek.”

313. A XVII. Áru osz tály 87. Áru cso port, 8716 vtsz.
ma gya rá za ta C) ré szé nek 7. pont já ban a „Szán -
kó” ki fe je zés he lyé be a „Szán és szán kó” ki fe -
jezés lép.

314. A XVII. Áru osz tály 89. Áru cso port, 8902 vtsz.
ma gya rá za ta elsõ be kez dés utol só mon da ta he -
lyé be az aláb bi mon dat lép:

„Ilye nek a fe nék há lós ha lász ha jók és ton ha lat
ha lá szó ha jók”.

315. A XVII. Áru osz tály 89. Áru cso port, 8902 vtsz. ma -
gya rá za ta má so dik be kez dé sé bõl tör lés re ke rül a
„bál na fel dol go zó” ki fe je zés.
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316. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9001 vtsz.
ma gya rá za ta a D) pont után az aláb bi új be kez -
dés sel egé szül ki:
„Az op ti kai ele me ket olyan mó don mun kál ják
meg, hogy azok a kí vánt op ti kai ha tást mu -
tassák. Az op ti kai elem nem csu pán át en ge di
magán a (lát ha tó, ult ra ibo lya vagy inf ra vö rös)
fényt, ha nem va la mi lyen mó don meg vál toz tat ja
a raj ta át ha la dó fény su ga rat, pél dá ul vissza ve ri,
tom pít ja, szû ri, meg tö ri, pár hu za mo sít ja stb. azt.”

317. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9005 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Ide tar toz nak” kez de tû be -
kez dé se az aláb bi új utol só mon dat tal egé szül ki:
„Ide tar toz nak az olyan táv csö vek, két szem len -
csés táv csö vek és ha son lók is, ame lyek (kép erõ -
sí tõ ként is is mert) fény erõ sí tõt hasz nál nak a lá -
tá si kü szöb alat ti ké pek fény ere jé nek a lát ha tó -
sá gi szint re tör té nõ nö ve lé sé re.”

318. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9005 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar toz nak ide” kez de tû
be kez dé se az aláb bi új d) pont tal egé szül ki:
„d) „ku kucs ká ló” vagy aj tó ki te kin tõ (9013
vtsz.).”
A je len le gi d)–f) pon tok e)–g) pon tok ra vál -
toznak.

319. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9006 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek elsõ be kez dé se az aláb bi
két új utol só mon dat tal egé szül ki:
„A fény ké pe zõ gé pek ben a kép al ko tás ve gyi
anyag (pl. ezüst ha lo ge nid) ala pú fil men, le me -
zen vagy pa pí ron tör té nik vagy a ka me ra op ti kai
rend sze ré bõl szár ma zó fény idé zi elõ a ké mi ai
vál to zá so kat a fil men, le me zen vagy pa pí ron.
A lát ha tó kép ki ala kí tá sá hoz to váb bi fel dol go zás
szük sé ges.”

320. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9006 vtsz.
ma gya rá za tá nak I. ré sze az aláb bi új har ma dik
be kez dés sel egé szül ki:
„Eze ket a fény ké pe zõ gé pe ket fel sze rel he tik au -
to ma ti kus fó ku szá ló rend szer rel, mo to ros film -
to váb bí tó val, be épí tett va ku val és fo lya dék kris -
tá lyos ki jel zõ vel, mind ezek le het nek mik ro pro -
cesszor ve zér lé sû ek is.”

321. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9006 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek 4. pont ja az aláb bi új
utol só mon dat tal egé szül ki:
„Az ér mé vel, zse ton nal vagy mág ne ses kár tyá -
val mû kö dõ fül kés tí pu sú azon nal elõ hí vó fény -
ké pe zõ gé pek is ide tar toz nak és nem a 8476
vtsz. alá.”

322. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9006 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek 5. pont ja az aláb bi új
utol só mon dat tal egé szül ki:
„A kü lön le ge sen nagy lá tó szö gû fény ké pe zõ -
gépek a zár szer ke zet tel össze han gol va ol dal ra
moz gat ják a len csét az ex po ná lás ide je alatt.”

323. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9006 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré sze az aláb bi új 6. és 7. pont tal
egé szül ki:
„6. ,,El dob ha tó” vagy egy szer hasz ná la tos fény -
ké pe zõ gé pek. Eze ket elõ re meg töl tik film mel,
ame lyet ál ta lá ban nem cse rél nek.
7. Pa no rá ma-fény ké pe zõ gé pek. Ezek rög zí tett
alap hoz elõl és há tul moz gat ha tó an kap cso ló dó
pa ne lek hez kap csolt har mo ni ka sze rû ru gal mas
tol da tok ból áll nak. Az elül sõ pa nel ben van a
lap ra sze relt len cse, míg a há tul só pa ne len van a
film tar tó. A tol da tok össze kap csol ják a len csét a 
film tar tó val és le he tõ vé te szik, hogy azok egy -
más hoz ké pest sza ba don mo zog ja nak.”

324. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9006 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek 11. pont ja az aláb bi új
utol só be kez dés sel egé szül ki:
„Nem tar toz nak ide a fen ti cé lok ra hasz nált vi -
deo ka me rák. (8525 vtsz.)”
A je len le gi 6–15. pon tok 8–17. pon tok ra vál -
toznak.

325. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9006 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek és tar to zé kok” címû
ré szé nek utol só mon da tá ban a „len cse vé dõ ku -
pa kok” ki fe je zés he lyé be a „len cse vé dõ ku -
pakok, spe ci á lis áll vá nyok vagy ala pok tör -
vényszéki célú fény ké pe zés hez, ame lyek hez a
fény ké pe zõ gé pet rög zí tik (ezek hez gyak ran ki -
sü lé si lám pa és ál lít ha tó, mé ret be osz tás sal el -
látott rúd tar toz hat a fény ké pe zõ gép ma gas sá -
gának be ál lí tá sá hoz)” ki fe je zés lép.

326. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9006 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar toz nak ide” kez de tû
ré sze az aláb bi új b) és c) pon tok kal egé szül ki:
„b) di gi tá lis fény ké pe zõ gé pek (8525 vtsz.).
c) hát lap di gi tá lis fény ké pe zõ gé pek hez (8529
vtsz.).”
A je len le gi b)–g) pon tok d)–ij) pon tok ra vál -
toznak.

327. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9007 vtsz.
ma gya rá za ta C) ré sze elsõ be kez dé sé nek utol só
mon da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„A moz gó kép ve tí tõ ket el lát hat ják film vissza te -
kerõ szer ke zet tel és ven til lá tor ral. Egyes ve tí tõ ket
vizes hû tõ rend szer rel is fel sze rel het nek.”

328. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9007 vtsz.
ma gya rá za ta C) ré szé nek har ma dik be kez dé se
he lyé be az aláb bi szö veg lép:
„A moz gó kép ve tí tõ le het hang fel ve võ vagy
hang vissza adó ké szü lék kel kom bi nál va. Eze ket
fo tó elekt ro mos hang sze dõ fe jet és töl tés csa tolt
be ren de zést ma gá ba fog la ló ol va só val lát ták el.
A leg több ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ fil -
me ket ket tõs, – azaz ana lóg és di gi tá lis – hang -
sáv val lát ják el. Az ana lóg hang sá vot a ke ret és a 
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ve zér lõ per fo rá ci ók közé vi szik fel, míg a di gi tá -
lis vál to za tot a film sza lag szé lé re a per fo rá ci ó -
kon kí vül re vagy azok közé rög zí tik. Egyes ke -
res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ fil mek re csak
ana lóg hang sá vot és a film sza lag szé lé re di gi tá -
lis idõ zí tõ kód je let visz nek fel, és a di gi tá lis han -
got nem a film re vi szik fel, ha nem kü lön
CD-ROM-ra rög zí tik. Ahogy a film át ha lad a le -
ol va són fe jen, a fo tó elekt ro mos hang sze dõ fej
az ana lóg je let és a töl tés csa tolt egy ség pe dig a
di gi tá lis je let ol vas sa le, vagy ez utób bi eset ben
az idõ zí tõ je let, hogy biz to sít sa a szink ro ni tást a
CD-ROM-ról szár ma zó hang és a ve tí tett film
kö zött. A ket tõ hang sáv le he tõ vé te szi, hogy ak -
kor is le játsszák a han got, ha az egyik hang sáv
meg sé rült, vagy a hang vissza adó be ren de zés
nem ren del ke zik ol va só val mind két hang -
sávhoz.

Más moz gó film ve tí tõ ket a hang sáv jel le gé tõl
füg gõ en vagy fo tó elekt ro mos vagy mág ne ses
hang sze dõ fej jel sze re lik fel, vagy mind ket tõ vel
az al ter na tív hasz ná lat ér de ké ben.”

329. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9007 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek és tar to zé kok” címû
ré sze má so dik be kez dé sé nek utol só mon da tá ban
az „ezek a 9010 vtsz. alá tar toz nak)” ki fe je zés
he lyé be az „ezek a 9010 vtsz. alá tar toz nak);
több szin tes or sók fil mek egy ide jû szál lí tá sá ra és 
vissza te ker cse lé sé re moz gó film ve tí tõ kön tör -
tént le ját szás után” ki fe je zés lép.

330. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9007 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar toz nak ide” kez de tû
ré sze az aláb bi új f) és g) pon tok kal egé szül ki:
„f) vi deó ki ve tí tõ (pro jek tor) (8528 vtsz.).
g) Ké szü lé kek és be ren de zé sek film la bo ra tó ri u -
mok ré szé re, pl. film ra gasz tó ké szü lék, vá gó -
asz tal stb. (9010 vtsz.).”
A je len le gi f) pont h) pont ra vál to zik.

331. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9008 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek és tar to zé kok” címû
ré sze má so dik be kez dé sé nek utol só mon da tá ban
a „na gyí tó fe dõ ke re tek” ki fe je zés he lyé be a „na -
gyí tó fe dõ ke re tek, mik ro film vagy mik ro film lap 
ada go lók” ki fe je zés lép.

332. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9008 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar toz nak ide” kez de tû
ré sze az aláb bi új b) pont tal egé szül ki:
„b) ki ve tí tõk, ki ve tí tõ pa ne lek, meg je le ní tõ egy -
sé gek vagy mo ni to rok au to ma ti kus adat fel dol -
go zó gé pek hez (8471 vtsz.) vagy vi deó hoz
(8528 vtsz.).”
A je len le gi b)–h) pon tok c)–ij) pon tok ra vál toz nak.

333. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9009 vtsz.
ma gya rá za ta „Al kat ré szek és tar to zé kok” címû
ré sze má so dik be kez dé sé nek utol só mon da ta he -
lyé be az aláb bi mon dat lép.

„Ilyen al kat ré szek és tar to zé kok az elekt ro szta ti -
kus fény má so ló ké szü lé kek hez az in di rekt el já -
rás nál hasz nált do bok és le me zek, ve ze tõ gör -
gõk, sze relt ola jo zó pár nák, pa pír tar tó fi ó kok, ren -
de zõ, tûzõ és au to ma ti kus pa pír ada go ló egy sé gek.”

334. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9010 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új A) résszel egé szül ki:
„A) Au to ma ti kus be ren de zé sek te kercs for má jú
fény ké pé sze ti fil mek elõ hí vá sá ra vagy elõ hí vott
fény ké pé sze ti fil mek nek te kercs for má jú fo tó pa -
pír ra tör té nõ le vi lá gí tá sá ra.”
A je len le gi A)–M) ré szek B)–N) ré szek re vál toz nak.

335. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9011 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 4. pont tal egé szül ki:
„4. Se bé sze ti mik ro szkóp se bész or vo sok szá má -
ra az em be ri test apró ré sze in vég zett mû té tek -
hez. Fény for rá suk füg get len op ti kai át vi te li úton 
szol gál tat ja a meg vi lá gí tást, és így három di -
menziós ké pet hoz lét re.”

336. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9011 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû ré -
szé nek d) pont ja he lyé be az aláb bi pont lép:
„d) mik ro to mok; ref rak to mé te rek (9027
vtsz.).”

337. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9013 vtsz.
ma gya rá za ta 2. pont já nak ne gye dik be kez dé sé -
ben a „la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ra stb. hasz ná -
la tos lé ze rek is” ki fe je zés he lyé be a „laborató -
riumi vizs gá la tok ra stb. hasz ná la tos lé ze rek is,
pél dá ul a lé ze res mu ta tó fény” ki fe je zés lép.

338. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9013 vtsz.
ma gya rá za tá nak 3. pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:
„3. Kézi na gyí tó üve gek és na gyí tók (pl. zseb na -
gyí tók vagy hi va ta li hasz ná lat ra szol gá ló na gyí -
tók) és szál szám lá lók (eze ket fel sze rel he tik
vagy el lát hat ják vi lá gí tó lám pá val, to vább ra is
e vtsz. alá osz tá lyoz ha tók, ha a lám pa csak meg -
ja vít ja a na gyí tó al kal ma zá sá nak le he tõ sé ge it);
bi no ku lá ris na gyí tó üve gek (ál ta lá ban rög zí tõ -
tar tón), ame lye ket a 9011 vtsz. alá tar to zó szte -
reo mik ro szkó pok tól el té rõ en nem tárgy len -
csével, ha nem szem len csék kel sze rel tek fel.”

339. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9013 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új 7. pont tal egé szül ki:
„7. Fi be rosz kóp ipa ri hasz ná lat ra. Az or vo si al -
kal ma zás ra szánt fi be rosz kó pok (az en do -
szkópok) nem osz tá lyoz ha tók ide (9018 vtsz.).”
A je len le gi 7–12. pon tok 8–13. pon tok ra vál toz nak.

340. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9014 vtsz.
ma gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû ré -
szé nek a) pont ja he lyé be az aláb bi pont lép:
„a) ra dar ké szü lé kek, rá dió na vi gá ci ós se géd ké -
szü lé kek (pl. ve võ ké szü lé kek glo bá lis hely meg -
ha tá ro zó rend szer hez (GPS), és rá di ós táv ve -
zérlõ ké szü lé kek (8526 vtsz.).”
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341. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9015 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek 4. pont já ban az „össze -
haj to gat ha tó stb.)” ki fe je zés he lyé be az
„össze haj to gat ha tó stb.), elekt ro mág ne ses tá -
vol ság mé rõ ké szü lé kek (EDM) fény vissza ve rõ
priz mák és ru dak” ki fe je zés lép.

342. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9015 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek „Nem tar toz nak ide”
kez de tû be kez dé se az aláb bi új a) és c) pon tok kal 
egé szül ki:
„a) ve võ ké szü lé kek glo bá lis hely meg ha tá ro zó
rend szer hez (GPS) (8526 vtsz.).”
„c) for du lat szám lá lók, ki lo mé ter órák és ha son ló 
(9029 vtsz.).”
A je len le gi a) és b) pon tok b) és d) pon tok ra vál -
toz nak.

343. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9015 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze elsõ be kez dé sé nek utol só
mon da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„A tér ké pek stb. ké szí té sé re két kü lön bö zõ, is -
mert tá vol sá gú mé rõ pont ból fel vett fény kép rõl
vagy di gi tá lis kép rõl tör té nik, ame lye ket az után
„transz for mál ni” kell (an nak ér de ké ben, hogy a
fény ké pen vagy a di gi tá lis ké pen sze rep lõ tárgy
kül sõ for má já ról, mé re té rõl és ko or di ná tá i ról
pon to san tá jé ko zód has sa nak).”

344. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9015 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze 2. pont já nak utol só mon -
da tá ban a „tér ké pet” ki fe je zés he lyé be a „tér -
képet vagy terv raj zot” ki fe je zés lép.

345. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9015 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré sze 4. pont já nak utol só mon -
da ta he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„Az ilyen rend sze re ket fény kép fel vé te lek vagy
di gi tá lis ké pek vi zu á lis vagy ana li ti kai ki ér té ke -
lé sé hez hasz nál ják.”

346. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9015 vtsz.
ma gya rá za ta VI. ré sze az aláb bi új 3–5. pon tok kal
egé szül ki:
„3. Elekt ro ni kus mág ne ses gra di o mé ter (gra -
diensmérõ) (pro ton mag ne to mé ter né ven is is -
mert), amely a Föld mág ne ses me ze jé nek gra -
di en sét méri.
4. Kör kö rös akusz ti kus pász tá zó be ren de zés,
amely olyan mó don al kot „ké pet” a fú ró lyuk ról,
hogy meg mé ri a mû szer for gó adó fe je ál tal ki bo -
csá tott ult ra hang jel akusz ti kai vissza ve rõ dé si
ide jét.
5. Fú ró lyuk el haj lá sá nak mé ré sé re szol gá ló ké -
szü lék.”

347. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9016 vtsz.
ma gya rá za ta elsõ be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„E vtsz. alá tar to zik min den faj ta mér leg, be le -
ért ve az elekt ro ni kus mér le get is, ha ér zé keny -
sége 50 mg vagy an nál na gyobb.”

348. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9017 vtsz.
ma gya rá za tá nak B) ré sze a 4. pont után az aláb bi
új be kez dés sel egé szül ki:
„Nem tar to zik ide a be épí tett mo tor ral ren del -
kezõ kézi gra ví ro zó szer szám (8467 vtsz.).”

349. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9017 vtsz.
ma gya rá za ta D) ré szé nek elsõ be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:
„Ezek az esz kö zök al kal ma sak pl. egy le raj zolt
vagy el kép zelt vo nal (egye nes vagy gör be)
hosszú sá gá nak, azaz a mért tárgy li ne á ris di -
men zi ó já nak a meg ha tá ro zá sá ra. A mû sze rek te -
hát al kal ma sak olyan mé re tek hosszú ság egy ség -
ben (pl. mil li mé ter ben) ki fe je zett meg ha tá ro zá -
sá ra, mint az át mé rõ, a mély ség, a vas tag ság és a
ma gas ság. A ké szü lé kek nek olyan jel lem zõk kel
kell ren del kez ni ük (mé ret, tö meg stb.), hogy
mé rés köz ben kéz ben le hes sen tar ta ni õket.”

350. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9017 vtsz.
ma gya rá za ta D) ré sze 1. pont já nak elsõ mon da ta
he lyé be az aláb bi mon dat lép:
„Mik ro mé te rek, mik ro met ri kus fej jel, amely le -
het be ál lí tó csa var ral el lá tott vagy anél kü li (a
be ál lí tó csa var nél kü li tí pus csú szó moz gás
alap ján mû kö dik és ál ta lá ban elekt ro ni kus).”

351. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9017 vtsz.
ma gya rá za ta D) ré sze 3. pont já nak má so dik be -
kez dé sé ben a „for mák stb.” ki fe je zés he lyé be a
„for mák stb. (pél dá ul hen ge res vagy gyû rûs
idom szer)” ki fe je zés lép.

352. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za tá nak „Nem tar toz nak ide” kez de tû be -
kez dé se az aláb bi új b) és l) pon tok kal egé szül ki:
„b) a 3822 vtsz. alá tar to zó di ag nosz ti kai vagy
la bo ra tó ri u mi re a gens.”
„l) a 9017 vtsz. alá tar to zó szá mo ló ko ron gok tü -
dõ funk ció, test tö meg in dex stb. ki szá mí tá sá ra.”
A je len le gi b)–ij) pon tok és k)–p) pon tok c)–k),
il let ve m)–r) pon tok ra vál toz nak.

353. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek A) be kez dé se az aláb bi
új 14. pont tal egé szül ki:
„14. Hu zal ve ze tõk ka té te rek, tûk, szö vet tá gí tó
mû sze rek, en do szkó pok, ate rek tó mi ás esz kö zök 
be he lye zé sé hez.”
A je len le gi 14. és 15. pon tok 15. és 16. pon tok ra
vál toz nak.

354. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek A) be kez dé se az aláb bi
új 17. pont tal egé szül ki:
„17. Se bé sze ti ka pocs fû zõ gép seb zá ró kap csok
be he lye zé sé re.”

355. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré sze C) be kez dé sé nek 3. pont já -
ban, az elsõ mon dat ban a „ke ra tosz kóp” ki fe je -
zés he lyé be a „ke ra tosz kóp, pu pil la tá vol ság mé rõ
mû szer” ki fe je zés lép.
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356. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta I. ré szé nek O) be kez dé se he lyé be
az aláb bi be kez dés lép:
„O) En do szkó pok (test üreg vizs gá ló mû sze rek):
gaszt rosz kóp, to ra kosz kóp, pe ri to ne osz kóp, bron -
chosz ko pi kus lát csõ, cisz tosz kóp, uret rosz kóp, re -
szek tosz kóp, kar di osz kóp, ko lo nosz kóp, nef rosz -
kóp, la rin gosz kóp stb. Ezek leg több je elég sé ges
mé re tû ope rá ci ós üreg gel ren del ke zik távirányí -
tású mû sze rek kel tör té nõ se bé sze ti be avat ko -
zások hoz. A nem gyó gyá szat ban hasz nált en do -
szkópok (fib resz kó pok) azon ban nem tar toz nak
ide (9013 vtsz.).”

357. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za tá nak I. ré sze az aláb bi új Q) és R)
be kez dé sek kel egé szül ki:
„Q) Túl nyo má sos kam ra (de komp resszi ós
kam ra ként is is mert), amely kü lön le ge sen fel -
sze relt nyo más tar tó kam ra az oxi gén nyo má sá -
nak az at mosz fé ri kus nyo más fölé tör té nõ nö ve -
lé sé re. Olyan be teg sé gek ke ze lé sé re hasz nál ják,
mint a de komp resszi ós be teg ség, a lég em bó lia,
gáz gang ré na, szén mon oxid mér ge zés, ma kacs
csont ve lõ gyul la dás, bõ rát ül te tés, an ti no mi ko zis
és kü lön le ges vér vesz te ség okoz ta vér sze -
génység.
R) Lám pák, ame lye ket spe ci á li san di ag nosz ti -
kai, tesz te lé si, be su gár zá si stb. cé lok ra ter vez -
tek. A toll ala kú elem lám pák nem tar toz nak ide
(8513 vtsz.), mi kép pen a más, nem nyilvánva -
lóan or vo si vagy se bé sze ti célú lám pák sem
(9405 vtsz.).”

358. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek 3. pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:
„3. Ideg ke ze lés re szol gá ló (en do don ti kus) mû -
sze rek (gyö kér fú ró, gyö kér csa tor na tisz tí tó, re -
sze lõ, tá gí tó stb.)”

359. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek 8. pont ja he lyé be az
aláb bi pont lép:
„8. Fo gá sza ti csi szo ló ko rong, fúró és kefe, spe -
ci á li san fog fú ró gép pel vagy kézi esz köz zel tör -
té nõ hasz ná lat ra.”

360. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek 8. pont ja utá ni be kez -
dé se az aláb bi, új má so dik mon dat tal egé szül ki:
„E vtsz. alá tar toz nak a fo gá sza ti ön tõ gé pek, a
fo gá sza ti õr lõk és a mû fog so rok fi nom meg mun -
ká lá sá ra szol gá ló gé pek.”

361. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za tá nak II. ré sze az aláb bi új iv) és
v) pon tok kal egé szül ki:
„iv) Po li me ri zá ló be ren de zés (fény vagy hõ ha tás -
sal), amal gá mo zó ké szü lék, ult ra han gos fog kõ el -
tá vo lí tó, elekt ro se bé sze ti ké szü lék stb.

v) Fo gá sza ti, lé zer rel mû kö dõ ke ze lõ be ren de -
zések.”
A je len le gi iv) pont vi) pont ra vál to zik.

362. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta az aláb bi új IV. résszel egé szül ki:
„IV. Szcin tig rá fi ás be ren de zé sek
Ezek a ké szü lé kek le ta po gat ják a test egyes ré -
sze it és ké pet al kot nak egy szerv rõl vagy an nak
mû kö dé sé rõl. Ta lál ha tó ben nük szcin til lá ci ós
szám lá ló, amely nek ada ta it, je le it ana lóg je lek ké 
ala kít ják az or vo si di ag nó zis fel ál lí tá sá hoz (pl.
gam ma ka me ra, szcin til lá ci ós le ta po ga tó).”

363. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta ere de ti IV. ré szé nek címe he lyé be
az aláb bi cím lép:
„V) Más elekt ro mos gyó gyá sza ti ké szü lé kek”

364. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za ta ere de ti IV. ré sze 1. pont já nak xi)
al pont ja tör lés re ke rül. A je len le gi xii) és xiii)
pon tok xi), il let ve xii) pon tok ra vál toz nak.

365. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9018 vtsz.
ma gya rá za tá nak ere de ti V. ré sze az aláb bi új
6. pont tal egé szül ki:
„6. Kar di o ló gi ai de fib ril lá tor a szív fib ril lá ci ó já -
nak (kó ros re me gé sé nek) meg szün te té sé re elek -
tromos áram se gít sé gé vel.”
A je len le gi 6–8. pon tok 7–9. pon tok ra vál toz nak.

366. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9019 vtsz.
ma gya rá za ta II. ré szé nek má so dik be kez dé se
he lyé be az aláb bi be kez dés lép:
„Ebbe a cso port ba tar toz nak az egy sze rû gu mi -
hen ge rek vagy ha son ló masszí ro zó esz kö zök.
Ide osz tá lyo zan dók az egész tes tet vagy an nak
egy ré szét ke ze lõ hid ro masszázs be ren de zé sek
is, ame lyek a nyo más alat ti víz vagy víz-le ve gõ
ke ve rék ha tá sán ala pul nak. Pél da ezek re a ké -
szü lé kek re a pezs gõ für dõ kád, ame lyet szi -
vattyú val, tur bi ná val vagy fú vó kák kal, csö vek -
kel, ve zér lés sel és rög zí tõk kel együtt mu tat nak
be, a mell masszí ro zó ké szü lék, amely a mell re
rá erõ sí tett és azt be fe dõ for ma bel se jé be sze relt
kis víz ki fo lyó nyí lá sok so ro za tá val a víz moz gá -
sát hasz nál ja fel, és úgy ala kít ják ki, hogy azt
haj lé kony töm lõn ke resz tül be ve ze tett víz áram -
lá sa for gás ba hoz za.”

367. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9019 vtsz.
ma gya rá za tá nak V. ré sze az aláb bi új utol só be -
kez dés sel egé szül ki:

„Nem tar to zik e vtsz. alá a túl nyo má sos vagy de -
komp resszi ós kam ra (9018 vtsz.).”

368. A XVIII. Áru osz tály 90. Áru cso port, 9019 vtsz.
ma gya rá za ta VI. ré szé nek má so dik be kez dé se az 
aláb bi új utol só mon dat tal egé szül ki:
„Ide tar to zik a fo gak vagy az íny be fecs ken de zé sé re
szol gá ló kézi ae ro szol pum pa, amely csa va ros
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tete jû pa lack ban nyo más alatt álló gáz se gít sé -
gé vel mû kö dik; a gyógy ha tá sú anya gok funk -
ciója a száj üreg tisz tí tá sa és az olyan be teg sé gek
gyó gyí tá sa, mint az íny gyul la dás (pe ri o don -
titis).”

369. A XX. Áru osz tály 94. Áru cso port, a 9401 61 és
9401 71 al szá mos ma gya rá za ta az aláb bi új al -
szá mos ma gya rá zat tal egé szül ki:
,, 9401 80 al szám hoz
Ezen al szám alá tar to zik a biz ton sá gi gyer mek -
ülés, amely cse cse mõk és kis gyer me kek gép ko -
csi ban vagy más köz le ke dé si esz kö zön tör té nõ
szál lí tá sá ra al kal mas. A gyer mek ülés a jár mû bõl 
ki ve he tõ és an nak ülé sé hez erõ sít he tõ a biz ton -
sá gi öv és egy rög zí tõ szíj se gít sé gé vel.”

370. A XX. Áru osz tály 95. Áru cso port, 9501 vtsz. ma -
gya rá za ta A) rész (2) pont ja he lyé be az aláb bi
pont lép:
„(2). Gyer me kek, va la mint ka ma szok és fel nõt -
tek szá má ra ter ve zett, ál lít ha tó vagy nem ál lít -
ható kor mány rúd dal és ki csi, tö mör vagy fel fúj -
ha tó ke re kek kel ren del ke zõ, ket tõ vagy há rom -
kere kû sco o ter. Oly kor ke rék pár tí pu sú kor -
mánnyal, ké zi fék kel vagy a hát só ke ré ken láb -
fék kel van fel sze rel ve.”

371. A XX. Áru osz tály 95. Áru cso port, 9505 vtsz. ma -
gya rá za ta A) ré szé nek 1. és 2. pont ja he lyé be az
aláb bi pon tok lép nek:
„1. Ün ne pi de ko rá ció szo bák, asz ta lok stb. fel -
dí szí té sé re (pl. vi rág fü zé rek, lam pi o nok stb.)

kü lön fé le dí szek ka rá csony fá ra (pl. csil lo gó
dísz, szí nes gömb, ál lat és egyéb fi gu ra stb.); va -
la mely ün ne pi al ka lom hoz ha gyo má nyo san kö -
tõ dõ sü te mény dí szek (pl. ál la tok, zász lók).
2. A ka rá cso nyi ün ne pek al kal má val ha gyo má -
nyo san hasz nált cik kek, pél dá ul mes ter sé ges ka -
rá csony fák, bet le he mi je le ne tek, fi gu rák, ál la tok 
bet le he mi já szol hoz, an gya lok, ka rá cso nyi puk -
ka nó bon bon, ka rá cso nyi fa ha sáb után zat, Mi -
ku lás fi gu ra.”

372. A XX. Áru osz tály 95. Áru cso port, 9505 vtsz. ma -
gya rá za tá nak A) ré sze az aláb bi új utol só be kez -
dés sel egé szül ki:
„Nem tar toz nak e vtsz. alá az ün ne pi de ko rá ci ót,
emb lé mát vagy mo tí vu mot tar tal ma zó és egy -
ide jû leg hasz ná la ti funk ci ó val bíró ter mé kek pl.
edé nyek, kony hai esz kö zök, für dõ szo ba fel sze -
re lé sek, szõ nye gek és egyéb tex til pad ló bo rí tók,
ru há za ti cik kek, ágy ne mûk, asz tal ne mû, tö rül -
kö zõk, kony hai tex tí li ák.”

373. A XX. Áru osz tály 95. Áru cso port, 9505 vtsz. ma -
gya rá za ta „Nem tar toz nak ide” kez de tû ré szé nek
b) pont ja he lyé be az aláb bi pont lép:
„b) gyer tyák (3406 vtsz.)”

374. A XX. Áru osz tály 96. Áru cso port, 9601 vtsz. ma -
gya rá za ta (VIII) pont já ban a „bál na csont” ki fe -
je zés he lyé be a „csont” ki fe je zés lép.

375. A XX. Áru osz tály 96. Áru cso port, 9603 vtsz. ma -
gya rá za ta B) rész A) pont já ban a „vagy hal -
csont ból” ki fe je zés tör lés re ke rül.
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3824 90 12. Két szer vet len oxid ke ve ré ke, ame lyet sza ba dal ma zott el já rás sal nyer nek. Az el já rás lé nye ge,
hogy az itt ri um oxid és kis mennyi sé gû más szer vet len oxid (a rit ka föld fém vagy szkan di um ki vé te lé -
vel) ke ve ré két elõ re meg ha tá ro zott arány ban  saj tol ják vagy szem csé zik, zsu go rít ják, õr lik és az tán szi -
tál ják an nak ér de ké ben, hogy a kí vánt fi zi kai tu laj don sá gok kal (fel szín, szem cse/ré szecs ke mé ret, sû -
rû ség és ol va dás pont) ren del ke zõ por ala kú vég ter mé ket nyer je nek, amely fõ ként kü lön le ges fel hasz -
ná lás ra al kal mas.
A HR al kal ma zá sá nak 1. [28. Áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek 1. a) pont ja] és a 6. ál ta lá nos sza -
bá lya alap ján.

4202 21 1. Kül sõ fe lü le tén pré selt bõr bõl és a bel sõ fe lü le tén tex til anyag ból álló ké zi tás ka (mé re te kö rül be -
lül 35×22,5×17 cm), ová lis ala kú ke mény alj jal. Zip zár nyit ja a tel je sen bé lelt, zip zá ras zseb bel, kis fali 
zseb bel és mo bil te le fon tá ro ló zseb bel el lá tott bel sõ re keszt. Két bõr hord szíj jal lát ták el. A bõrt na -
gyon vé kony mû anyag bo rí tás sal von ták be ki zá ró lag a vé del mi cél biz to sí tá sa ér de ké ben. A bo rí tás
sza bad szem mel nem lát ha tó.
A HR al kal ma zá sá nak 1. és a 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.

4202 91 1. Öv tás ka, elõl és fe lül lágy bõr, alul és há tul tex til anyag kül sõ fe lü let tel (mé ret kö rül be lül
26×13×8 cm). Van egy nagy re ke sze két rá he lye zett, elõ re rög zí tett ki sebb re kesszel és egy rej tett zse -
be há tul, va la mennyi zip zár ral zá ró dik. A fõ re kesz és a rej tett zseb tex til anyag gal tel je sen bé lelt; a két
ki sebb re keszt tex til anyag gal csak elõl bé lel ték. Ál lít ha tó hosszú sá gú tex til szö vet övet rög zí tet tek ol -
dal só kap cso lá sú mû anyag csat tal a tás ká hoz fûz ve. A bõrt na gyon vé kony mû anyag bo rí tás sal von ták
be ki zá ró lag a vé del mi cél biz to sí tá sa ér de ké ben. A bo rí tás sza bad szem mel nem lát ha tó.
A HR al kal ma zá sá nak 1. és a 6. ál ta lá nos sza bá lya alap ján.



4418 30 2. Parketta panel (vastagság 13,8 mm vagy 21,8 mm, szélesség 129 mm, hosszúság 3700 mm, 1830
mm vagy 900 mm) két sor tömör falécbõl készült, amelyeket hosszában fogazással illesztettek össze, a
sorokat egy enyvezett, kettõs fecskefark konstrukcióval állították össze. A panelek az alsó felületen po-
lipropilén filmmel vannak ellátva (nedvesség kiegyenlítõ) és fogazottak az éleken és a végeken.
Az egyes lécek hosszúsága 308 mm, 408 mm, 467,5 mm, 474 mm vagy 623,5 mm. A panelt alkotó lé-
cek nem képeznek mintát.
A HR alkalmazásának 1. és a 6. általános szabálya alapján.

8471 80 7. Videokártya, amely integrált áramkörbõl és más, automatikus adatfeldolgozó gépbe beépítésre
szánt elemekbõl áll, azzal a céllal, hogy képessé tegyék azt kép és hang megjelenítésére. A videomag-
nóból, lézerlemez lejátszóból, CCD/V8 kamerából vagy videokamerából származó analóg kép- és
hangjeleket digitális jelekké alakítja, amelyeket az automatikus adatfeldolgozó gép kezelni képes.
A kártyát mágneslemezzel (floppy lemezzel) együtt mutatják be, amely az üzembehelyezési szoftvert
tartalmazza. Ezt a programot telepíteni kell az automatikus adatfeldolgozó gépre annak érdekében,
hogy lehetõvé váljék a képek megjelenítése.
Az installációs szoftvert tartalmazó mágneslemezt (floppy lemezt) készletként a videokártyával együtt
kell osztályozni a 8471 80 alszám alá a 3. b) általános szabály alkalmazásával.

8471 80 8. Hangkártya, amely integrált áramkörbõl és más, automatikus adatfeldolgozó gépbe beépítésre
szánt elemekbõl áll, azzal a céllal, hogy képessé tegyék azt hang keltésére. A hangkártya a mikrofon-
ból, rádióból vagy kazettás magnetofonból származó analóg hangjeleket digitális jelekké alakítja, ame-
lyeket az automatikus adatfeldolgozó gép kezelni képes. Továbbá a digitális jeleket erõsítõ, fejhallgató
vagy hangszóró számára analóg jelekké alakítja. Rendelkezik csatlakozóval CD-ROM meghajtó és di-
gitális hangszerek számára is (MIDI). A kártyát mágneslemezzel (floppy lemezzel) együtt mutatják be,
amely az üzembehelyezési szoftvert tartalmazza. Ezt a programot telepíteni kell az automatikus adat-
feldolgozó gépre annak érdekében, hogy lehetõvé váljék a hangjelek rögzítése, tömörítése és visszaját-
szása.
Az installációs szoftvert tartalmazó mágneslemezt (floppy lemezt) készletként a hangkártyával együtt
kell osztályozni a 8471 80 alszám alá a 3. b) általános szabály alkalmazásával.
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8525 30 1. Ka me ra be ren de zés, a kis ke res ke del mi for ga lom szá má ra do boz ba cso ma gol va. Di gi tá lis ka me -
rát, gu mi ból ké szült fény ké pe zõ gép-áll ványt, a ka me rát au to ma ti kus adat fel dol go zó gép pel össze kap -
cso ló ká belt, az ál ló ké pek és vi deo fel vé te lek ké szí té sé hez szük sé ges üzem be he lye zé si szoft vert tar tal -
ma zó mág nes le mezt és hasz ná la ti uta sí tást tar tal maz. A ka me rát ál lít ha tó fó ku szú len csé vel, töl tés csa -
to ló egy ség gel (CCD) fel sze relt kép rög zí tõ kár tyá val és VIDECTM tö mö rí tõ kár tyá val lát ták el. A be -
ren de zést vi deo fel vé te lek és ál ló ké pek ké szí té sé re hasz nál ják, olyan mó don, hogy a fel vé te le ket di gi -
tá lis je lek ké ala kít va köz vet le nül au to ma ti kus adat fel dol go zó gép hez kül dik, ahol a meg fe le lõ szoft -
ver rel le he tõ ség van az ada tok rög zí té sé re, fel dol go zá sá ra, szer kesz té sé re stb. Ez zel a be ren de zés sel és
a meg fe le lõ szoft ver rel el lá tott au to ma ti kus adat fel dol go zó gép se gít sé gé vel le het sé ges vi deo fel vé te -
lek és ál ló ké pek ké szí té se, vi deo kon fe ren ci ák tar tá sa és il luszt rált ki ad vá nyok ké szí té se. A be ren de zés
nem so rol ha tó a 8471 vtsz. alá a 84. Áru cso port hoz tar to zó Meg jegy zé sek 5. E) pont ja alap ján.
Az ins tal lá ci ós szoft vert tar tal ma zó mág nes le me ze ket kész let ként a fény ké pe zõ be ren de zés sel együtt
kell osz tá lyoz ni a 8525 30 al szám alá.

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
k ö z  l e  m é  n y e

a pá lya kez dõk ma gánnyug díj pénz tá ri tag sá gá hoz rend sze re sí tett nyom tat vá nyok ról (nyilatkozatról) 

A ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján [1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 4. §-ának n) pont ja, to váb bá a vég re haj tá sá ra ki adott

195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let 2. §-ának (2)-(4) be kez dé se], az a ter mé sze tes sze mély mi nõ sül ma gánnyug díj pénz -
tá ri tag ság ra kö te le zett pá lya kez dõ nek, aki Ma gyar or szá gon elsõ al ka lom mal lé te sít a Tbj. 5. §-ban meg ha tá ro zott biz -
to sí tá si köte le zett ség gel járó jog vi szonyt, il le tõ leg en nek hi á nyá ban nyug el lá tás meg szer zé se ér de ké ben elsõ íz ben
léte sít a Tbj. 34. § (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást és eb ben az idõ pont ban még nem töl töt te be a 35. élet évét.

A tag ság ra kö te le zett pá lya kez dõ írás ban nyi lat ko zik fog lal koz ta tó já nak - il le tõ leg meg ál la po dás kö té se ese tén az
il le té kes nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv nek - ar ról, hogy ma gyar or szá gi biz to sí tá si jog vi szo nya, il le tõ leg meg ál la po -
dá sa alap ján pá lya kez dõ nek mi nõ sül, azaz ar ról, hogy a kö te le zõ pénz tár tag ság lé te sí té sé nek fel té te lei fenn áll nak-e.

A 195/1997. (XI. 5.) Kor mány ren de let 2. §-ának (4) be kez dé se sze rint a nyi lat ko za tok tar tal mi és for mai kö ve tel mé -
nyét a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te (a to váb bi ak ban: PSZÁF) ha tá roz za meg; a nyom tat vány-min tát a
Pénz ügyi Köz löny ben te szi köz zé. 

A PSZÁF ezú ton köz zé te szi a nyi lat ko za tok min tá ját és a ki töl té sé hez ké szí tett ál ta lá nos tá jé koz ta tót.

A nyom tat vá nyok a PSZÁF in ter ne tes hon lap já ról (www.pszaf.hu) is le tölt he tõ ek, to váb bá a ma gánnyug díj pénz tár
a nyi lat ko zat meg té te lé re al kal mas for ma nyom tat vány(oka)t díj men te sen biz to sít ja a nyi lat ko zat te võ szá má ra.

Bu da pest, 2006. már ci us

Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
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Fi gye lem! A nyi lat ko za tot a fog lal koz ta tó hoz (mun kál ta tó hoz) kell be nyúj ta ni!
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NYILATKOZAT
I.

A 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let 2. §-a (2) be kez dé se al kal ma zá sá hoz

Név: .................................................................... Szü le té si név: ............................................................................

Any ja neve: ............................................................................................................................................................

Szü le té si hely (or szág, vá ros): ...............................................................................................................................

Szü le té si idõ: .......... év................................  hó nap ............. nap

TAJ szám*: ............................................................................................................................................................

Lak cím (Ma gyar or szá gon): ................................................................................................................................. 

A Tbj. (1997. évi LXXX. tv.) 5. §-ában meg ha tá ro zott biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi szony ke let ke zé -
sé nek idõ pont ja a fog lal koz ta tó nál:

.............. év ..............................  hó nap ............. nap

1. Ki je len tem, hogy az Mpt. (1997. évi LXXXII. tv.) sze rin ti ma gyar ma gánnyug díj pénz tár ba ko ráb ban
már be lép tem, ma gyar ma gánnyug díj pénz tár nál je len leg is tag sá gi jog vi szony ban ál lok**: igen - nem 

A je len le gi ma gánnyug díj pénz tá ram neve, címe, bank szám la szá ma:

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

2. Ki je len tem, hogy a most kez dõ dõ, a Tbj. 5. §-ában meg ha tá ro zott biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi -
szo nyom, Ma gyar or szá gon az elsõ biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi szo nyom, ezért pá lya kez dõ nek***

mi nõ sü lök.

Tá jé koz ta tó
(a pá lya kez dõ ré szé re)

A pá lya kez dõ - amennyi ben még nem tag ja ma gánnyug díj pénz tár nak - kö te les a biz to sí tot tá vá lá sát kö ve tõ 15 na -
pon be lül ma gánnyug díj pénz tár ba be lép ni és az ál ta la vá lasz tott pénz tár meg ne ve zé sét, cí mét, bank szám la szá mát 
a fog lal koz ta tó hoz be je len te ni. Amennyi ben ezen kö te le zett sé gé nek e ha tár idõ ig nem tesz ele get, ak kor a pá lya -
kez dõ kö te le zõ en a la kó he lye (an nak hi á nyá ban a fog lal koz ta tó szék he lye, te lep he lye) sze rint il le té kes te rü le ti
ma gánnyug díj pénz tár tag já vá vá lik (irá nyí tott pá lya kez dõ).

Kelt: ..................................................  ........ év ................................. hó nap ............... nap

                                                                                    ……….………....………………………….
       Ter mé sze tes sze mély sa ját kezû alá írá sa

Át vé tel dá tu ma: ……… év…………………… hó nap …… nap

Fog lal koz ta tó cég sze rû alá írá sa: ..........................................................................................................................

* TAJ szám hi á nyá ban az út le vél szá mot, vagy en nek hi á nyá ban a tar tóz ko dá si en ge dély szá mát kell fel tün tet ni.
** A meg fe le lõ vá laszt alá hú zás sal kell je löl ni!
*** Tag ság ra kö te le zett pá lya kez dõ nek mi nõ sül az a ter mé sze tes sze mély, aki Ma gyar or szá gon elsõ al ka lom mal lé te sít a Tbj. (1997. évi LXXX. tv.)
5. §-ában meg ha tá ro zott biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi szonyt, il le tõ leg en nek hi á nyá ban nyug el lá tás meg szer zé se ér de ké ben elsõ íz ben lé te sít 
a Tbj. 34. § (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást és eb ben az idõ pont ban még nem töl töt te be a 35. élet évét.



Fi gye lem! A nyi lat ko za tot a ma gánnyug díj pénz tár hoz 
és a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv hez kell be nyúj ta ni!
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NYILATKOZAT
II.

A 195/1997. (XI. 5.) Kor m.  ren de let 2. §-a (3) és 19. §-a (4) be kez dé se al kal ma zá sá hoz

Név: ................................................................... Szü le té si név: ...........................................................................

Any ja neve: ...........................................................................................................................................................

Szü le té si hely (or szág, vá ros): .............................................................................................................................

Szü le té si idõ: .......... év................................  hó nap ............. nap

TAJ szám*: ...........................................................................................................................................................

Lak cím (Ma gyar or szá gon): ................................................................................................................................ 

A Tbj. (1997. évi LXXX tv.) 34. § (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás meg kö té sé re vonat ko zó szán dék nyi lat -
ko zat idõ pont ja:

……… év…………………… hó nap …… nap

1. Ki je len tem, hogy Ma gyar or szá gon a Tbj. 5. §-ában meg ha tá ro zott biz to sí tá si kö telezett ség gel járó jog vi -
szony ban nem áll tam és je len leg sem ál lok, nyug el lá tás meg szer zé se (szol gá la ti idõ és nyug díj ala pot ké -
pe zõ jö ve de lem szer zé se) ér de ké ben Ma gyar or szá gon elsõ íz ben lé te sí tek a Tbj. 34. § (1) be kez dé se sze -
rin ti meg ál la po dást, ezért pá lya kezdõnek** mi nõ sü lõk.

2. Ki je len tem, hogy az Mpt. (1997. évi LXXXII. tv.) sze rin ti ma gyar ma gánnyug díj pénz tár nak nem va gyok
tag ja.

Tá jé koz ta tó
(a pá lya kez dõ ként meg ál la po dást kötõ ré szé re)

Pá lya kez dõ ként meg ál la po dást kötõ ter mé sze tes sze mély csak a ma gánnyug díj pénz tá ri tag ság lét re jötté vel, a tag -
sá gi ok irat be mu ta tá sa után köt he ti meg a Tbj. 34. § (1) be kez dé se sze rin ti meg ál lapodást. A nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tá si szerv vel kö ten dõ meg ál la po dás szán dék nyi lat ko za tát, il le tõ leg az en nek alap ján meg kö tött meg ál la -
podást a ma gánnyug díj pénz tár ré szé re be kell mu tat ni.

Kelt: ..................................................  ........ év ................................. hó nap ............... nap

                                                                                          ......................................................................
       Ter mé sze tes sze mély sa ját kezû alá írá sa

Át vé tel dá tu ma: ……… év …………………… hó nap …… nap

Ma gánnyug díj pénz tár/Nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv alá írá sa ………………………………

* TAJ szám hi á nyá ban az út le vél szá mot, vagy en nek hi á nyá ban a tar tóz ko dá si en ge dély szá mát kell fel tün tet ni.

** Tag ság ra kö te le zett pá lya kez dõ nek mi nõ sül az a ter mé sze tes sze mély, aki Ma gyar or szá gon elsõ al ka lom mal lé te sít a Tbj. (1997. évi LXXX. tv.)
5. §-ában meg ha tá ro zott biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi szonyt, il le tõ leg en nek hi á nyá ban nyug el lá tás meg szer zé se ér de ké ben elsõ íz ben lé te sít
a Tbj. 34. § (1) be kez dé se sze rinti meg ál la po dást és eb ben az idõ pont ban még nem töl töt te be a 35. élet évét.



ÁL TA LÁ NOS TÁ JÉ KOZ TA TÓ
A NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl szó ló
1997. évi LXXX. tör vény (Tbj.) és a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról szó ló 1997. évi LXXXII. tör vény
(Mpt.) al kal ma zá sá ban: 

Ma gánnyug díj pénz tá ri tag ság ra kö te le zett pá lya kez dõ az a ter mé sze tes sze mély, aki Magya ror szá gon elsõ al -
ka lom mal lé te sít a Tbj. 5. §-ban meg ha tá ro zott biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi szonyt, il le tõ leg en nek hi á nyá ban
nyug el lá tás meg szer zé se ér de ké ben elsõ íz ben lé te sít a Tbj. 34. § (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást és eb ben az idõ -
pont ban még nem töl töt te be a 35. élet évét.

A Tbj. 34. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dás meg kö té sé re az a bel föl di nagy ko rú sze mély jo go sult, aki nem 
sa ját jogú nyug dí jas és aki a Tbj. 5. §-a és 13. § a) pont já ban em lí tett biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi szony ban nem
áll, aki re a Tbj. 11. §-ának ren del ke zé sei sze rint a biz to sí tás nem ter jed ki, vagy aki nek a biz to sí tá sa szü ne tel.

Fi gye lem! A Tbj. ren del ke zé se it (a biz to sí tá si kö te le zett ség meg ál la pí tá sa, a pénz tár tag ság lét re jöt te, a já ru lék és
tag díj fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí tá sa, stb. szem pont já ból)

- az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i nak ál lam pol gá rai ese té ben, a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a kö -
zös sé gen be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal ko zók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról szó ló
1408/1971. (EGK) sz. Ta ná csi ren de let és a vég re haj tá sá ra ki adott 574/72. (EGK) sz. Ta ná csi ren de let sza bá lyai
sze rint,

 - a nem zet kö zi szo ci ál po li ti kai és szo ci á lis biz ton ság ról szó ló egyez mé nyek ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek re pe dig
az egyez mé nyek sza bá lyai sze rint kell al kal maz ni. 

Ma gyar or szág nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sát kö ve tõ en tel jes kö rû en al kal ma zan dó nem zet kö zi
(szo ci ál po li ti kai) egyez mé nyek a kö ve te zõ ek:

- A Ma gyar Köz tár sa ság és a Bol gár Köz tár sa ság kö zött, a szo ci á lis biz ton ság ról szóló, Szó fi á ban, 2005. no -
vem ber 30-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 2006. évi I. törvény (ko ráb ban: 1962. évi 2. sz. tvr.)

- Ma gyar-ju go szláv szo ci ál po li ti kai egyez mény (1959. évi 20. sz. tvr.), Szlo vé nia és a Hor vát Köz tár sa ság
ki vé te lé vel al kal maz ni kell az utód ál la mok ra

- A Ma gyar Köz tár sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság kö zött, a szo ci á lis biz ton ság ról szó ló, Bu da pes ten, 2005. feb -
ru ár 8-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 2005. évi CXXV. tör vény

- A Ma gyar Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött, a szo ci á lis biz ton ság ról szó ló, Bu ka restben, 2005. ok tó ber 20-án
alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 2006. évi II. tör vény (korábban: 1962. évi 5. sz. tvr.)

- Ma gyar-szov jet szo ci ál po li ti kai egyez mény (1963. évi 16. sz. tvr.). Ezt az egyez ményt vala mennyi FÁK tag -
állammal kap cso lat ban kell al kal maz ni.

- A Ma gyar Köz tár sa ság és a Sváj ci Ál lam szö vet ség kö zött a szo ci á lis biz ton ság ról szó ló egyez ményrõl a
1998. évi VII. tör vény ren del ke zik, a tör vény ben fog lal ta kat 1998. január 1-jé tõl kell al kal maz ni,

- A Ma gyar Köz tár sa ság és Ka na da kö zött a szo ci á lis biz ton ság ról szó ló egyez mény rõl a 2003. évi LXIX. tör vény
ren del ke zik, a tör vény ben fog lal ta kat 2003. ok tó ber 1-jétõl kell al kal maz ni.

Bu da pest, 2006. feb ru ár

Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
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A pénz ügy mi nisz ter
8003/2006. (PK. 6.) PM
t á  j é  k o z  t a  t ó  j a

a ki je lölt cél szer ve ze tek ak tu á lis jegy zé ké rõl 2006. áp ri lis hónapban

A ki je lölt cél szer ve ze tek hi va ta los jegy zé ke 2006. áp ri li sá ban a kö vet ke zõ: 

  1. AGORA Ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Pécs

  2. AGRIA Hu mán Szol gál ta tó Kft., Eger

  3. ALFA Ipa ri Rt., Bu da pest

  4. BÁTONYREHAB Re ha bi li tá ci ós Kht., Bá tony te re nye

  5. BLTG Te le pü lés gaz dál ko dá si Kft., Bak ta ló ránt há za

  6. BÖSZÖRMÉNYI Re ha bi li tá ci ós Kft., Deb re cen

  7. CHACO Ter me lõ és Szol gál ta tó Kft., Bu da pest

  8. CIVIL Szol gál ta tó Kht., Üllõ

  9. CONTACT Mun ka re ha bi li tá ció Kht., Szol nok

10. DANYCON Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Bu da pest

11. DIOLÉN ’99 Ve gyes ipa ri Gyár tó és Szol gál ta tó Kft., Za la eger szeg

12. Dr. BAKA Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Vá sá ros na mény

13. Elsõ Pak si Fog lal koz ta tó Kft., Paks

14. FÉBÉ Szo ci á lis és Re ha bi li tá ci ós Szol gál ta tó Kht., Pi lis csa ba

15. FEXTON Kft., Kom ló

16. F&T Ho zam Kft, Nyír egy há za 
      Meg jegy zés: 2005. évi be szá mo lót nem kül dött, do tá ci ót nem igé nyel.

17. GLOBAL-SANSZ Kft., Bu da pest

18. GTX. Gép- és Tex til ipa ri Hu mán Kft., Za la eger szeg

19. GREENHILL-2003. Kft. Szol nok 
      Meg jegy zés: 2005. évi be szá mo lót nem kül dött, je len leg fel szá mo lás alatt áll.

20. HALÁCSI Re ha bi li tá ci ós Célú Ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Sze ged

21. HATVANI Ve gyes ipa ri Cent rum Kft., Hat van/Bu da pest

22. Ház-Ju hász ART Bt., Ka pos vár 
      Meg jegy zés: 2005. évi be szá mo lót nem kül dött, do tá ci ót nem igé nyel.

23. HELP-Esõ em be re kért Re ha bi li tá ci ós Fog lal koz ta tó Kht., Tata

24. HENDMÉD Re ha bi li tá ci ós Fog lal koz ta tó Kft., Bu da ke szi

25. HORIZONT TEX Kft., Nyír egy há za

26. HORVÁTH GRAN Kft., Esz ter gom

27. HUMÁN Fog lal koz ta tó Kft., Kecs ke mét

28. HUMANITAS Ipa ri Szö vet ke zet, Bu da pest

29. INTERPLÁN Kft., Deb re cen

30. INTER WOOD PLUSS Kft., Hat van/Bu da pest

31. KÁLLFO Jó lé ti Szol gá lat Kht., Nagy kál ló

32. KAPCSOLAT ’98 Kft., Szaj la/Eger

33. „KE-KO MÉDIA” Re ha bi li tá ci ós célú Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Pécs

34. KENTAUR ’99 Mû sza ki, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Za la eger szeg

35. KOMLÓ-HABILITAS Kft., Kom ló

36. KÖRÖSFRONT Szo ci á lis Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft., Me zõ be rény

37. LAMETTA 2000 Gyár tó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Nyír egy há za/Gé gény

38. LAVORANDO Ügy vi tel szer ve zé si és Szol gál ta tó Kft., Bu da pest

39. LAZARUS Kft., Bé kés

40. LUXIN Kft., Bu da pest
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41. LUX-TEX Kft., Szom bat hely/Bu da pest

42. MEMFO Re ha bi li tá ci ós, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Ács

43. MIKROTOP Fa ipa ri és Szol gál ta tó Bt., Gyu la

44. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû Du na men ti e ket Fog lal koz ta tó Kft., Apos tag

45. MOTEX Ipa ri és Szol gál ta tó Re ha bi li tá ci ós Kft., Esz ter gom

46. MOVE-ALFA Re ha bi li tá ci ós Ipa ri és Szol gál ta tó Kft., Pápa

47. MULTIUSER Ipa ri és Szol gál ta tó Kft., Bé kés csa ba

48. Mû anyag he gesz tõ Kft., Bu da pest

49. NYÍR-PLAST Ál ta lá nos Ke res ke del mi, Ipa ri, Szol gál ta ta tó és Re ha bi li tá ci ós Kft., Nyír egy há za

50. „OPS” Új pes ti Csök kent-mun ka ké pes sé gû ek Ipa ri és Ke res ke del mi Kft., Bu da pest

51. OROS-CIROK Re ha bi li tá ci ós Kft., Tót kom lós/Oros há za

52. ÖSSZEFOGÁS Ipa ri Szö vet ke zet, Bu da pest/Csö mör

53. PARA-MIS Ipa ri Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft., Mis kolc

54. PERDIX Ke res ke del mi, Ipa ri és Szol gál ta tó Kft., Sze ged

55. PERFUGIUM Ve gyes ipa ri Gyár tó és Szol gál ta tó Kft., Ceg léd ber cel/Bu da pest

56. PIREMON Kis vál la lat, Deb re cen

57. PRAKTIKUM Kft., Ka pos vár

58. PRO REHABILITÁCIÓ Kft., Nyír egy há za

59. RÁNA Kft., Pécs

60. REALBA Re ha bi li tá ci ós Ipa ri Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Szol nok

61. RE-FORSZ Re ha bi li tá ci ós Kft., Sza koly

62. REHABIL Re ha bi li tá ci ós és Fog lal koz ta tó Kft., Bé kés

63. REHABIT KOMPLEX Kft., Bu da pest

64. REHAB-XVI. Fog lal koz ta tó és Szol gál ta tó Kft., Bu da pest

65. RELABOR Re ha bi li tá ci ós Cél szer ve zet Kft., Esz ter gom

66. Re Li ne Ke res ke del mi Ter me lõ és Szol gál ta tó Kft., Rád/Bu da pest

67. REPART Ipa ri, Ke res ke del mi,.Szol gál ta tó és Re ha bi li tá ci ós Kft., Szol nok/Nyír egy há za

68. RH Szo ci á lis Szol gál ta tó Kft., Pol gár di

69. ROLFIM Elekt ro tech ni kai és Fi nom me cha ni kai Szö vet ke zet, Bu da pest 

70.  SANYI Ke res ke del mi és Re ha bi li tá ci ós Kft., Bu da pest

71. SAVARIA NETT-PACK Kft., Szom bat hely

72. SKÍZ 2000 Kft, Bu da pest,
      Meg jegy zés: 2006. ja nu ár 1-jé tõl cél szer ve ze ti ki je lö lé se fel füg gesz tés re ke rült.

73. SOMOGY Re ha bi li tá ci ós Kft., Sió fok

74. START Re ha bi li tá ci ós Vál la lat és In téz mé nyei, Nyír egy há za

75. Sze ge di (SZEFO) Fo nal fel dol go zó Rt., Sze ged

76. SZI-KONF Re ha bi li tá ci ós Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., Sza bolcs ve res mart/Nyír egy há za

77. SZOCIO-PRODUKT Kft., Mis kolc

78. T. HUMÁN Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft., Bu da pest/Mis kolc

79. TESZT (Tech no ló gi ai Sze re lõ és Ter ve zõ) Szö vet ke zet, Du na ke szi

80. TEXIN Ipa ri és Ke res ke del mi Kft., Pécs

81. ÚJBUDA PRIZMA XI. Kht., Bu da pest

82. UNION PACK Hun ga ry Kft., Bu da pest/Vas me gyer

83. „UWYTA” Re ha bi li tá ci ós és Fog lal koz ta tá si Kht., Pécs

84. VÉDESE Re ha bi li tá ci ós Fog lal koz ta tó és Szo ci á lis Se gí tõ Kht., Pé cel

85. VULCANUS Ve gyes ipa ri Gyár tó és Ke res ke dõ Kft., Len ti

Bu da pest, 2006. áp ri lis 12.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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. szám

A Pénz ügy mi nisz té ri um

k ö z  l e  m é  n y e
a Vám- és Pénz ügy õr ség szer vei ál tal ki adott, a jö ve dé ki en ge dé lly el rendelkezõ  alanyok listájáról (2006. március 9-i ál la pot)

A Vám- és Pénz ügy õr ség re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont jai ál tal a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi
CXXVII. tör vény sze rint ki adott jö ve dé ki engedéllyel rendelkezõk listája.

En ge dély ka te gó ria Vo nat ko zó ter mék kör

1 Ás vány olaj termék

2 Al ko hol ter mék

3 Sör

4 Pezs gõ

5 Köz tes al ko hol ter mék

6 Do hány

7 Bor

Jö ve dé ki en ge dé lly el rendelkezõk lis tá ja

Sorsz.
Adó szám v.

adó azo no sí tó
Engsz. En ge dé lyes ne ve En ge dé lyes szék he lye En ged sé lye zõ vh. Ke res ke del mi Ex port Im port

Kö zös sé gi
ke res ke dõi

1 11522834 HU804095 100 ÍZ CENTER KFT. 8192 HAJMÁSKÉR, ISKOLA UTCA RJK Szé kes fe hér vár 2,3,5,6,7 

2 11881852 HU105007 1000-JÓ-S KFT. 1096 BUDAPEST, HALLER UTCA 40 RJK Bu da pest 7 

3 13322348 HU111328 2 X 2 ITALKERESKEDELMI KFT. 1222 BUDAPEST, KAS UTCA 1 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

4 13228732 HU212321 A & T BAU KFT. 7626 PÉCS, BOCSKAI UTCA 3 8 3 RJK Pécs 7 

5 13072012 HU202562 A HORDÓ KFT. 7630 PÉCS, ALKOTÁS UTCA 3 RJK Pécs 7 

6 13196956 HU612553 ABBAZIA 1928 KFT. 9024 GYÕR, BAROSS G.ÚT 56 RJK Gyõr 7 7 

7 10420117 HU105004 ADRIENN TRADE COOP KFT 1188 BUDAPEST, ADY ENDRE UTCA 85/B RJK Bu da pest 2,3,5,6 

8 10035931 HU711546 ÁFÉSZ BAKTALÓRÁNTHÁZA 4561 BAKTALÓRÁNTHÁZA, PETÕFI KÖZ5 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

9 10377772 HU100035 AGIP HUNGARIA RT. 2040 BUDAÖRS, AGIP UTCA 4 RJK Bu da pest 1 1 1 

10 11175724 HU402199 AGRIA DRINK KFT 3300 EGER, KERTÉSZ UTCA 183 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

11 10330085 HU500150 AKKER-PLUS KFT. 6221 AKASZTÓ, FÕ UTCA 189. RJK Kecs ke mét 7 

12 61032967 HU804173 AKNAI DALMA 2543 SÜTTÕ, ÁRPÁD ÚT 6 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

13 11373070 HU500152 AKOVIN KFT. 6221 AKASZTÓ, SZÕLÕ UTCA 5. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

14 10517394 HU712215 AKVIZITOR KFT. 5000 SZOLNOK, VÁSÁRTÉR ÚT 22. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 3 

15 10254358 HU705439 ALASZKA KFT. 4024 DEBRECEN, SZENT ANNA UTCA 43. RJK Nyír egy há za 2,3,4,6,7 

16 11574910 HU503462 ALFÖLD PRO-COOP RT. 6000 KECSKEMÉT, KURUCZKÖRÚT 24. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

17 10761407 HU105013 ALTADIS HUNGÁRIA KFT 1089 BUDAPEST, KORÁNY SÁNDOR UTCA 3/B RJK Bu da pest 6 

18 10044245 HU611864 ALTER-MED KFT 9021 GYÕR, KISFALUDY UTCA 22 RJK Gyõr 7 7 7 

19 20368634 HU800677 ÁMOS BORHÁZ KFT. 8413 EPLÉNY, VESZPRÉMI UTCA 66 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 7 

20 12693869 HU101408 ANHTONI KFT. 1213 BUDAPEST, ERDÉSZ KÖZ6. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

21 12588686 HU105748 ANONYMUS HOLDING KFT 1052 BUDAPEST, VÁCI UTCA 12. RJK Bu da pest 7 

22 46558017 HU804196 ÁNOSI VILMOS 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BORSZÉKI ÚT 37 RJK Szé kes fe hér vár 7 

23 13101091 HU402164 AQUA-VIN KFT. 3836 BAKTAKÉK, RÁKÓCZI UTCA 27. RJK Eger 7 

24 10324774 HU402267 AQVA 2007 KFT. 3100 SALGÓTARJÁN, DÓZSA GYÖRGY ÚT 3. RJK Eger 7 7 

25 12163386 HU102391 ARAMON KFT. 2040 BUDAÖRS, RÓZSA UTCA 15 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

26 10247132 HU100102 ARZENÁL KFT. 1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT 158. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 



Sorsz.
Adó szám v.

adó azo no sí tó
Engsz. En ge dé lyes ne ve En ge dé lyes szék he lye En ged sé lye zõ vh. Ke res ke del mi Ex port Im port

Kö zös sé gi
ke res ke dõi

27 13278074 HU112748 AUSTRAL EXPRESS KFT 1116 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 235 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

28 10302413 HU402190 A-Z TOPKER KFT. 3390 FÜZESABONY, KOSSUTH ÚT 66 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

29 11540328 HU202629 B & V SHOP KFT. 7631 PÉCS, MEGYERI UTCA 123. RJK Pécs 7 

30 13499431 HU112609 B.B.K. - DRINKS KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, DEPO062/28 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

31 10550180 HU400146 B.S.RT 3574 BÕCS, RÁKÓCZI ÚT 81 RJK Eger 3 

32 28396042 HU104613 B-93 BT. 2081 PILISCSABA, CSÉRI ÚT 41. RJK Bu da pest 7 

33 10617401 HU100080 BACARDI-MARTINI KFT 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 5 RJK Bu da pest 2,4,5,7 

34 11475660 HU100452 BADACSONYI PINCEGAZDASÁG RT. 1022 BUDAPEST, ESZTER UTCA 6 RJK Bu da pest 7 

35 12002676 HU102406 BADACSONYVIN KFT. 1222 BUDAPEST, KERTÉSZ UTCA 32 RJK Bu da pest 4,7 4,7 

36 12249776 HU104939 BAGLAMA KFT 1056 BUDAPEST, BELGRÁD RAKPART 16. RJK Bu da pest 7 7 7 

37 11959252 HU102500 BAKATOR BORKERESKEDÉS KFT. 2131 GÖD- ALSÓGÖD, TÓTH ÁRPÁD UTCA 13 RJK Bu da pest 7 7 

38 12106282 HU102503 BALLANTINE’S HUNGARY KFT. 1125 BUDAPEST, SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 22/A RJK Bu da pest 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 

39 10698394 HU200097 BAT PÉCSI DOHÁNYGYÁR KFT. 7622 PÉCS, DOHÁNY UTCA 2-8. RJK Pécs 6 6 6 

40 11837303 HU204477 BATA KFT. 7900 SZIGETVÁR, BIKA A. UTCA 2 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

41 12854428 HU500243 BATI-BOR KFT. 6000 KECSKEMÉT, RÁKÓCZI UTCA 10-12 RJK Kecs ke mét 7 

42 11989431 HU102509 BBK-RAKTÁT KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, DEPÓ RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

43 13425946 HU512510 BÉKÉSI PÁLINKA RT. 5630 BÉKÉS, GÕZMALOM SOR 12 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

44 12255757 HU102553 BELGACO KFT. 1011 BUDAPEST, HALÁSZ UTCA 1 RJK Bu da pest 3 3 3 

45 62107721 HU711548 BELUS SÁNDOR ISTVÁN 4405 NYÍREGYHÁZA-BORBÁNYA, REZEDA UTCA 38/A. RJK Nyír egy há za 7 

46 10748884 HU105011 BELVEDERE-HUNGÁRIA KFT 1088 BUDAPEST,, MÚZEUM KÖRÚT 10 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

47 12587623 HU203090 BENCZE CÉG KFT. 7700 MOHÁCS, KOSSUTH L. UTCA 111. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

48 11403744 HU600048 BENEFIT-3000 KFT. 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, MAGYAR UTCA 17 RJK Gyõr 1 1 1 

49 11578158 HU500327 BESZEDICS KFT. 6326 HARTA, KOSSUTH L.UTCA 94. RJK Kecs ke mét 7 

50 10562820 HU503666 BIER NON-STOP KFT. 5520 SZEGHALOM, NÁDASDY UTCA 2/1. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

51 10368286 HU101473 BIHARI KFT 1046 BUDAPEST MUNKÁCSI MIHÁLY UTCA 55 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

52 20140593 HU102556 BIO-EXPRESS 98’ BT. 1122 BUDAPEST, CSABA UTCA 7/B RJK Bu da pest 7 7 7 

53 10607567 HU105025 BKE MEDIFAKTURA KFT 1132 BUDAPEST, VISEGRÁDI UTCA 62 RJK Bu da pest 7 7 7 

54 11589684 HU402359 BLAUBURGER KFT. 3700 KAZINCBARCIKA, BABITS MIHÁLY ÚT 13 1 1 RJK Eger 7 

55 12884353 HU201038 BOCK PINCE KFT. 7773 VILLÁNY, PETÕFI SÁNDOR UTCA 34. RJK Pécs 7 7 7 7 

56 12848650 HU105020 BODNÁR LÁSZLÓ KFT 1194 BUDAPEST, MÉTA UTCA 31 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

57 11991250 HU700008 BOGDÁNY PETROL KFT 4511 NYÍRBOGDÁNY, GYÁRTELEP UTCA RJK Nyír egy há za 1 1 

58 11374947 HU500299 BOGNÁR-VIN KFT. 6221 AKASZTÓ, RÓZSA UTCA 1/A RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

59 10401488 HU102561 BOLS HUNGARY KFT. 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS UTCA 50 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

60 13367789 HU812261 BONVINO HUNGÁRIA KFT. 2890 TATA, ÉPÍTÕK ÚTJA 5/B RJK Szé kes fe hér vár 7 7 

61 12508701 HU503624 BOR 2000 KFT. 6800 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, LÁNC UTCA 4. RJK Kecs ke mét 7 

62 11432056 HU503668 BORA KFT. 5600 BÉKÉSCSABA, ÁRPÁD SOR 78 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

63 11029238 HU500320 BOR-ÁSZOK KFT. 6222 CSENGÕD, KISCSENGÕD186. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

64 12189359 HU105015 BORBAN AZ IGAZSÁG KFT 1074 BUDAPEST, DOHÁNY UTCA 74 RJK Bu da pest 7 7 7 

65 11971544 HU102576 BORCENTRUM KFT. 1222 BUDAPEST, VÁGÓHÍD UTCA 1 RJK Bu da pest 7 7 7 

66 12481163 HU402153 BOR-COMP KFT. 3535 MISKOLC, NEGYEDIK UTCA 6-8. RJK Eger 7 

67 12911103 HU809401 BORFORRÁS KFT. 8200 VESZPRÉM, PETÕFI SÁNDOR UTCA 1. RJK Szé kes fe hér vár 7 

68 11484802 HU201276 BORHÁZ HUNGARY KFT. 7400 KAPOSVÁR, DARUUTCA 3 RJK Pécs 7 7 7 

69 11286604 HU202489 BORKOMBINÁT NAGYKER KFT. 7100 SZEKSZÁRD, SÁGVÁRI ENDRE UTCA 9. RJK Pécs 2,3,4,5,7 

70 13441672 HU612567 BOR-KÕ ‘05 KFT 9342 MIHÁLYI, KORONA UTCA 42 RJK Gyõr 7 7 

71 20556929 HU102578 BOR-SZER-TÁR BT. 2151 FÓT, MÁRIA UTCA 3 RJK Bu da pest 7 7 7 

72 13475233 HU112587 BORTÁRSASÁG BOLTOK KFT. 1015 BUDAPEST, BATTHYÁNY ÚT 59 RJK Bu da pest 7 

73 11526278 HU804301 BORVITÉZ KFT 8449 MAGYARPOLÁNY, ADY E. UTCA 12 RJK Szé kes fe hér vár 7 

74 12508031 HU202551 BOZSÓ KFT. 7636 PÉCS, ILLYÉS GY. UTCA 60. 1. 4. RJK Pécs 7 

75 11759502 HU101301 BP MAGYARORSZÁG KFT 2040 BUDAÖRS, PUSKÁS TIVADARUTCA 11 3 RJK Bu da pest 1 1 1 
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76 11120281 HU601284 BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK RT 9400 SOPRON, VÁNDOR S. ÚT 1 RJK Gyõr 2,3,5 2,3 2,3 2,3 

77 11345240 HU104002 BRENNTAG HUNGÁRIA KFT. 1225 BUDAPEST, BÁNYALÉG UTCA 45 RJK Bu da pest 1 

78 11295073 HU201235 BRILL-MARKET KFT. 7172 HARC, SIÓFOKI UTCA 21. RJK Pécs 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

79 12147904 HU101739 BRITISH AMERICAN TOBACCO MO. KFT. 2040 BUDAÖRS, PUSKÁS TIBOR UTCA 5. RJK Bu da pest 2,3,4,6 

80 10490426 HU802931 BT. CENTER KFT. 2800 TATABÁNYA, KÓTA JÁNOS ÚT 1 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

81 13300472 HU405174 BUBOR-ÉK 2004 KFT. 3700 KAZINCBARCIKA, MÓRICZ ZSIGMOND TÉR10 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

82 13532815 HU112825 BUDAPEST AEROSERVICE KFT. 2220 VECSÉS, RJK Bu da pest 2,3,7 2,3,7 

83 12052884 HU101375 BUDAPEST BORTÁRSASÁG KFT. 1015 BUDAPEST, BATTHYÁNY UTCA 59 RJK Bu da pest 2,4,7 2,4,7 2,4,7 

84 10965120 HU711925 BUDAPEST PRO-COOP KFT. 5000 SZOLNOK, TÉGLAGYÁRI ÚT 13 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

85 12580169 HU105049 BUDAPESTI ROYAL BORHÁZ KFT 1182 BUDAPEST, FIUME UTCA 15 RJK Bu da pest 7 

86 10981351 HU101214 BUILDING TRADE 1868 KFT. 2081 PILISCSABA, FERENC FORRÁS ÚT 32 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

87 28574510 HU102658 C. WINE BT. 1119 BUDAPEST, KEVEHÁZA UTCA 1-3 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

88 12008359 HU100411 CAMPONA KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, TT IPARTERÜLET RJK Bu da pest 2,5 2,5 2,5 

89 13136859 HU100707 CARLSBERG HUNGARY KFT. 1053 BUDAPEST, KÁROLYI MIHÁLY UTCA 12. RJK Bu da pest 3 3 3 3 

90 10433102 HU606092 CASTRUM FERREUM KFT. 9800 VASVÁR, ALKOTMÁNY ÚT 109. RJK Gyõr 1 

91 11020813 HU501189 CAVERN ITALGYÁRTÓ ZRT. 6070 IZSÁK, AGÁRDY KÖZ RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

92 11482824 HU212641 CBA 6 KARÁT ‘97 KFT. 7400 KAPOSVÁR, JUTAI ÚT 50 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

93 12574092 HU503625 CBA ALFÖLD KFT. 6728 SZEGED, KERESKEDÕ KÖZ4. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

94 13225265 HU112605 CBA D&T INVEST KFT. 1193 BUDAPEST, ÜLLÕI ÚT 266. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

95 12312298 HU100281 CBA HELLAS KFT 1106 BUDAPEST, VADSZÕLÕ UTCA 12 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

96 10986772 HU102645 CBA KFT 1119 BUDAPEST, NÁNDORFEJÉRVÁRI ÚT 36-40 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

97 12625480 HU102647 CBA-PILISCSOPORT 2013 POMÁZ, CÉHMESTER UTCA 2. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

98 13366678 HU112395 CD CARGO KFT 1043 BUDAPEST DUGONICS UTCA 11 RJK Bu da pest 7 7 

99 13014357 HU112686 CDO MARKETING KFT. 2040 BUDAÖRS, IFJÚSÁG ÚTJA 21 RJK Bu da pest 7 

100 10228290 HU105085 CÉLKER KFT 1105 BUDAPEST, MALÁTA UTCA 31 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

101 12950287 HU503428 CÉTÉNYI KFT. 6200 KISKÕRÖS, KORVIN UTCA 2. RJK Kecs ke mét 7 

102 10630244 HU601195 CEZAR WINERY KFT. 8800 NAGYKANIZSA, KAZANLAK KÖRTÉ 14/D. RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 2,3,4,6,7 2,3,4,6,7 

103 12494749 HU101256 CHATEAU KURDI KFT. 2317 SZIGETCSÉP, SZÕLÕTELEP RJK Bu da pest 7 7 7 

104 13209979 HU112797 CIB KÉSZLETEZÉSI KFT. 2724 ÚJLENGYEL, PETÕFI S. UTCA 40 RJK Bu da pest 6 

105 10572427 HU711934 CIGAR-CENTRUM KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, RÁKÓCZI ÚT 98 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

106 12751466 HU711825 CIGAR-PLUSZ KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, RÁKÓCZI ÚT 98 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

107 21643257 HU503626 CITA BT. 6762 SÁNDORFALVA, NYÍRFA UTCA 15. RJK Kecs ke mét 7 

108 10886861 HU105991 COCA COLA BEVERAGES MO. KFT. 2330 DUNAHARASZTI, NÉMEDI ÚT 104 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2 2 2 

109 10744684 HU400599 CONTINENTAL DOHÁNYIPARI ZRT. 3980 SÁTORALJAÚJHELY, DOHÁNY UTCA 1-3 RJK Eger 6 6 6 6 

110 12282036 HU112719 CO-OP HUNGARY RT 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

111 11823513 HU704974 CO-OP STAR RT. 5100 JÁSZBERÉNY, ADY E. ÚT 22. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

112 10464265 HU712179 COOP SZOLNOK RT. 5000 SZOLNOK, SZIGLIGETI ÚT 2 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

113 10401983 HU105045 CORD KFT 1056 BUDAPESTBELGRÁD RAKPART 13 RJK Bu da pest 7 7 7 

114 11958550 HU102653 CORK KFT. 1117 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 30 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

115 11779098 HU110638 CORP-METZ KFT 1137 BUDAPEST,SZENT ISTVÁN KÖRÚT 18 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

116 11857583 HU105759 CORVINUM RT. 1223 BUDAPEST, DÉZSMAHÁZ UTCA 19/A.. RJK Bu da pest 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 

117 11281300 HU202412 CPH KFT. 7100 SZEKSZÁRD, BOR UTCA 2 RJK Pécs 7 7 7 7 

118 11366201 HU200590 CSÁNYI PINCÉSZET RT. 7773 VILLÁNY, ADY FASOR 2. RJK Pécs 7 7 7 7 

119 11267487 HU105100 CSEMEGE-MATCH RT 1097 BUDAPEST, KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT 12-14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

120 11429982 HU500397 CSENGÕDI BOROK KFT. 6222 CSENGÕD, KOSSUTH L. UTCA 11 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

121 11797252 HU402324 CSÉPE ÉS TÁRSAI KFT 3068 MÁTRASZÕLÕS, FELSZABADULÁSUTCA 154 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

122 53372426 HU611902 CSERÉP JÓZSEF 9800 VASVÁR, JÓZSEF ATTILA UTCA 33 RJK Gyõr 7 

123 12497560 HU102650 CSERKOV KFT. 2300 RÁCKEVE, KAZINCY UTCA 2 RJK Bu da pest 7 

124 11938064 HU203038 CSERNECZKY ÉS TÁRSAI KFT. 7624 PÉCS, ZICHY GY. UTCA 27 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 
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125 11855385 HU804352 CSOPAK-VIN-2000 KFT. 8229 CSOPAK, FÜREDI UTCA 3. RJK Szé kes fe hér vár 7 

126 10544329 HU102671 D ÉS S FOOD KFT. 1016 BUDAPEST, TIGRIS UTCA 5 RJK Bu da pest 7 7 7 

127 11180780 HU804370 D ÉS Z KFT 2800 TATABÁNYA, SEMMELWEIS ÚT 3 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

128 13226981 HU601199 DALMACIJAVINO MAGYARORSZÁG KFT 8800 NAGYKANIZSA, BERZSENYI UTCA 9 RJK Gyõr 2,7 

129 13626099 HU112813 DANCZEK KFT. (BEJEGYZÉS ALATT) 1107 BUDAPEST, SZÁVA UTCA 5-7. RJK Bu da pest 6 6 6 6 

130 26437222 HU201159 DANUBIANA BT. 7150 BONYHÁD, SZÉCHENYI TÉR14. RJK Pécs 4,7 7 4,7 7 

131 13051312 HU106600 DC KFT. 1126 BUDAPEST, GALÁNTAI ÚT 10 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

132 12670442 HU500503 DÉL-BALATONI SZÕLÕSKERT KFT. 6200 KISKÕRÖS, DÓZSA GY.UTCA 86. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

133 62085432 HU503416 DÉL-SIKER EGYÉNI CÉG 6523 CSÁTALJA, KOSSUTH L. UTCA 65. RJK Kecs ke mét 7 

134 11457695 HU803260 DENSO KFT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HOLLAND FASOR 14 RJK Szé kes fe hér vár 1 

135 10781577 HU400307 DERESZLA KFT. 3916 BODROGKERESZTÚR, FELSÕ UTCA 2. RJK Eger 7 

136 12668513 HU500502 DINESVIN KFT. 6230 SOLTVADKERT, KOLTÓI ANNA UTCA 133. RJK Kecs ke mét 7 

137 50553819 HU102676 DIÓSI RÓBERT 2151 FÓT, SZÉCHENYI UTCA 25 RJK Bu da pest 7 

138 11487245 HU202626 DIÓSZEGI ÉS TÁRSA KFT. 7400 KAPOSVÁR, KISFALUDYUTCA 61 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

139 20080994 HU200184 DOLIUM BT. 7773 VILLÁNY, DR. DOMBAY J. UTCA 3 RJK Pécs 7 

140 12642416 HU202495 DOMBÓ-COOP RT. 7200 DOMBÓVÁR, HUNYADI TÉR7. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

141 12753413 HU112772 DOROTTYA 3. KFT. 1051 BUDAPEST, DOROTTYA UTCA 3. RJK Bu da pest 7 7 

142 11325400 HU804482 DÖRGICSE BOR KFT. 8244 DÖRGICSE, FÕ UTCA 42 RJK Szé kes fe hér vár 7 

143 13388128 HU512354 DP-FOOD KFT. 6230 SOLTVADKERT, KISKÕRÖSI UTCA 1. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

144 10795233 HU101252 DREHER SÖRGYÁRAK RT. 1106 BUDAPEST JÁSZBERÉNYI ÚT 7-11. RJK Bu da pest 2,3,4,5 3 3 

145 12850091 HU500498 DRINK HUNGÁRIA KFT. 6221 AKASZTÓ, RÓZSA UTCA 9. RJK Kecs ke mét 2,7 2,7 2,7 2,7 

146 12647507 HU402149 DRINK MASTER KFT 3000 HATVAN, ERZSÉBETTÉR1 RJK Eger 7 

147 10512265 HU710868 DRINKER KFT 4600 KISVÁRDA, TEMESVÁRI UTCA 4 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

148 12045981 HU103186 DRINKTECH KFT. 1112 BUDAPEST, KÕÉRBERKI ÚT 36 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

149 11105422 HU804530 DUNA DRINK KFT. 2400 DUNAÚJVÁROS, NYÁRFAUTCA 24 RJK Szé kes fe hér vár 7 

150 10948314 HU102677 DUNA RAPSZÓDIA KFT. 1114 BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 7 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

151 21722705 HU503632 DUNA-HUNGÁRIA KFT. 6721 SZEGED, TÍMÁR UTCA 10/B. FSZ. 1. RJK Kecs ke mét 7 

152 11003409 HU202558 DUNAI KFT. 7351 MÁZA, BONYHÁDI UTCA 55. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

153 10741595 HU100061 DUNAMENTI RT. 2440 SZÁZHALOMBATTA, ERÕMÛ UTCA 2 RJK Bu da pest 1 1 

154 10228850 HU100017 DUNASTYR RT. 1023 BUDAPEST, ÁRPÁD FEJEDELEM ÚTJA 26/28 RJK Bu da pest 1 

155 11844488 HU100473 DUNATÁR KFT. 1211 BUDAPEST, BUDAFOKI ÚT RJK Bu da pest 1 1 

156 13363857 HU112192 DUPLEX DRINK KFT 1142 BUDAPEST, TATAI ÚT 5-7 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

157 12510544 HU712198 ÉDUNION KFT. 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 33 RJK Nyír egy há za 7 

158 11163015 HU400100 EGERVIN ZRT. 3300 EGER, VERÕSZALA ÚT 1-3 RJK Eger 7 7 7 7 

159 54313017 HU804566 EGLY MÁRK TAMÁS 8330 SÜMEG, IFJÚSÁG ÚT 25 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 

160 20753762 HU102869 EGRI BORFUTÁR BT. 2336 DUNAVARSÁNY, NAGYVARSÁNYI UTCA 32 RJK Bu da pest 7 7 7 

161 11828635 HU712226 EGYETÉRTÉS COOP RT. 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI UTCA 14 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

162 11192877 HU804594 ELEKTROVILL 2534 TÁT, TÁTIKA TÉR1 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

163 10607282 HU503675 ÉLÉSKER KFT 5700 GYULA, HONVÉD UTCA 1 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

164 11036760 HU501110 ELIT-KER. KFT. 6200 KISKÕRÖS, BATTHYÁNY UTCA 56/A. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

165 13391553 HU412504 ELIZABETH-VINE KFT. 3530 MISKOLC, KIRÁLY UTCA 8 1. 3. RJK Eger 7 7 7 

166 11321475 HU801320 ELSÕ MAGYAR BORHÁZ KFT. 8258 BADACSONYTOMAJ, FÕ ÚT 41 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 7 

167 13226929 HU712093 ELSÕ MAGYAR SZILVAPÁLINKA KFT. 4400 NYÍREGYHÁZA, TAVASZ UTCA 8 RJK Nyír egy há za 

168 11918475 HU104975 ELSÕ PESTI BORHÁZ RT 1051 BUDAPEST,BAJCSY ZS. UTCA 18 RJK Bu da pest 7 7 7 

169 11163266 HU102695 ENERGIAHÍD KFT. 1027 BUDAPEST,VITÉZ UTCA 5-7. RJK Bu da pest 1 1 

170 12095539 HU100054 ENVIROCHEM KFT. 1225 BUDAPEST,NAGYTÉTÉNYI ÚT 221-225 RJK Bu da pest 1 1 

171 12967386 HU503634 EPER-BOR KFT. 6722 SZEGED, HONVÉD TÉR5/B. RJK Kecs ke mét 7 7 

172 11376231 HU502217 ERFOLG TRADE KFT. 6230 SOLTVADKERT, ZALKA MÁTÉ UTCA 51. RJK Kecs ke mét 1 1 

173 12819867 HU402187 ERVIN BORKER KFT 3351 VERPELÉT, DÓZSA UTCA 3/1 RJK Eger 7 
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174 11603669 HU107990 ESSENCIA HÁZ KFT. 1056 BUDAPEST,SZARKA UTCA 4 RJK Bu da pest 2,3,4,7 2,3,4,7 2,3,4,7 2,3,4,7 

175 11792305 HU402241 ÉSZAK-KELET PRO-COOP RT. 3527 MISKOLC, FONODA UTCA 8 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 3 

176 11035109 HU501212 ESZES KFT. 6200 KISKÕRÖS, KOSSUTH L. UTCA 5. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

177 10796430 HU105081 EURASIA SPED KFT. 1051 BUDAPEST,BAJCSY ZSILINSZKYUTCA 12. RJK Bu da pest 7 

178 12585834 HU500528 EURO-DRINK HUNGARY KFT. 6221 AKASZTÓ, FÕ UTCA 190. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

179 10658082 HU100390 EURODRINKS KFT 1037 BUDAPEST, KUNIGUNDA UTCA 70/A RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

180 10791985 HU105083 EUROHAND KFT. 1133 BUDAPEST, KÁRPÁT UTCA 1/B RJK Bu da pest 7 7 7 

181 10807217 HU112318 EUROMARKET KFT 2040 BUDAÖRS, KAMARAERDEI ÚT 9/B RJK Bu da pest 7 7 

182 12793165 HU106507 EURO-PENTA KFT. 2030 ÉRD, SZOVÁTAI UTCA 90. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

183 12511277 HU104973 EUROVIN KFT 1162 BUDAPEST,ISTRÁNG UTCA 92 RJK Bu da pest 7 7 7 

184 21289103 HU402165 EVINOR BT 3950 SÁROSPATAK, BERCSÉNYIÚT 27 RJK Eger 7 7 

185 10802384 HU101265 EXPORTVIN KFT. 1221 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS ÚT 84 RJK Bu da pest 2,5,7 2,5,7 5,7 

186 26952392 HU112170 EXXON MOBIL PETROLEUM & CHEMICAL 2030 ANTWERPEN, POLDERDIJKWEG Z/N. UTCA 3 RJK Bu da pest 1 1 1 

187 10775754 HU100022 EXXONMOBIL HUNGÁRIA KFT. 1134 BUDAPEST,VÁCIÚT 19 RJK Bu da pest 1 1 1 

188 10560529 HU604687 FAMILY-FRISS KFT 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, 
TIMFÖLDGYÁRI UTCA 4/A.

RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

189 10901689 HU101520 FARNETANI HUNGARIA KFT. 1044 BUDAPEST, IPARI PARK UTCA 3. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

190 28260860 HU102701 FAUST BT. 1014 BUDAPEST, HESS ANDRÁS TÉR1-3 RJK Bu da pest 7 7 

191 10404900 HU712240 FÉDA KFT. 4026 DEBRECEN, VÁR UTCA 6-10 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,4,5,6,7 

192 53516138 HU611904 FEHÉR FERENC 9641 RÁBAPATY, RÁKÓCZI ÚT 77 RJK Gyõr 7 

193 23608300 HU800082 FEKETE BÁRÁNY KKT. 2840 OROSZLÁNY, MÉSZÁROS KÖZ4 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

194 11006385 HU200073 FÉNY KFT. 7621 PÉCS, JANUS PANNONIUS UTCA 11 RJK Pécs 7 

195 11279512 HU700371 FER-BOR KFT. 5000 SZOLNOK, KERTÉSZ ÚT 81 RJK Nyír egy há za 7 

196 10489804 HU611827 FE-ZO KFT. 9970 SZENTGOTTHÁRD, HUNYADI UTCA 28 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

197 10272859 HU104428 FINN KERESKEDELMI KFT. 1142 BUDAPEST,TENGERSZEM UTCA 94-104. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

198 46995111 HU606088 FISCHER JÓZSEF 9024 GYÕR, LAJTA UTCA 30 RJK Gyõr 7 

199 12509245 HU202655 FOCUS TRADE KFT 7400 KAPOSVÁR, VIRÁGUTCA 32 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

200 11408529 HU611769 FODOR ANDRÁSNÉ KFT 9400 SOPRON, BÁNFALVI ÚT 14 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

201 13073477 HU402298 FOREST-2000 KFT. 3200 GYÖNGYÖS, KENYÉRGYÁRÚT 5 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

202 12486254 HU112773 FOUR STAR KFT. 1213 BUDAPEST, ARADI VÉRTANUK ÚTJA 119 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

203 49470466 HU612623 FÖLDESIZOLTÁN 9730 KÕSZEG, SZOMBATHELYIÚT 7/A RJK Gyõr 7 

204 11429748 HU500672 FRITTMANN TESTVÉREK KFT. 6230 SOLTVADKERT, EÖTVÖS UTCA 5. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

205 28358550 HU102708 FSZV BT. 1033 BUDAPEST,KUNIGUNDA UTCA 66-68 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

206 11082280 HU105072 FUMEXI INTERN.KFT. 1093 BUDAPESTKÖZRAKTÁR UTCA 22/B. RJK Bu da pest 6 6 

207 49282803 HU402145 FÜLÖPNÉ FODOR NATÁLIA 3123 CERED, PETÕFI ÚT 66. RJK Eger 7 

208 26006783 HU712180 FÜREDI DISCONT BT. 5350 TISZAFÜRED, IGARI ÚT 18. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

209 20996844 HU402521 G+A BT. 3958 HERCEGKÚT, PETÕFI UTCA 139. RJK Eger 7 7 

210 74589098 HU601667 GAÁL LÁSZLÓ 9641 RÁBAPATY, FELSÕPATYI UTCA 48 RJK Gyõr 7 

211 11174541 HU401445 GACSÓ CSALÁD KFT. 3300 EGER, BERVAVÖLGY RJK Eger 7 7 

212 11157106 HU711987 GAJDOS-KER KFT. 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI UTCA 9-11 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

213 26040374 HU512371 GALBÁCS BT. 6600 SZENTES, BAJCSY-ZSILINSZKY EN UTCA 17. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

214 53537216 HU611912 GANGEL ZOLTÁN 9800 VASVÁR, BENDEFY LÁSZLÓ ÚT 14 RJK Gyõr 7 

215 12163678 HU100492 GARAMVÁRI SZÕLÕBIRTOK 
VINÁRIUM RT.

1222 BUDAPEST SÖRHÁZ UTCA 20 RJK Bu da pest 2,4,7 2,4,7 2,4,7 2,4,7 

216 45285835 HU402175 GARAN ÁRPÁD 3733 RUDABÁNYA, PETÕFIÚT 11 RJK Eger 7 

217 20028747 HU202606 GARLEO BT. 7634 PÉCS, FÜLEMÜLEUTCA 82. 1 RJK Pécs 7 

218 10758807 HU103067 GARRONE MAGYARORSZÁG KFT. 1022 BUDAPEST, FÜGEUTCA 1 RJK Bu da pest 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 

219 71993179 HU503635 GÉCZI ZOLTÁN 6792 ZSOMBÓ, GÁRDONYI G. UTCA 32. RJK Kecs ke mét 7 

 220 50391589 HU106488 GERECZE PÁL 2133 SZÕDLIGET, RÁKÓCZIUTCA 7 RJK Bu da pest 7 
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221 11034311 HU501217 GILIÁN RT. 6523 CSÁTALJA, GILIÁN KASTÉLY RJK Kecs ke mét 7 7 7 

222 12346237 HU103071 GILLETTE GROUP HUNGARY KFT. 1037 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. RJK Bu da pest 2 2 2 

223 22462569 HU602469 GLOBÉRT BT. 9400 SOPRON, LAKTANYA UTCA 17. RJK Gyõr 7 

224 12237373 HU105065 GOLD DELIKÁT KFT 1148 BUDAPEST, RÓNA UTCA 1-3 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

225 10607488 HU103074 GOLD KING’S KFT. 2120 DUNAKESZI, VARSÓI UTCA 19 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

226 10956988 HU103108 GOLDVINTER KFT. 1036 BUDAPEST KOLOSY TÉR5-6 RJK Bu da pest 7 7 7 

227 63445729 HU712185 GÖBÖLÖS FERENC 5008 SZOLNOK- SZANDASZÕLÕS, PÁZMÁNY P. ÚT 14. RJK Nyír egy há za 7 

228 53214269 HU611914 GÕCZE FERENC 9700 SZOMBATHELY, JÁSZAI UTCA 10 RJK Gyõr 7 

229 11378329 HU500615 GRAPE-VINE KFT. 6120 KISKUNMAJSA, FÉLEGYHÁZI ÚT 46. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

230 23257162 HU400363 GRÓF KÁROLYI 
MAGÁNBORPINCÉSZET BT.

3200 GYÖNGYÖS, KARÁCSONDI ÚT 11 RJK Eger 7 7 

231 11905167 HU104976 GSB KFT 1051 BUDAPEST, BAJCSY ZS. ÚT 18 RJK Bu da pest 7 7 7 

232 74844744 HU611767 GYANASÁNDOR 8800 NAGYKANIZSA, MAORT ÚT 12 RJK Gyõr 7 7 7 

233 64460749 HU712781 GYÁNYINÉ SZÉKELY VIOLA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH LAJOS UTCA 61/A RJK Nyír egy há za 7 

234 11130802 HU601176 GYÕRI LIKÕR RT. 9027 GYÕR, BUDAI ÚT 7 RJK Gyõr 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

235 11130819 HU601119 GYÕRI SZESZGYÁR RT 9027 GYÕR, BUDAI UTCA 7 RJK Gyõr 2 2 

236 10008676 HU605054 GYSEV RT. 9400 SOPRON, MÁTYÁS KIRÁLY UTCA 19 RJK Gyõr 1 

237 10223123 HU704261 HAJDÚSZÖVKER RT. 4030 DEBRECEN, DIÓSZEGI UTCA 22/C RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 3 

238 11421829 HU500623 HALASI BORÁSZATI KFT. 6400 KISKUNHALAS, BATTHYÁNY UTCA 54. RJK Kecs ke mét 7 

239 11099286 HU503442 HANSA-KONTAKT KFT. 6000 KECSKEMÉT, KAFFKA MARGIT UTCA 1. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

240 46891330 HU611833 HEGYI TAMÁS 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, DAMJANICH UTCA 18 RJK Gyõr 7 

241 10788976 HU101549 HEINEMANN TESTVÉREK KFT. 1194 BUDAPEST, MÉSZÁROS LÕRINC UDVAR 130/B. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

242 10731912 HU712203 HÉLIKER RT. 4030 DEBRECEN, RIGÓ UTCA 1 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

243 10897342 HU101369 H-ELLIN KFT. 1192 BUDAPEST, ÁLMOS UTCA 76 RJK Bu da pest 7 

244 11821717 HU100007 HERBA SM KFT. 2132 GÖD- FELSÕGÖD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 39/B. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

245 11056696 HU503685 HERGOTT RT. 5600 BÉKÉSCSABA, FELSÕNYOMÁS215. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

246 11514521 HU603469 HÉTFORRÁS RT. 9700 SZOMBATHELY, CSABA ÚT 11 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

247 12839865 HU611873 HETYKÕ KFT. 9737 BÜK, PETÕFI SÁNDOR UTCA 58 RJK Gyõr 7 

248 10229741 HU112644 HEVIT KFT. 1105 BUDAPEST, IHÁSZ UTCA 10 RJK Bu da pest 7 

249 10642348 HU105078 HHT KFT. 1047 BUDAPEST ATTILA UTCA 29 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

250 11827919 HU503444 HÍD-COOP RT. 6300 KALOCSA, HÍDUTCA 10. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

251 10842397 HU103139 HILLTOP-BOR KFT. 1013 BUDAPEST, ATTILA UTCA 35 RJK Bu da pest 2,4,7 

252 15701453 HU100770 HM BBBH 1101 BUDAPEST,SALGÓTARJÁNIÚT 18 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

253 10815135 HU103160 HM EI RT. 1026 BUDAPEST, HIDÁSZ UTCA 2/B RJK Bu da pest 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 

254 12711381 HU110118 HONET SZERVIZ KFT. 1028 BUDAPEST, MÁRIAREMETEI ÚT 228 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

255 23641392 HU804711 HOPP-SZI BT. 2899 NASZÁLY, RÁKÓCZI FERENC UTCA 30 RJK Szé kes fe hér vár 7 

256 61767315 HU711844 HUDÁK LÁSZLÓNÉ 4700 MÁTÉSZALKA, TÓTH ÁRPÁD UTCA 7 RJK Nyír egy há za 7 

257 11889582 HU105068 HUNGARODRINKS KFT 1107 BUDAPEST, BIHARI ÚT 8/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

258 11982960 HU202646 HUNGARO-GAL KFT. 7400 KAPOSVÁR, JÓKAI M. UTCA 5/A. RJK Pécs 2 

259 11470689 HU100098 HUNGARONAFTA KFT 2016 LEÁNYFALU, KOMÁROMI ÚT 25 RJK Bu da pest 1 1 1 

260 10875933 HU110686 HUNGAROPHARMA RT. 1061 BUDAPEST,KIRÁLY UTCA 12. RJK Bu da pest 1,2 

261 10591905 HU100133 HUNGAROTABAK - TOBACCOLAND RT. 1097 BUDAPEST, GYÁLI ÚT 33 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,6,7 

262 13121587 HU503636 HUNOR-COOP RT. 6600 SZENTES, PETÕFI UTCA 5. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

263 10301340 HU800084 HUNTSMAN CORPORATION HUNGARY RT. 8105 PÉTFÜRDÕ, GYÁRTELEP RJK Szé kes fe hér vár 1 

264 10934294 HU105077 HUNVINEXA KFT 1149 BUDAPEST, PILLANGÓ PARK 4/A RJK Bu da pest 7 7 

265 10199204 HU112308 HÚSNAGYKER KÖZÖS VÁLLALAT 1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT 58 RJK Bu da pest 7 

266 12215610 HU101878 HYPERIMPEX KFT. 1066 BUDAPEST, Ó UTCA 6 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

267 12693209 HU603151 I.W.S. RT. 9700 SZOMBATHELY, KÓS KÁROLY UTCA 3 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

268 12389724 HU108090 ICC-CHEMOL KFT. 1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 19. RJK Bu da pest 1 1 1 
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269 12238288 HU101371 IFDT KERESKEDELMI KFT. 1222 BUDAPEST, VÁGÓHÍD ÚT 1 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

270 10733952 HU700178 IMPERIAL TOBACCO MO. KFT. 4034 DEBRECEN, VÁGÓHÍD ÚT 2 RJK Nyír egy há za 6 6 6 

271 62051527 HU611896 IMRÉNÉ VARGA KRISZTINA 9762 TANAKAJD, FÕ UTCA 40 RJK Gyõr 7 

272 10710528 HU605309 INTEGRÁL M KFT. 8900 ZALAEGERSZEG, ALSÓERDEI UTCA 11 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

273 10270778 HU512295 INTERCOOP KFT. 6720 SZEGED, DEÁK FERENC UTCA 34 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

274 10708242 HU100043 INTERCOOPERATION RT. 1158 BUDAPEST, KÉSMÁRK UTCA 11-13. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

275 10303603 HU101382 INTERFRUCT KFT 1096 BUDAPEST, NAGYVÁSÁRTELEP RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

276 13440970 HU112568 INTERGAS HUNGÁRIA RT 1107 BUDAPEST, FERTÕ ÚT 14. RJK Bu da pest 1 1 1 

277 12708949 HU112566 INTERNATIONAL FRUIT KFT 1097 BUDAPEST,UTCA 1 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 

278 11805964 HU105050 INTERWEST 2000 KFT 1211 BUDAPEST, GYEPSOR UTCA 1 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

279 12078314 HU100031 IPR RT. 1112 BUDAPEST, TÁSKA UTCA 9. RJK Bu da pest 1 1 1 

280 12125526 HU400103 IPRV RT. 3291 VÁMOSGYÖRK, KOSSUTH TANYA 1. RJK Eger 1 1 

281 11611518 HU611958 IT&H KFT 9025 GYÕR, BÉCSI UTCA 14 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

282 11986500 HU402205 ITALKERESKEDÕ-HÁZ RT. 3527 MISKOLC, BESENYÕI ÚT 14 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

283 13000196 HU105009 ITALVILÁG KFT. 1106 BUDAPEST, JÁSZBERÉNYI ÚT 29 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

284 11136970 HU611802 ITEL KFT 9028 GYÕR, FEHÉRVÁRI UTCA 75 RJK Gyõr 7 

285 11886046 HU402182 JAKAB KFT. 3400 MEZÕKÖVESD, DOHÁNY ÚT 4 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

286 54709328 HU611891 JAKAB SÁNDORNÉ 8778 ÚJUDVAR, FÕ ÚT 17/A RJK Gyõr 7 

287 13285647 HU512474 JANGOLD KFT 6230 SOLTVADKERT, JÓKAI UTCA 19 RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

288 12745753 HU503637 JAN-KER 2001 KFT. 6800 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, HALÁSZ UTCA 20. RJK Kecs ke mét 7 

289 10268911 HU105425 JAPAN COOP KFT. 1025 BUDAPEST, CIMBALOM UTCA 7. RJK Bu da pest 7 7 

290 12936773 HU102068 JAS BUDAPEST RT. 1141 BUDAPEST,MOGYORÓDI ÚT 168. RJK Bu da pest 1 1 1 

291 11243722 HU701083 JEKLOTEHNA HUNGARIA KFT 4488 BESZTEREC, KOSSUTH LAJOS UTCA 43 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

292 28673217 HU103393 JÓ-PI BT. 1039 BUDAPEST, KIRÁLYOK UTCA 194 RJK Bu da pest 7 

293 10608764 HU503423 JÓZSA ÉS TÁRSAI KFT. 6050 LAJOSMIZSE, SZENT LAJOS UTCA 2. RJK Kecs ke mét 1 

294 51741097 HU711634 JUHÁSZ JÓZSEFNÉ 4532 NYÍRTURA, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 41 RJK Nyír egy há za 7 

295 11344926 HU601297 K & B MEDI-GALEN KFT. 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH ÚT 14. RJK Gyõr 7 7 

296 11497000 HU700074 KAISER 2000KFT. 4245 ÉRPATAK, BÉKE TELEP 3 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

297 10411652 HU503556 KALO-KER KFT. 6300 KALOCSA, MÉHÉSZ UTCA 2. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

298 11223009 HU200916 KAPOS ITAL KFT 7400 KAPOSVÁR, ÁLLOMÁS UTCA 24 RJK Pécs 7 

299 26054607 HU712182 KARCAGI BORHÁZ BT. 5300 KARCAG, DEÁK KÖRÚT 77. RJK Nyír egy há za 7 

300 20147019 HU603207 KARDINÁL’98 BT. 8800 NAGYKANIZSA, HUNYADIUTCA 33-35/B RJK Gyõr 7 

301 11948128 HU700377 KARSAI KFT 4531 NYÍRPAZONY, PETÕFI UTCA 75 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

302 11234755 HU202585 KASZÁS-KER KFT. 8700 MARCALI, ADYUTCA 9 RJK Pécs 7 

303 11873075 HU611796 KATAVICS KFT. 9700 SZOMBATHELY, LOVAS UTCA 24 RJK Gyõr 7 

304 11024233 HU503431 KE- SZA KFT. 6000 KECSKEMÉT, ERKEL FERENCUTCA 6 RJK Kecs ke mét 2 2 

305 11970440 HU500989 KECSKEMÉTI LIKÖRIPARI RT. 6000 KECSKEMÉT, KISKÕRÖSI ÚT 18-20. RJK Kecs ke mét 2,5 

306 13428365 HU712572 KELET-ALFI KER KFT. 4400 NYÍREGYHÁZA, DEBRECENI ÚT 99 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

307 10323223 HU100410 KELLER KFT. 1025 BUDAPEST, BÚZAVIRÁG UTCA 3. RJK Bu da pest 2,4,5,7 2,4,5,7 2,4,5,7 

308 12939051 HU211790 KELTA TÛZ KFT. 8600 SIÓFOK, ERKEL FERENC UTCA 13/B. RJK Pécs 7 

309 10669855 HU501415 KENTAUR KFT. 6000 KECSKEMÉT, CSIPKE UTCA 13. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,5 

310 10445567 HU711324 KEREKES KFT. 4030 DEBRECEN, DIÓSZEGI UTCA 3-5 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

311 11081124 HU503638 KEREK-PEREC KFT. 6722 SZEGED, MÉREY UTCA 6/B. RJK Kecs ke mét 7 

312 12761726 HU100006 KERIMP-2001 2351 ALSÓNÉMEDI, ÉSZAKI VÁLLALKOZÓI T RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 

313 13018485 HU202635 KEST-LUXUS KFT. 7815 HARKÁNY, ARANY J.UTCA 13. RJK Pécs 7 

314 27665358 HU601124 KÉT KINCSES BT. 8900 ZALAEGERSZEG, KERT UTCA 17. RJK Gyõr 7 

315 11068738 HU402173 KEZ-KER KFT. 3534 MISKOLC, SZARKAHEGY UTCA 68 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

316 12704471 HU402291 KIRÁLYHEGY KER. KFT. 3918 SZEGI, ALKOTMÁNY ÚT 59 RJK Eger 7 

317 11129266 HU611777 KISALFÖLD FÜSZÉRT RT 9028 GYÕR, RÉGI VESZPRÉMI UTCA 14-16 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

1
3

0
8

P
É

N
Z

Ü
G

Y
I K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

6
. szám



Sorsz.
Adó szám v.

adó azo no sí tó
Engsz. En ge dé lyes ne ve En ge dé lyes szék he lye En ged sé lye zõ vh. Ke res ke del mi Ex port Im port

Kö zös sé gi
ke res ke dõi

318 11421991 HU500808 KISKUN-VIN KFT. 6221 AKASZTÓ, CSENGÕDI UTCA 110/A. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

319 13023812 HU611862 KISMEGYER-DELIKÁT KFT. 9151 ABDA, HUNYADI UTCA 47 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

320 11448721 HU402346 KISPATAK - 2000. KER. KFT. 3950 SÁROSPATAK, TOLDI UTCA 8 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

321 11650520 HU711926 KISS B. KER. KFT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, SZABADSÁG TÉR25 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

322 11570576 HU501042 KISS ÉS TÁRSAI KFT 6224 TABDI, NAGY MIHÁLY UTCA 12 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

323 50254613 HU103564 KISS ZSOLT 2120 DUNAKESZI, KOSZTOLÁNYI DEZSÕ UTCA 29/B. RJK Bu da pest 7 

324 11156521 HU712213 KISS-OIL ÁRUHÁZ RT. 4030 DEBRECEN, DIÓSZEGI ÚT 3-5 RJK Nyír egy há za 1 1 

325 18053302 HU104559 KKKSZ 1037 BUDAPEST, MONTEVIDEO UTCA 3. RJK Bu da pest 1 1 

326 21325470 HU112777 KOBRA 97. BT. 1095 BUDAPEST,SOROKSÁRI ÚT 58 RJK Bu da pest 7 

327 10695982 HU500703 KOCH-VIN KFT. 6500 BAJA, KASZÁS UTCA 16/A. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

328 25669590 HU711647 KOMÁROMI ITALHÁZ BT 4372 NYIRBÉLTEK, KOSSUTH LAJOS UTCA 91 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

329 10889314 HU102226 KONVOJ-MAX KFT. 1107 BUDAPEST,FERTÕUTCA 1/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

330 53470775 HU611907 KOPÁCSI LÁSZLÓ 9700 SZOMBATHELY, ERNUSZT KELEMEN UTCA 44. RJK Gyõr 7 

331 44024259 HU500713 KOVÁCS SÁNDOR 6077 ORGOVÁNY, FELSÕJÁRÁS219. RJK Kecs ke mét 7 

332 13156895 HU503419 KOZÁK KFT. 6000 KECSKEMÉT, FÁKLYA UTCA 10. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

333 73272744 HU112620 KÕNIG PINCE EGYÉNI CÉG 1222 BUDAPEST,SÖRHÁZ UTCA 37. RJK Bu da pest 7 7 7 

334 12494347 HU804628 KRAMÁR ÉS TÁRSA KFT. 2462 MARTONVÁSÁR, BÉKE ÚT 67 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

335 63030992 HU104586 KREILVILMOS 1125 BUDAPEST,GALGÓCZY UTCA 50/F RJK Bu da pest 7 7 7 

336 12788013 HU111141 KRETEK HUNGARY KFT. 1092 BUDAPEST, RÁDAY UTCA 9. RJK Bu da pest 2,3,4,6,7 2,3,4,6,7 2,3,4,6,7 

337 13143233 HU501059 KUNSÁG SZESZ RT 6200 KISKÕRÖS, BÁNFFY UTCA 37 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

338 10621923 HU501193 KUNVIN KFT 6444 KÉLESHALOM, IV.KÖRZET22/A RJK Kecs ke mét 2,7 

339 12790313 HU512765 KUNVITIS KFT. 6440 JÁNOSHALMA, BORPINCE UTCA 2 RJK Kecs ke mét 7 

340 54705207 HU611894 KUSTÁN GÁBOR 8918 CSONKAHEGYHÁT, FÕ UTCA 2 RJK Gyõr 7 7 

341 10660258 HU501188 KUTE KFT. 6223 SOLTSZENTIMRE, DÓZSA GY. UTCA 79. RJK Kecs ke mét 7 7 

342 11428369 HU503421 KUTE-VIN RT. 6223 SOLTSZENTIMRE, DÓZSA GY. UTCA 77. RJK Kecs ke mét 7 

343 27244753 HU801343 LA-MAS BT 8514 MEZÕLAK, BARTÓK UTCA 18 RJK Szé kes fe hér vár 7 

344 10854673 HU102661 LAMICOOP KFT. 2083 SOLYMÁR, BOCSKAI UTCA 2. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 7 

345 10505898 HU100481 LÁNGASTRONOMIA KFT. 1146 BUDAPEST, ÁLLATKERTI UTCA 2. RJK Bu da pest 2,3,4,7 2,3,4,7 2,3,4,7 

346 12372041 HU105406 LAPKER RT. 1097 BUDAPEST, TÁBLÁS UTCA 32 RJK Bu da pest 6 

347 10807798 HU105121 LATINUM KFT 1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT 160 RJK Bu da pest 7 7 

348 10730416 HU712199 LÉDIG KFT. 4087 HAJDÚDOROG, MESTER UTCA 9 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

349 11428390 HU501204 LEJÓKER ‘97 KFT. 6200 KISKÕRÖS, BÁNKUTCA 1. RJK Kecs ke mét 7 

350 10436741 HU105520 LEKKERLAND KFT 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, HOSSZÚRÉT RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

351 63859696 HU507701 LELUTZ ZOLTÁN 5630 BÉKÉS, FÁY A. UTCA 7/A 1 3 RJK Kecs ke mét 7 7 

352 23245295 HU400928 LÉNAGLAS BT. 3300 EGER, VERES PÉTER ÚT 11. RJK Eger 7 

353 46778071 HU611915 LENGYEL LÁSZLÓ 9330 KAPUVÁR, SZÉCHENYI UTCA 65 RJK Gyõr 7 

354 11073990 HU105115 LESIKER KFT 1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA 19/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

355 21588017 HU105749 LIDL MAGYARORSZÁG BT 1027 BUDAPEST,TÖLGYFA UTCA 1-3 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

356 10683929 HU402353 LILKI KFT 3433 NYÉKLÁDHÁZA, DÓZSA GY. ÚT 3 RJK Eger 7 7 7 

357 12258231 HU100836 LIQUID GOLD KFT. 1117 BUDAPEST, HUNYADI JÁNOS ÚT 1 RJK Bu da pest 2,3,5 2,3,5 2,3,5 2,3,5 

358 12356470 HU108743 LUDWIG & NEMESVÖLGYI KFT. 1075 BUDAPEST, WESSELÉNYI UTCA 2 RJK Bu da pest 7 7 7 

359 12373963 HU110696 LUDWIG WINES KFT. 1075 BUDAPEST, WESSELÉNYI UTCA 12 RJK Bu da pest 7 

360 45373752 HU401443 LUKÁCS SÁNDOR 3950 SÁROSPATAK, DÓZSA TÉR18 RJK Eger 7 

361 13100595 HU111154 LUKOIL MAGYARORSZÁG KFT. 1145 BUDAPEST, ÚJVILÁG UTCA 50-52 RJK Bu da pest 1 1 1 

362 12021903 HU104618 LUXARDÓ KFT. 2700 CEGLÉD, FELHÁZ UTCA 34. RJK Bu da pest 7 

363 21814121 HU202610 M ÉS TÁRSA BT. 7400 KAPOSVÁR, RADNÓTI UTCA 22. RJK Pécs 7 

364 25674082 HU711659 M+B MARKETING BT 4600 KISVÁRDA, KOSSUTH LAJOS UTCA 9 RJK Nyír egy há za 7 

365 12700226 HU110984 MABANAFT HUNGARI KFT. 1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS UTCA 58/B. RJK Bu da pest 1 1 1 

366 12131648 HU109070 MAGYAR BOROK HÁZA KFT. 1014 BUDAPEST, SZENTHÁROMSÁG TÉR6 RJK Bu da pest 7 7 7 7 
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367 12360480 HU100020 MAGYAR DUTY FREE KFT. 1185 BUDAPEST, FERIHEGY REPÜL 2BTERMINAL RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

368 10901232 HU106486 MAGYAR POSTA RT. 1122 BUDAPEST, KRISZTINAKÖRÚT 6-8. RJK Bu da pest 6 

369 10552821 HU800558 MAGYAR SUZUKI RT. 2500 ESZTERGOM, SCHWEIDEL JÓZSEF UTCA 52/A RJK Szé kes fe hér vár 7 7 

370 12516564 HU106079 MAL RT. 1118 BUDAPEST, BEREGSZÁSZ ÚT 84 RJK Bu da pest 1 

371 10783799 HU105132 MALATINSZKY ÉS TÁRSA KER.KFT 1051 BUDAPEST,JÓZSEF ATTILA UTCA 12 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

372 12798892 HU112807 MALÉV GH KFT. 1185 BUDAPEST, NAGYBECSKEREK UTCA 30 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

373 10799079 HU100464 MALÉV RT. 1097 BUDAPEST, KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT 12-14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

374 13044103 HU500058 MARKER-VIN KFT. 6200 KISKÕRÖS, BAROSS G. UTCA 52. RJK Kecs ke mét 7 

375 12094916 HU101396 MARLANI KFT 2040 BUDAÖRS, VAS UTCA 10 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

376 26038548 HU712216 MÁRTA BT. 5310 KISÚJSZÁLLÁS, MALOM ÚT 23. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,7 

377 11138013 HU112735 MARTINYAK KFT. 1211 BUDAPEST, ÖNTÖDE ÚT 3-5 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

378 13064699 HU402143 MÁTRA BORKER 2003. KFT 3261 ABASÁR, FÕ ÚT 66 RJK Eger 7 

379 20347862 HU412757 MÁTRAI HEGYKÖZSÉGEK KHT 3200 GYÖNGYÖS, MÓRICZ ZSIGMONDUTCA 4 RJK Eger 7 7 

380 10856417 HU111083 MÁV RT 1062 BUDAPEST, VI. KER., ANDRÁSSY ÚT 73-75 RJK Bu da pest 1 1 

381 10709559 HU202424 MAYER KER. KFT. 7081 SIMONTORNYA, KOSSUTH L. TÉR13 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

382 13337919 HU712626 MEAL-TRADE KFT. 4211 EBES, KOSSUTH UTCA 32-34. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

383 10586138 HU203306 MECSEK FÜSZÉRT RT. 7623 PÉCS, MEGYERI ÚT 21 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

384 11062378 HU401087 MEGYER RT. 3950 SÁROSPATAK, NAGY LAJOS UTCA 12. RJK Eger 7 7 7 

385 12004829 HU100030 MEMORIA COPY CARE HUNGARY KFT. 2330 DUNAHARASZTI, KOSSUTH LAJOS ÚT 93 RJK Bu da pest 7 7 7 

386 10587287 HU101524 MERCK KFT. 1113 BUDAPEST, BOCSKAI ÚT 134-146. RJK Bu da pest 1,2 2 1,2 1,2 

387 10447088 HU201536 MERKATIMPEX KFT. 7627 PÉCS, DR. SZÁNTÓ LÁSZLÓ UTCA 12 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

388 8337173106 HU712228 MERMEZE GYÖRGY 4100 BERETTYÓÚJFALU, NYÁRAS ÚT 64 RJK Nyír egy há za 7 

389 10709700 HU501484 MÉTA KFT. 6060 TISZAKÉCSKE, SZOLNOKIÚT 48. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

390 10393147 HU112699 METCOSPED KFT. 1143 BUDAPEST,, IDA UTCA 2. RJK Bu da pest 7 

391 10828663 HU112446 METRO-KERESKEDELMI KFT. 2041 BUDAÖRS, BUDAPARK, KELETI3 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3 

392 58416703 HU500921 MEZEI ZOLTÁN MIHÁLY 6070 IZSÁK, ÁRPÁD UTCA 14/A. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

393 10496051 HU100033 MINERALKONTOR HUNGÁRIA KFT. 1023 BUDAPEST, ÜRÖMI UTCA 40. RJK Bu da pest 1 1 1 

394 13389875 HU112548 MINI BOR PINCÉSZET KFT. 1038 BUDAPEST, VASÚT SOR 32 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

395 12502705 HU402261 MISKOLCI ITALKERESKEDELMI RT. 3531 MISKOLC, BODÓSOR UTCA 34. RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

396 11063946 HU400832 MISKOLCI LIKÕRGYÁR RT 3527 MISKOLC, VITÉZ ÚT 13 RJK Eger 2,3,4,5,6 2,4,5 2,4,5 

397 12728978 HU501142 MÓKUSKER 2001 KFT. 6237 KECEL, SOLTVADKERTI UTCA 90. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

398 10625790 HU101206 MOL RT. 1117 BUDAPEST,
 OKTÓBER HUSZONHARMAD UTCA 18 

RJK Bu da pest 1 1 1 

 399 12882519 HU501118 MOLIN-KER KFT. 6400 KISKUNHALAS, MÉSZÁROS L. UTCA 6. RJK Kecs ke mét 7 

400 12517606 HU800069 MOL-LUB KFT. 2931 ALMÁSFÜZITÕ, FÕ ÚT 21 RJK Szé kes fe hér vár 1 1 1 

401 10803309 HU103904 MOLTRADE-MINERALIMPEX RT. 1068 BUDAPEST, VI. KER., BENCZUR UTCA 13. RJK Bu da pest 1 1 1 

402 11175030 HU401226 MONARCHIA BORÁSZATI KFT. 3326 OSTOROS, MEZÕKÖVESDI ÚT 5 RJK Eger 7 7 7 7 

403 11074881 HU402127 MUZEÁLIS BORFORGALMAZÓ KFT. 3300 EGER, VERÕSZALA UTCA 1-3 RJK Eger 7 

404 11819448 HU801334 NAGY ÉS NAGY KFT. 8300 TAPOLCA, VAJDA JÁNOS UTCA 95 RJK Szé kes fe hér vár 7 

405 53364955 HU611879 NAGY FERENC JÁNOS 9600 SÁRVÁR, NÁDASDY UTCA 47/A RJK Gyõr 7 

406 20062228 HU202592 NARANCSVIRÁG BT. 7900 SZIGETVÁR, SZECSÕDI M. UTCA 5. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

407 25667457 HU711661 NÉGY - S BT. 4400 NYÍREGYHÁZA, PAZONYI ÚT 17 RJK Nyír egy há za 7 

408 21836561 HU601625 NÉMETH ÉS TÁRSA BT. 8914 VASBOLDOGASSZONY, PETÕFI UTCA 5 RJK Gyõr 7 

409 21000603 HU402301 NEXUS TRADE BT. 3910 TOKAJ, JÓKAI UTCA 42. RJK Eger 7 

410 21054918 HU203933 NEXUS-99 BT. 8630 BALATONBOGLÁR, IPARTELEP RJK Pécs 7 

411 10705469 HU100456 NIAGARA LIKÕR KFT. 1111 BUDAPEST, XI. KER., BARTÓK BÉLA UTCA 14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

412 13435505 HU812341 NITROSEN KFT. 8200 VESZPRÉM, EGYETEM UTCA 9 RJK Szé kes fe hér vár 1 1 1 

413 11966423 HU105116 NIVÓ-VINUM KFT 1092 BUDAPEST, IX. KER., FERENC KÖRÚT 2-4. RJK Bu da pest 7 7 7 7 

414 13113092 HU105122 NÓGRÁDI ÉLELMISZER KFT. 1043 BUDAPEST IV.KER., MUNKÁSOTTHON UTCA 33. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 
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415 10422762 HU401400 NÓGRÁDVIN KFT. 3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 62. RJK Eger 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

416 10793248 HU102159 NOVOCHEM KFT. 1089 BUDAPEST, VIII. KER., ORCZYÚT 6. RJK Bu da pest 1 1 1 

417 11827218 HU711660 NYÍRZEM RT. 4600 KISVÁRDA, SZENT LÁSZLÓÚT 38 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

418 49976144 HU104655 NYITRAINÉ KOLUMBÁN ILDIKÓ 2040 BUDAÖRS, NÁDASDÛLÕSÉTÁN 3 II. 6 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

419 10269345 HU800046 OCTEL MAGYARORSZÁG KFT. 2922 KOMÁROM 6 SZÕNY FB., KÕOLAJ UTCA 2 RJK Szé kes fe hér vár 1 1 1 

420 12683437 HU101367 ODIE KFT. 1067 BUDAPEST, VI. KER., TERÉZ KÖRÚT 31 1 15 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

421 12961672 HU100485 OILTANKING HUNGARY KFT. 1139 BUDAPEST, RÓBERT KÁROLY KÖRÚT 34 RJK Bu da pest 1 

422 28453545 HU104661 OLASZ ÉS TSA. BT. 1119 BUDAPEST, XI. KER., FEHÉRVÁRIUTCA 63-65. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

423 22419334 HU603354 OLD-TOP BT 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, SZENT LÁSZLÓ TÉR4 RJK Gyõr 7 7 7 7 

424 13540836 HU512724 OLEO CHEMICAL KFT. 6060 TISZAKÉCSKE, DÓZSATELEP 71. RJK Kecs ke mét 1 1 

425 10542925 HU100024 OMV HUNGÁRIA 1134 BUDAPEST, RÓBERT KÁROLY KÖRÚT 64-66 RJK Bu da pest 1 1 1 

426 11446255 HU412653 OR-96 KFT. 3532 MISKOLC, GYÕRI KAPU48-50 RJK Eger 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

427 12512852 HU400930 OSTOROS-NOVAJ BOR ZRT. 3326 OSTOROS, NAGYVÖLGY ÚT 2 RJK Eger 7 

428 13408769 HU112610 OTP TRADE KFT. 1131 BUDAPEST, XIII. KER., BABÉRUTCA 9 RJK Bu da pest 6 

429 10481734 HU612597 ÖREG MALOM KFT. 9735 CSEPREG, ÖREG MALOM FOGADÓ RJK Gyõr 7 7 

430 11063070 HU401220 PAJZOS RT. 3950 SÁROSPATAK, NAGY LAJOS UTCA 12. RJK Eger 7 7 7 

431 46839509 HU611886 PAKSI ZOLTÁN 9023 GYÕR, MÉSZÁROS LÕRINC UTCA 12 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

432 12476949 HU501146 PALÁSTI BORÁSZAT KFT. 6237 KECEL, ÁRPÁD UTCA 9. RJK Kecs ke mét 7 

433 11672874 HU805996 PÁLMAI ÉS SCHMIDT KFT. 8420 ZIRC, PETÕFI UTCA 14 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

434 12491416 HU402252 PALÓC BORÁSZ KFT. 3100 SALGÓTARJÁN, RÁKÓCZI ÚT 103. RJK Eger 7 

435 10534485 HU402167 PALÓC NAGYKER KFT. 3104 SALGÓTARJÁN IPARI PARK, PARK ÚT 9. RJK Eger 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,7 

436 12891414 HU400239 PALOTA BORHÁZ KFT. 3907 TÁLLYA, CSOKONAI ÚT 7 RJK Eger 7 7 7 7 

437 13505866 HU612589 PAMPETRICS BORKERESKEDÉS KFT. 8360 KESZTHELY, KOSSUTH L. ÚT 18. RJK Gyõr 7 

438 12509142 HU108544 PANNON TOKAJ KFT. 1113 BUDAPEST, XI. KER., DARÓCZI UTCA 1-3. RJK Bu da pest 7 

439 12010130 HU101282 PANNONDRINK ÉS MILLENNIUM KFT. 1139 BUDAPEST, XIII. KER., FÁY ÚT 20. RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

440 10684621 HU105417 PANNÓNIA HOTELS RT. 1088 BUDAPEST, VIII. KER., PUSKIN UTCA 6 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2 

441 11362300 HU203093 PANNONMEDICINA RT. 7634 PÉCS, ÜRÖGI FASOR 2/A. RJK Pécs 1,2 

442 22014355 HU804774 PÁPAI ÉS TÁRSA BT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HAVRANEKUTCA 45 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

443 22871754 HU712197 PAPP L 1995 BT. 4100 BERETTYÓÚJFALU, SINKA ISTVÁN UTCA 3 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

444 10335248 HU100038 PARADOR KFT. 1149 BUDAPEST, XIV. KER., RÓNA UTCA 107A RJK Bu da pest 3,5 3,5 3,5 

445 72639180 HU412822 PÁSZTOR ZSOLT 3360 HEVES, HEVESI JÓZSEF ÚT 8 RJK Eger 7 

446 11159892 HU712230 PATTI-95 KFT. 4031 DEBRECEN, KISHEGYESI ÚT 45/B RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,7 

447 12703597 HU503640 PAXI 2001 KFT. 6900 MAKÓ, LIGETUTCA 24/B. RJK Kecs ke mét 7 

448 11002776 HU200063 PÉCSI SÖRFÕZDE RT. 7624 PÉCS, ALKOTMÁNY UTCA 94. RJK Pécs 2,3 2,3 2,3 2,3 

449 12700460 HU403001 PENOMIT ZRT. 2660 BALASSAGYARMAT, IPARI PARK 1. RJK Eger 2,3,4,5,6,7 

450 10338753 HU503688 PENTA DRINK MINIPOL KFT 5600 BÉKÉSCSABA, IPARI ÚT 2 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

451 10969629 HU104679 PENNY-MARKET KFT. 2351 ALSÓNÉMEDI, ÉSZAKI VÁLLALKOZÓI T RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

452 10537701 HU603379 PERINT KFT. 9700 SZOMBATHELY, MÉRLEGUTCA 1 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 7 7 

453 10813786 HU111152 PEROD RICARD HUNGARY KFT. 1155 BUDAPEST, XV. KER., DEMBINSZKY UTCA 1 RJK Bu da pest 2,4,5,7 

454 13213659 HU501215 PÉTER BORHÁZ KFT. 6230 SOLTVADKERT, IFJÚSÁG UTCA 29. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

 455 11173485 HU402362 PETHÕ ÉS PETHÕ BORKER. KFT. 3300 EGER, HELL MIKSA ÚT 2 2 6 RJK Eger 7 

456 12183920 HU101405 PETROLINE KFT 1135 BUDAPEST, HEGEDÛS GY. ÚT 35/B RJK Bu da pest 1 1 1 

457 11752811 HU504907 PETROM HUNGÁRIA KFT 5675 TELEKGERENDÁS, KÜLTERÜLET0102 RJK Kecs ke mét 1 1 

458 10948015 HU101240 PETROTÁR KFT. 1143 BUDAPEST, XIV. KER., BESNYÕI UTCA 13. RJK Bu da pest 1 

459 11133331 HU602588 PFNEISZL KFT. 9400 SOPRON, FEKETEVÁROSI UTCA 13. RJK Gyõr 7 7 

460 10624225 HU400688 PHILIP MORRIS MAGYARORSZÁG KFT. 3300 EGER, BERVAI ÚT 15 RJK Eger 6 6 6 6 

461 12068535 HU104709 PHOENIX PHARMA RT. 2151 FÓT, KELETI MÁRTON ÚT 19 RJK Bu da pest 1,2 

462 10665851 HU800572 PILIS’91 KERESKEDELMI KFT. 2519 PILISCSÉV, KESZTÖLCI ÚT 2 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 2,7 2,7 

463 25237342 HU203927 PILSNER BT. 8640 FONYÓD, VÁGÓHÍD UTCA 17 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 
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464 10469435 HU712181 PINCE KFT. 5100 JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 15 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

465 11319687 HU612210 PINCEMESTER ‘ 99 KFT. 9700 SZOMBATHELY, KIRÁLY UTCA 11 RJK Gyõr 7 7 

466 12505241 HU503413 PIPO WINE KFT. 6200 KISKÕRÖS, HONVÉD UTCA 42. RJK Kecs ke mét 7 

467 22871871 HU710872 PIRAMIS ITAL BT. 4026 DEBRECEN, MESTER UTCA 28 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

468 10597468 HU105247 PLANER KFT 1045 BUDAPEST IV.KER., SZÉCHENYI TÉR10 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

469 12623134 HU100500 PLAST-BAK KFT 2151 FÓT, HEGYALJAUTCA 55 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

470 12189672 HU105178 PLR KFT 1136 BUDAPEST, XIII. KER., TÁTRA UTCA 3 RJK Bu da pest 7 7 7 

471 12112294 HU712208 POLGÁR COOP KFT. 4090 POLGÁR, HÕSÖK UTCA 6 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

472 10402740 HU801224 POLUS-COOP RT. 8400 AJKA, SZABADSÁG TÉR7 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

473 10658367 HU100032 PONTI 1029 BUDAPEST, II. KER., ARANY JÁNOS UTCA 8 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

474 10735590 HU100169 PRÍMAGÁZ HUNGÁRIA RT. 1117 BUDAPEST, IRINYI JÓZSEF UTCA 4-20 RJK Bu da pest 1 1 1 

475 47008340 HU611820 PRINCZESFERENCNÉ 9400 SOPRON, SOPRON PLAZA LACNERUTCA 1 RJK Gyõr 7 

476 10220278 HU110905 PROFI MAGYARORSZÁG RT. 1097 BUDAPEST, KÖNYVES KÉLMÁNKÖRÚT 12-14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

477 73864787 HU711655 PUSKÁS FERENC 4496 SZABOLCSVERESMART, MICSURIN UTCA 2 RJK Nyír egy há za 7 

478 10394296 HU400785 QUALITY CHAMPIGNONS KFT. 3395 DEMJÉN, KÜLTERÜLET RJK Eger 7 

479 11818289 HU112416 QUELLE-VÍZ KFT. 1161 BUDAPEST, JÓZSEF UTCA 150-152 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

480 11408615 HU611865 RÁBA VINOTÉKA KFT 9030 GYÕR, ERGÉNYI UTCA 3 RJK Gyõr 2,3,4,5,7 7 

481 12593972 HU104743 RÁCZ VIN 2030 ÉRD, BAJUSZFÛ UTCA 35 RJK Bu da pest 7 

482 12195196 HU804896 RAIFFEISEN AGRÁRHÁZ KFT 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, TAKARODÓ ÚT 2 RJK Szé kes fe hér vár 1 

483 11592112 HU103641 RAIKER KFT. 1184 BUDAPEST, HENGERSOR UTCA 45-53. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,6,7 

484 10757260 HU105213 RAMEXA -NPD KFT. 1138 BUDAPEST, VÁCI ÚT 177 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

485 10436208 HU402130 RELÁCIÓ KFT. 3421 MEZÕNYÁRÁD, SZENT ISTVÁN KIRÁLY UTCA 90. RJK Eger 7 

486 28387549 HU100479 REX-VIN CO BT. 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, LOSONCZIUTCA 52 RJK Bu da pest 7 7 7 

487 50593705 HU112283 RIBAISTVÁN 2133 SZÕDLIGET, ATTILA UTCA 21 RJK Bu da pest 7 

488 10890163 HU110705 ROJIK KFT 1173 BUDAPEST, PESTI ÚT 211 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

489 11143725 HU700196 RÓNA KFT. 4029 DEBRECEN, ATTILA TÉR3. RJK Nyír egy há za 6 6 6 

490 11885337 HU105311 RÓNATABAK KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, TÓ UTCA 3 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

491 12054439 HU112588 RUBÓK KFT. 2045 TÖRÖKBÁLINT 1, BAROSS UTCA 29 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

492 13542577 HU112619 RÜK KFT. 1185 BUDAPEST, NAGYBECSKEREK UTCA 30 RJK Bu da pest 1 

493 10449372 HU100066 S.E.F.T. KFT. 1026 BUDAPEST,ENDRÕDI S. UTCA 47/A RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

494 10640140 HU105927 S.E.F.T. TRAFIK KFT 1089 BUDAPEST, KORÁNYI S. UTCA 3/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

495 11525356 HU801335 SALÁNKI BORGAZDASÁG KFT. 8241 ASZÓFÕ, TIHANYI ÚT 1 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 

496 63923009 HU612397 SÁMI BALÁZS LAJOS 8800 NAGYKANIZSA, TÉGLAGYÁRI ÚT 2 RJK Gyõr 7 

497 11372158 HU500889 SÁNDOR PINCE KFT. 6230 SOLTVADKERT, SZENTHÁROMSÁG UTCA 78 RJK Kecs ke mét 7 

498 22416434 HU611858 SAUERVIN BT. 9072 NAGYSZENTJÁNOS, SPORT UTCA 29 RJK Gyõr 7 

499 11388610 HU412287 SCANDIC ROYAL KFT 3527 MISKOLC, SAJÓ ÚT 1 RJK Eger 2,3 2,3 

500 13403771 HU112396 SCANDINAVIAN TOBACCO HUNGARY
KFT. 

2040 BUDAÖRS, TÁVÍRÓKÖZ4 RJK Bu da pest 6 

501 40444600 HU105935 SCHAFFERJÓZSEF 1104 BUDAPEST, SZENTIMREI UTCA 8 RJK Bu da pest 7 

502 44031949 HU100081 SCHISZLER PÉTER 1134 BUDAPEST, BULCSÚ UTCA 19. RJK Bu da pest 7 7 7 

503 44039246 HU500913 SCHISZLER SÁNDOR 6235 BÓCSA, II. KERÜLET169. RJK Kecs ke mét 7 

504 11322500 HU812503 SCHMIDT ÉS SCHMIDT KFT. 8100 VÁRPALOTA, PÉTI ÚT RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 

505 13549110 HU712633 SERBONUS PLUSZ KFT. 4030 DEBRECEN, TARÁNYI ÚT 4 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

506 13120847 HU503154 SHARK-GATE KFT. 6224 TABDI, ERDÕALJADÛLÕ 1 RJK Kecs ke mét 2,3,5,7 

507 11110787 HU800057 SHELL GAS HUNGARY RT 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SÓSTÓI UTCA 17-19 RJK Szé kes fe hér vár 1 1 1 

508 10891810 HU100036 SHELL HUNGARY RT. 1036 BUDAPEST, LAJOS UTCA 48-66. RJK Bu da pest 1 1 1 

509 12546750 HU105443 SHIP,S SUPPLY BUDAPEST KFT 1121 BUDAPEST, RÁCZ ALADÁRUTCA 99/B RJK Bu da pest 7 7 7 

510 13232539 HU102684 SILKSTAR KFT. 1026 BUDAPEST, ZUHATAG SOR 1 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

511 20445915 HU501098 SINKOVICZ ÉS KISS BT. 6224 TABDI, KOSSUTH L. UTCA 27. RJK Kecs ke mét 7 
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512 25230486 HU203934 SIÓ TRINKKER BT. 8600 SIÓFOK, BAJCSY ZS.UTCA 84. RJK Pécs 7 

513 11817491 HU202838 SIÓFOKI SIÓMENTE RT. 8600 SIÓFOK, DÓZSA GY.UTCA 14 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

514 11953658 HU500959 SK BORCSA KFT. 6000 KECSKEMÉT, DÁLIA UTCA 3. RJK Kecs ke mét 7 7 

515 12180587 HU110989 SLAVBEL KFT. 1147 BUDAPEST, LOVÁSZ UTCA 1. RJK Bu da pest 1 1 1 

516 11570325 HU503432 SMEKT KFT. 6000 KECSKEMÉT, KISFALUDY UTCA 5. RJK Kecs ke mét 2 2 

517 12472512 HU112754 SNOOKER 2000 KFT. 1077 BUDAPEST,WESSELÉNYI UTCA 51 RJK Bu da pest 7 

518 13061768 HU804911 SOMLÓI SZENT MÁRTON KFT. 8483 SOMLÓSZÕLÕS, KOSSUTH UTCA 173. RJK Szé kes fe hér vár 7 

519 10235007 HU700207 SOTEX KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, SZENT ISTVÁN UTCA 60 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

520 10485824 HU800175 SPAR MAGYARORSZÁG KFT. 2060 BICSKE, SZÉLESCSAPÁS UTCA RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

521 12404913 HU105502 SPENDER - MIX KFT 1037 BUDAPEST BÉCSI ÚT 267 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

522 13247162 HU212575 SSR HUNGARY KFT. 8638 BALATONLELLE, SZÖVETSÉG UTCA 5 RJK Pécs 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

523 11139595 HU611799 STELLÁTKER KFT 9027 GYÕR, BUDAI UTCA 7 RJK Gyõr 2,3,4,5,7 2,4 

524 13266499 HU101376 SVENGARD KFT. 2111 SZADA, SZÉKELY BERTALAN ÚT 20 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

525 10815379 HU503650 SWEDISH MATCH HUNGARIA KFT. 6724 SZEGED, BAKAY NÁNDOR UTCA 7-9 RJK Kecs ke mét 6 6 6 

526 12463590 HU501067 SZ ÉS J ITALHÁZ KFT. 6200 KISKÕRÖS, PETÕFI TÉR10-11. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 3 

527 11372141 HU503464 SZ ÉS J KFT. 6320 SOLT, FÖLDVÁRI UTCA 18-20. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

528 11851855 HU400533 SZ&OTILDE;L&OTILDE;SKERT RT. 3214 NAGYRÉDE, GYÖNGYÖSIÚT 1. RJK Eger 7 

529 46998066 HU611832 SZABÓTIBOR 9443 PETÕHÁZA, ÍFJÚSÁG UTCA 8 RJK Gyõr 7 

530 11236159 HU202381 SZABÓ KFT 8600 SIÓFOK, MAROSI UTCA 2 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

531 11248507 HU711893 SZAL-TÓ KFT 4700 MÁTÉSZALKA, HAJDÚ UTCA 59 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

532 12643493 HU711853 SZAL-TÓ TOP KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 24 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

533 45479999 HU503646 SZEGEDI PÁL 6600 SZENTES, JÓKAI UTCA 110. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

534 11571687 HU501040 SZENTGYÖRGYI BORHÁZ KFT. 6200 KISKÕRÖS, ALSÓ-CEBE119. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

535 10614817 HU112604 SZENTLÕRINCKÁTAI COOP KFT. 2255 SZENTLÕRINCKÁTA, RJK Bu da pest 3 3 

536 12889217 HU700375 SZICSEK KFT. 5461 TISZAFÖLDVÁR HOMOK, ÚJKINCSEM ÚT 17 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3 

537 11378903 HU100438 SZIGETVIN KFT 2317 SZIGETCSÉP, SZÕLÕTELEP RJK Bu da pest 7 7 

538 20531861 HU110717 SZIK-B-ORA BT 1149 BUDAPEST, XIV. KER., FRÁTER GY. UTCA 14 RJK Bu da pest 7 

539 10300765 HU501035 SZIKRAI BORÁSZATI KFT. 6032 NYÁRLÕRINC, FÕ UTCA 3. RJK Kecs ke mét 2,4,5,7 

540 20437808 HU503409 SZILVÁSI ÉS TÁRSA BT. 6000 KECSKEMÉT, IZSÁKI ÚT 2. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

541 47156474 HU611857 SZIMHARDT JÓZSEFNÉ 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, 
BAUER RUDOLF UTCA 10

RJK Gyõr 7 

542 23254516 HU402135 SZÕCS BT 3300 EGER, MINDSZENTY GEDEONUTCA 8 RJK Eger 7 

543 13005854 HU501317 SZÕLÕ TERMELÕ CSOPORT KFT 6000 KECSKEMÉT, REILE GÉZA ÚT 22 3 8 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

544 13390150 HU112555 SZRIMA KFT. 1094 BUDAPEST, TÛZOLTÓ UTCA 40 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

545 10656011 HU112167 T. HUMÁN KFT. 1211 BUDAPEST GYEPSOR UTCA 1. RJK Bu da pest 7 7 7 7 

546 12655803 HU503407 TABÁN TRAFIK MAGYARORSZÁG RT 6800 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY, ERZSÉBETI ÚT 5/B. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

547 11007513 HU202589 TALER KFT. 7623 PÉCS, VERSENY UTCA 17. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

548 12651146 HU401386 TÁLLYAI SZÕLÉSZETI SZÖVETKEZET 3907 TÁLLYA, NYERGES ÚTI TELEP RJK Eger 7 

549 10682935 HU503654 TANKER HUNGARY KFT. 6728 SZEGED, VÁGÁNY UTCA 3. RJK Kecs ke mét 1 1 

550 11490395 HU701081 TARPA MANUFAKTÚRA KFT. 4931 TARPA, KÖLCSEY ÚT 29 RJK Nyír egy há za 7 7 7 7 

551 11466655 HU602202 TASCHNERVIN KFT. 9400 SOPRON, BALFI UTCA 164 RJK Gyõr 7 7 7 

552 12789076 HU109787 TASSI ÉS TÁRSA KFT. 1171 BUDAPEST, ÖKÖL ÚT 5 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

553 13020936 HU106157 TEAM-SPIRIT KFT 1095 BUDAPEST, SOROKSÁRI ÚT 160 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

554 10471883 HU700209 TELMAX KFT 4461 NYÍRTELEK, GYULATANYA TANYA 178-179 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

555 10502400 HU501225 TERMOFARM KFT 6065 LAKITELEK, UGI UTCA 38 RJK Kecs ke mét 1 1 

556 10307078 HU105911 TESCO-GLOBAL RT. 2040 BUDAÖRS, KINIZSI UTCA 1-3. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

557 10318353 HU700012 TEVA GYÓGYSZERGYÁR RT 4042 DEBRECENPALLAGI ÚT 13. RJK Nyír egy há za 2 2 

558 13045740 HU112135 THE SCOTTISH CORNER KFT. 1051 BUDAPEST, SAS UTCA 20-22 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

559 11980346 HU105458 TIBIKE-R KFT 2750 NAGYKÕRÖS, RÁKÓCZI UTCA 39 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 
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560 13341558 HU411173 TIM-EG KFT. 3300 EGER, VERÕSZALA ÚT 1-3 RJK Eger 7 

561 13534594 HU112770 TINTO FINO KFT. 1033 BUDAPEST, SZÕLÕKERT KÖZ2 RJK Bu da pest 7 

562 11500085 HU712221 TISZA-COOP RT. 5000 SZOLNOK, TÉGLAGYÁRI ÚT 13. RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

563 10726121 HU712205 TISZA-TRADE KFT. 4031 DEBRECEN, DIÓFA UTCA 10 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

564 20185051 HU611895 TI-ZSO BT. 9342 MIHÁLYI, HUNYADI UTCA 70. RJK Gyõr 7 

565 12297339 HU112129 TOKAJ CRUS SELECT KFT 2083 SOLYMÁR, HÓVIRÁG UTCA 2/A RJK Bu da pest 7 7 

566 11069296 HU401085 TOKAJ KERESKEDÕHÁZ RT 3980 SÁTORALJAÚJHELY, MÁRTÍROK ÚT 17 RJK Eger 2,4,7 2,4,7 2,4,7 2,4,7 

567 13121972 HU402311 TOKAJ MERCATUS KFT. 3910 TOKAJ, BETHLEN GÁBOR UTCA 5. RJK Eger 7 7 7 7 

568 12718113 HU401069 TOKAJ-MAJOR KFT. 3916 BODROGKERESZTÚR, FELSÕ ÚT 2 RJK Eger 7 7 7 

569 11065663 HU401389 TOKAJ-OREMUS KFT. 3934 TOLCSVA, BAJCSY-ZS. UTCA 45-47. RJK Eger 7 7 7 

570 12800931 HU503427 TOLNA BORÁSZATI ÉS KER. KFT 6221 AKASZTÓ, FÕ UTCA 1. RJK Kecs ke mét 7 

571 11770855 HU105926 TOM BAGO KFT 1183 BUDAPEST, RÁDAY GEDEON UTCA 16 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

572 22478306 HU611887 TONO-KER BT 9200 MOSONMAGYARÓVÁR, LISZT FERENC UTCA 30. RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

573 10446489 HU101236 TOTAL HUNGARIA KFT. 2040 BUDAÖRS, EDISON UTCA 2 RJK Bu da pest 1 1 1 

574 12932229 HU500974 TÓTH BORKER KFT. 6200 KISKÕRÖS, BAJCSY-ZS. UTCA 75. RJK Kecs ke mét 7 

575 11207005 HU409796 TÓTH ÉS TÁRSA KFT. 3100 SALGÓTARJÁN, PÉCSKÕ ÚT 12/C RJK Eger 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

576 46938770 HU611910 TÓTHNÉ STOLLER MÁRIA 9184 KUNSZIGET, DUNA UTCA 8 RJK Gyõr 7 

577 11128571 HU611889 TÖL-TRADE KFT 9086 TÖLTÉSTAVA, PETÕFI SÁNDOR UTCA 56 RJK Gyõr 7 

578 11238694 HU200071 TÖRLEY KFT. 8630 BALATONBOGLÁR, ZRÍNYI UTCA 93 RJK Pécs 2,4,5,7 

579 11332815 HU805069 TRANSVIN-SÁNTHA KFT 8564 UGOD, KISS J. UTCA 40 RJK Szé kes fe hér vár 7 

580 11294285 HU203121 TREFFPUNKT GAR 2000 KFT. 7100 SZEKSZÁRD, SZÉCHENYI UTCA 21.52 RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

581 10839742 HU103206 TTI KFT. 1196 BUDAPEST, JÁHN FERENC UTCA 88 RJK Bu da pest 6 6 6 

582 10366071 HU503661 TURBÓ KFT. 6640 CSONGRÁD, ZSINÓRUTCA 39. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

583 11050690 HU503695 TÜTÜ-KER KFT 5500 GYOMAENDRÕD - GYOMA, BAJCSY UTCA 66 RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

584 11427595 HU503415 TÜZELÕ ÉS TÁRSA KFT. 6237 KECEL, KALOCSAI UTCA 28. RJK Kecs ke mét 7 

585 10725759 HU400507 TVK RT 3580 TISZAÚJVÁROS, TVK-IPARTELEP ÚT RJK Eger 1 1 1 

586 12770133 HU112512 TWIN-COLOR KFT. 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS, GYÁRTELEP RJK Bu da pest 1 

587 12245703 HU104982 ULRICH TRADE KFT 1046 BUDAPEST IV.KER., MUNKÁCSY M. UTCA 59 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

588 11495297 HU711658 UNI-G KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, DERKOVITS UTCA 132 RJK Nyír egy há za 7 7 

589 12113910 HU704287 UNITRADE-R KFT. 4033 DEBRECEN, KURUCZ UTCA 93 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5 2,4,5 

590 11780153 HU503435 UNIVER-COOP RT. 6000 KECSKEMÉT, KISKÕRÖSI ÚT 5-9. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 

591 13019486 HU700077 ÜDÍTÕ-CENTRUM KFT 4242 HAJDÚHADHÁZ, FÖLDI JÁNOS UTCA 27 RJK Nyír egy há za 7 

592 13142751 HU105972 V & V ITALNAGYKER KFT 1105 BUDAPEST, X. KER., BEBEK UTCA 3 RJK Bu da pest 7 

593 11353089 HU611816 VAJDA KFT 8800 NAGYKANIZSA, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 53/A RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

594 44195614 HU503414 VALENDA MIHÁLY 6230 SOLTVADKERT, KISS ERNÕ UTCA 84. RJK Kecs ke mét 7 

595 13119108 HU501014 VANCSURA ÉS VANCSURA KFT 6237 KECEL, SOLTVADKERTI UTCA 37/1 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

596 11240554 HU700622 VÁRDA- DRINK RT. 4600 KISVÁRDA, TEMESVÁRI ÚT 4 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

597 11468932 HU611890 VARGA ÉS TÁRSA KFT 9400 SOPRON, PÓCSI UTCA 11 RJK Gyõr 7 7 7 7 

598 62193364 HU105531 VARGA GÉZÁNÉ 2200 MONOR, NEMZETÕRUTCA 46 RJK Bu da pest 7 

599 73752150 HU203101 VARGA JÁNOS 7400 KAPOSVÁR, KONTRÁSSY ÚT 8 RJK Pécs 7 

600 53380258 HU611257 VASSLÁSZLÓ 9600 SÁRVÁR, ESZE TAMÁS ÚT 4 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

601 11574563 HU501057 VASS-BOR KFT. 6200 KISKÕRÖS, ALKOTMÁNY UTCA 91-93. RJK Kecs ke mét 7 

602 10531114 HU501205 VELEZVIN KFT. 6222 CSENGÕD, HORVÁTH K. UTCA 53. RJK Kecs ke mét 7 7 7 7 

603 11126263 HU602425 VENTWEST KFT 9400 SOPRON, BESENYÕUTCA 22 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

604 11101181 HU803178 VÉNUSZ KFT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, MÁRTÍROK ÚTJA 60 RJK Szé kes fe hér vár 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

605 10769694 HU105543 VEVÕÉRT KFT 2700 CEGLÉD, NÁDOR UTCA 14 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

606 27243893 HU801313 VILÁGOS BT. 8300 TAPOLCA, BÓLYAI UTCA 2 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 

607 13294401 HU104770 VIMPEX DRINK KFT. 1184 BUDAPEST, LAKATOS UTCA 61-63. RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

608 10578045 HU105284 VIMPEX KFT 1135 BUDAPEST, XIII. KER., SZENT L. UTCA 4/A RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 
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Sorsz.
Adó szám v.

adó azo no sí tó
Engsz. En ge dé lyes ne ve En ge dé lyes szék he lye En ged sé lye zõ vh. Ke res ke del mi Ex port Im port

Kö zös sé gi
ke res ke dõi

609 11867324 HU611872 VINARET KFT. 9022 GYÕR, JEDLIK ÁNYOS UTCA 15 RJK Gyõr 7 7 

610 13369152 HU112560 VINATERO KFT. 1112 BUDAPEST, BEREGSZÁSZ UTCA 70 RJK Bu da pest 7 7 7 

611 13329833 HU512542 VINEGAR-KÕRÖS KFT. 6200 KISKÕRÖS, OKOLICSÁNYI UTCA 91 RJK Kecs ke mét 2,3 

612 12509379 HU503410 VINE-VINO-WINE KFT. 6200 KISKÕRÖS, HRÚZ MÁRIA UTCA 83. RJK Kecs ke mét 7 

613 12404683 HU105962 VINIQUM KFT 1047 BUDAPEST IV.KER., BAROSS UTCA 52 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

614 20750075 HU712184 VINO 2001 BT. 5340 KUNHEGYES, RÁKÓCZI ÚT 46 RJK Nyír egy há za 7 

615 13144344 HU100976 VINO FINO 2003. KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 25/A RJK Bu da pest 7 7 

616 12909085 HU503411 VINOAR KFT 6000 KECSKEMÉT, CSIKSOMLYÓI UTCA 18 RJK Kecs ke mét 7 7 7 

617 20308489 HU805018 VINO-GASTRO BT. 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, TORONY SOR 8 3 1 RJK Szé kes fe hér vár 7 

618 13074337 HU604747 VINO-SZFÉRA KFT. 9023 GYÕR, CORVIN UTCA 10 RJK Gyõr 7 

619 10707973 HU105515 VINOTÉKA KFT 1112 BUDAPEST, XI. KER., HEGYTETÕ UTCA 5/B RJK Bu da pest 7 7 7 

620 11962632 HU111112 VINUM ESSUM KFT 1053 BUDAPEST, REÁLTANODA UTCA 19 RJK Bu da pest 7 7 7 7 

621 10062629 HU401135 VISONTAI MG. SZÖVETKEZET 3271 VISONTA, SPORT ÚT 2. RJK Eger 2,4,5,7 7 

622 10368523 HU800495 VITAMÓR KFT. 8060 MÓR, MAJOR ÚT 3 RJK Szé kes fe hér vár 2 2 2 2 

623 10335451 HU400816 VITAVIN KFT. 3324 FELSÕTÁRKÁNY, MUNKÁS ÚT 13/6. RJK Eger 7 7 

624 10635744 HU101161 VITEXIM KFT. 1107 BUDAPEST, X. KER., BIHARI ÚT 8/B RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

625 27213322 HU801330 VIVAMUS BT 8272 SZENTANTALFA, FÕ UTCA 86 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 

626 13103653 HU812339 VON BEÖTHY PINCE KFT. 8286 GYULAKESZI, CSOBÁNCHEGY10 RJK Szé kes fe hér vár 7 7 7 7 

627 10241349 HU100494 VON HOLLAND RT. 1124 BUDAPEST, MEREDEK UTCA 27 RJK Bu da pest 7 7 7 

628 53259019 HU609720 VÖLLER LÁSZLÓ 9700 SZOMBATHELY, SZENT MÁRTON UTCA 29 2 6 RJK Gyõr 7 

629 11365839 HU200145 VYLYAN RT. 7800 KISHARSÁNY, FEKETE HEGY RJK Pécs 7 7 7 7 

630 13501350 HU212596 VYLYAN VINUM KFT. 7800 KISHARSÁNY, FEKETE HEGY RJK Pécs 7 7 7 7 

631 12211575 HU105956 WALDI KFT 2085 PILISVÖRÖSVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 13 RJK Bu da pest 2,3,4,5,6,7 

632 11285469 HU501152 WEINHAUS KFT. 6235 BÓCSA, III. KÖRZET14. RJK Kecs ke mét 7 7 7 

633 11282693 HU212659 WELLE-DELTA KFT 7100 SZEKSZÁRD, SIÓ-MOTEL RJK Pécs 7 7 

634 10749524 HU711849 WEST UNION-IMPEX KFT 4400 NYÍREGYHÁZA, RÁKÓCZI UTCA 98 RJK Nyír egy há za 2,3,4,5,6,7 

635 21589977 HU212231 WIELANDER BT. 7800 SIKLÓS, BÉKE TÉR9/B RJK Pécs 7 7 7 7 

636 22461609 HU611860 WINKER BT. 9012 GYÕR-MÉNFÕCSANAK, FORRÁSKUT UTCA 62 RJK Gyõr 7 

637 11376190 HU501201 WOKER-TRADE KFT. 6224 TABDI, ERDÕALJA DÛLÕ 1. RJK Kecs ke mét 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,7 

638 13344087 HU209396 WUNDERLICH KFT. 7773 VILLÁNY, ZÁRTKERT RJK Pécs 7 7 7 7 

639 11890317 HU203006 X-DRINK KFT. 7960 SELLYE, KOSSUTH UTCA 61. RJK Pécs 2,3,4,5,6,7 

640 11571436 HU512629 XO-DRINK KFT. 6000 KECSKEMÉT, MÁRIAHEGY72 RJK Kecs ke mét 2,7 2,7 

641 10531011 HU611937 Z + D KFT. 8360 KESZTHELY, HÉVIZI ÚT 130 RJK Gyõr 2,3,4,5,6,7 

642 11530082 HU600964 ZALAVIN KFT. 8900 ZALAEGERSZEG, MADÁCH UTCA 20. 7. 46. RJK Gyõr 7 

643 12605255 HU503430 Z-KER KFT 6221 AKASZTÓ, SZENT ISTVÁN UTCA 29. RJK Kecs ke mét 7 

644 20923996 HU611771 ZÖLD HANGYA 2000 BT. 8315 GYENESDIÁS, GÖDÖRHÁZY UTCA 32 RJK Gyõr 7 

645 10795044 HU100545 ZWACK UNICUM RT. 1095 BUDAPEST, IX. KER., SOROKSÁRI ÚT 26 RJK Bu da pest 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 

646 10508444 HU402321 ZSÁKAI KFT. 3200 GYÖNGYÖS, PÜSPÖKI UTCA 4 RJK Eger 2,3,4,5,6,7 
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A ma gánnyug díj pénz tá rak és az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak 

k ö z  l e  m é  n y e

Az elõ zõ évi te vé keny sé gük rõl a ma gán nyug díj ról és ma gánnyug díj pénz tá rak ról szó ló 1997. évi LXXXII. tör vény 70. §
(8) be kez dé sé ben és a ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si te vé keny sé gé rõl szó ló 282/2001. (XII. 26.)
Korm. ren de let 21. §-ában, il let ve az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si sza bá lya i ról szó ló
281/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 25. § (1) és (4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján.

Arany part Ön kén tes Nyug díj pénz tár

A Pénz tár ezú ton tesz ele get a 281/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 25. § sze rin ti nyil vá nos ság ra ho za ta li kö te le zett sé -
gé nek.

1. A pénz tá ri net tó ho za mok ala ku lá sa

Meg ne ve zés
Net tó ho zam

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Pénz tár egé szé re 10,12% 6,61% 2,75% 17,59% 10,54%

Fe de ze ti tar ta lék 10,92% 6,81% 3,52% 17,74% 10,45%

A pénz tá ri brut tó ho za mok ala ku lá sa

Meg ne ve zés
Brut tó ho zam

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Pénz tár egé szé re 10,89% 7,34% 3,39% 18,19% 11,02%

Fe de ze ti tar ta lék ra 11,74% 7,59% 2,89% 18,35% 10,99%

1. a. Re fe ren cia in dex ho zam rá tá ja a 2003. év ben:   3,95%

1. b. Re fe ren cia in dex ho zam rá tá ja a 2004. év ben: 17,22%

1. c. Re fe ren cia in dex ho zam rá tá ja a 2005. év ben: 13,59%

2. A pénz tár tárgy év ele ji és vé gi lét szá ma és va gyo na

Meg ne ve zés 2005. ja nu ár 1. 2005. de cem ber 31.

Tag lét szám (fõ) 1 489 517

Pénz tár va gyo na (ezer Ft) 388 894 153 195

3. A tag díj be vé te lek tar ta lé kok köz ti meg osz tá sa a 2005. év ben

Fe de ze ti Mû kö dé si Lik vi di tá si

94% 5,5% 0,5%

4. A pénz tár tel jes va gyo ná nak esz köz cso por ton kén ti meg osz lá sa szá za lék ban a 2005. év ben 

Esz köz cso por tok
2005.

ja nu ár 1.
2005.

de cem ber 31.

B) Pénz for gal mi szám la és be fek te té si szám la 2,61% 0,2%

D) Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok 77,34% 79,96%

D1) Ma gyar ál lam pa pí rok 77,34% 79,96%

D5) Ma gyar or szá gon be jegy zett gaz dál ko dó szer ve zet ál tal 
nyil vá no san for ga lom ba ho zott köt vény

0     0    

E) Rész vé nyek 10,72% 9,47%

E1) bu da pes ti ér ték tõzs dé re vagy más el is mert ér ték pa pír pi ac ra be ve ze tett 
Ma gyar or szá gon nyil vá no san for ga lom ba ho zott rész vény

10,72% 9,47%
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Esz köz cso por tok
2005.

ja nu ár 1.
2005.

de cem ber 31.

F) Be fek te té si je gyek 9,17% 9,97%

F1) Ma gyar or szá gon be jegy zett be fek te té si alap be fek te té si je gye, 
ide ért ve az in gat lan be fek te té si ala pot is

9,17% 9,97%

G) Jel zá log le vél 0,16% 0,4%

G1) Ma gyar or szá gon be jegy zett jel zá log-hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott jel zá log le vél 0,16% 0,4%

5. A 2006. év re vo nat ko zó, be fek te té si po li ti ká ban meg ha tá ro zott esz köz cso por ton ként meg en ge dett mi ni má lis
és ma xi má lis szá za lé kos meg osz lá sa és a re fe ren cia in dex 

Be fek te tés tí pu sa Be fek te té si kor lá tok

Köt vény port fó lió re fe ren cia sú lya
90%
85%
85%

Max 95% min 85%
Max 91% min 80%
Max 87% min 75%

Ma gyar rész vény port fó lió re fe ren cia sú lya
10%
11%
12%

Max 15% min 5%
Max 15% min 6%
Max 15% min 8%

Kül föl di rész vény port fó lió re fe ren cia sú lya
0%
4%
8%

Max 0% min  0%
Max 5%  min 3%
Max 10% min 5%

   
2005. évi éves be szá mo ló 

MÉRLEG
ada tok ezer fo rint ban

PSZÁF kód Meg ne ve zés
Elõ zõ évi

be szá mo ló
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott
el té ré sek

(+/-)

Elõ zõ évi
fe lül vizs gált
be szá mo ló
zá ró adatai

Tárgy évi
be szá mo ló
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek

(+/-)

Tárgy évi
fe lül vizs gált 
be szá mo ló 
zá ró adatai

73OME1 Esz kö zök (akít vák) össze sen 388 894 0 388 894 166 402 0 166 402

73OME11 Be fek te tett esz kö zök 291 023 0 291 023 127 432 0 127 432

73OME111 I. Im ma te ri á lis ja vak 0 0 0 0 0 0

73OME112 II. Tár gyi esz kö zök 0 0 0 0 0 0

73OME113 III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 291 023 0 291 023 127 432 0 127 432

73OME1134 4. Tar tós hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok 266 935 0 266 935 124 103 0 124 103

73OME11342 b) Ál lam pa pí rok 266 935 0 266 935 124 103 0 124 103

73OME1135 5. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ér té ke lé si kü lön bö ze te 24 088 0 24 088 3 329 0 3 329

73OME12 For gó esz kö zök 97 871 0 97 871 38 970 0 38 970

73OME121 I. Kész le tek 0 0 0 0 0 0

73OME122 II. Kö ve te lé sek 10 387 0 10 387 7 033 0 7 033

73OME1221 1. Tag díj kö ve te lé sek 10 386 0 10 386 5 878 0 5 878

73OME1224 4. Egyéb kö ve te lé sek 1 0 1 1 155 0 1 155

73OME123 III. Ér ték pa pí rok 77 605 0 77 605 31 619 0 31 619

73OME1231 1. Egyéb ré sze se dé sek 65 903 0 65 903 30 928 0 30 928

73OME1232 2. For ga tá si cé lú hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok 2 161 0 2 161 606 0 606

73OME12322 b) Kincs tár je gyek és más ál lam pa pí rok 1 578 0 1 578 0 0 0

73OME12326 f) Jel zá log le vél 583 0 583 606 0 606

73OME1233 3. Ér ték pa pí rok ér té ke lé si kü lön bö ze te 9 541 0 9 541 85 0 85

73OME124 IV. Pénz esz kö zök 9 879 0 9 879 318 0 318

73OME1242 2. Pénz tá ri el szá mo lá si szám la 9 407 0 9 407 149 0 149

73OME1243 3. El kü lö ní tett be tét szám la 472 0 472 169 0 169

73OMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 388 894 0 388 894 166 402 0 166 402

73OMF11 Sa ját tõ ke 555 0 555 3 307 0 3 307

73OMF111 I. In du ló tõ ke 0 0 0 0 0 0

73OMF112 II. Be nem fi ze tett ala pí tói tá mo ga tá sok (-) 0 0 0 0 0 0

73OMF113 III. Tar ta lék tõ ke 814 0 814 2 715 0 2 715
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PSZÁF kód Meg ne ve zés
Elõ zõ évi

be szá mo ló
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott
el té ré sek

(+/-)

Elõ zõ évi
fe lül vizs gált
be szá mo ló
zá ró adatai

Tárgy évi
be szá mo ló
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek

(+/-)

Tárgy évi
fe lül vizs gált 
be szá mo ló 
zá ró adatai

73OMF114 IV. Mû kö dés és ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség 
mér leg sze rin ti ered mé nye

-259 0 -259 592 0 592

73OMF115 V. Ér té ke lé si tar ta lék 0 0 0 0 0 0

73OMF12 Cél tar ta lé kok 386 057 0 386 057 160 516 0 160 516

73OMF121 I. Mû kö dé si cél tar ta lék 56 0 56 101 0 101

73OMF1212 2. Mû kö dé si portfó lió ér té ke lé si kü lön bö ze té bõl 
kép zett cél tar ta lék

56 0 56 101 0 101

73OMF12121 2.1. Idõ ará nyo san já ró ka mat (+) 17 0 17 104 0 104

73OMF12124 2.4. Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet (+/-) 39 0 39 -3 0 -3

73OMF122 II. Fe de ze ti cél tar ta lék 381 861 0 381 861 153 195 0 153 195

73OMF1221 1. Egyé ni szám lá kon 381 861 0 381 861 153 195 0 153 195

73OMF12211 1.1. Egyé ni szám lá kon jó vá írt szol gál ta tá si cé lú 
be vé te lek bõl kép zett cél tar ta lék

308 263 0 308 263 115 436 0 115 436

73OMF12212 1.2. Egyé ni szám lá kon jó vá írt re a li zált 
ho zam be vé te lek bõl kép zett cél tar ta lék

40 181 0 40 181 34 497 0 34 497

73OMF12213 1.3. Egyé ni szám lá kon jó vá írt ér té ke lé si kü lön bö zet 33 417 0 33 417 3 262 0 3 262

73OMF122131 1.3.1. Idõ ará nyo san já ró ka mat (+) 9 598 0 9 598 3 512 0 3 512

73OMF122134 1.3.4. Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet (+/-) 23 819 0 23 819 -250 0 -250

73OMF123 III. Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék 3 060 0 3 060 1 514 0 1 514

73OMF1231 3. Lik vi di tá si port fo lió ér té ke lé si kü lön bö ze te 155 0 155 51 0 51

73OMF12311 3.1. Idõ ará nyo san já ró ka mat (+) 52 0 52 52 0 52

73OMF12314 3.4. Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó 
ér ték kü lön bö zet (+/-)

103 0 103 -1 0 -1

73OMF1232 5. Egyéb lik vi di tá si cé lok ra 2 891 0 2 891 1 449 0 1 449

73OMF1233 6. Azo no sí tat lan be fi ze té sek be fek te té si 
ho za má nak tar ta lé ka

14 0 14 14 0 14

73OMF124 IV. Meg nem fi ze tett tag dí jak tar ta lé ka 1 080 0 1 080 5 706 0 5 706

73OMF1241 1. Mû kö dé si cé lú tag dí jak tar ta lé ka 54 0 54 314 0 314

73OMF1242 2. Fe de ze ti cé lú tag dí jak tar ta lé ka 1 015 0 1 015 5 364 0 5 364

73OMF1243 3. Lik vi di tá si cé lú tag dí jak tar ta lé ka 11 0 11 28 0 28

73OMF13 Kö te le zett sé gek 1 907 0 1 907 2 333 0 2 333

73OMF131 I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek 0 0 0 0 0 0

73OMF132 II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 1 907 0 1 907 2 333 0 2 333

73OMF1322 2. Kö te le zett ség áru szál lí tás ból 
és szol gál ta tás ból (szál lí tók)

1 181 0 1 181 750 0 750

73OMF1324 4. Egyéb rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 471 0 471 1 555 0 1 555

73OMF1325 5. Azo no sí tat lan füg gõ be fi ze té sek 255 0 255 28 0 28

73OMF13251 a) mun kál ta tó hoz ren del he tõ füg gõ be fi ze té sek 255 0 255 28 0 28

73OMF14 Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok 375 0 375 246 0 246

73OMF142 2. Költ sé gek és rá for dí tá sok idõ be li el ha tá ro lá sa 375 0 375 246 0 246

EREDMÉNYKIMUTATÁS
ada tok ezer fo rint ban

PSZÁF kód Meg ne ve zés
Elõ zõ évi

be szá mo ló 
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek 

(+/-)

Elõ zõ évi
fe lül vizs gált
be szá mo ló 
zá ró adatai

Tárgy évi
be szá mo ló 
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek 

(+/-)

Tárgy évi
fe lül vizs gált 
be szá mo ló 
zá ró adatai

Pénz tár mû kö dé si te vé keny sé ge

73OA01 Ta gok ál tal fi ze tett tag díj 173 0 173 819 0 819

73OA02 Mun kál ta tói tag díj-hoz zá já ru lás 3 202 0 3 202 2 504 0 2 504

73OA03 Meg nem fi ze tett tag dí jak mi att tar ta lék kép zés (-) 57 0 57 346 0 346

73OA04 Utó lag be folyt tag dí jak 3 0 3 10 0 10

73OA05 Tag díj be vé te lek össze sen (1+2+3+4) 3 321 0 3 321 2 987 0 2 987

73OA06 Ta gok egyéb be fi ze té sei 1 196 0 1 196 597 0 597
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PSZÁF kód Meg ne ve zés
Elõ zõ évi

be szá mo ló 
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek 

(+/-)

Elõ zõ évi
fe lül vizs gált
be szá mo ló 
zá ró adatai

Tárgy évi
be szá mo ló 
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek 

(+/-)

Tárgy évi
fe lül vizs gált 
be szá mo ló 
zá ró adatai

73OA07 Mû kö dé si cél ra ka pott rend sze res tá mo ga tás 1 000 0 1 000 1 500 0 1 500

73OA09 Egyéb be vé te lek 45 0 45 1 864 0 1 864

73OA10 Mû kö dé si cé lú be vé te lek össze sen (5+6+7+8+9) 5 562 0 5 562 6 948 0 6 948

73OA11 Mû kö dés sel kap cso la tos rá for dí tá sok 5 824 0 5 824 6 540 0 6 540

73OA111 Anyag jel le gû rá for dí tá sok 5 557 0 5 557 6 275 0 6 275

73OA1111 Anyag költ ség 0 0 0 16 0 16

73OA1112 Igény be vett szol gál ta tá sok 5 476 0 5 476 5 514 0 5 514

73OA11121 Ad mi niszt rá ci ós és nyil ván tar tá si fel ada to kat el lá tó 
szer ve zet nek fi ze tett díj (szám la alap ján)

4 648 0 4 648 4 598 0 4 598

73OA11123 Könyv vizs gá lat dí ja (szám la alap ján) 750 0 750 740 0 740

73OA11126 Mar ke ting-, hir de tés-, pro pa gan da- és rek lám költ ség 78 0 78 176 0 176

73OA1113 Egyéb szol gál ta tá sok költ sé ge 81 0 81 745 0 745

73OA112 Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 0 0 0 22 0 22

73OA1122 Sze mé lyi jel le gû egyéb ki fi ze té sek 0 0 0 22 0 22

73OA114 Mû kö dés sel kap cso la tos egyéb rá for dí tá sok 267 0 267 243 0 243

73OA1141 Fel ügye let tel kap cso la tos rá for dí tá sok 228 0 228 167 0 167

73OA1143 Egyéb rá for dí tá sok 39 0 39 76 0 76

73OA12 Szo ká sos mû kö dé si te vé keny ség ered mé nye (10-11) (+/-) -262 0 -262 408 0 408

73OA14 Ka pott (já ró) ka ma tok, ka mat jel le gû be vé te lek 23 0 23 111 0 111

73OA142 Pén zü gyi leg re a li zált ka mat, ka mat jel le gû be vé tel 44 0 44 217 0 217

73OA143 Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ka ma to zó ér ték pa pír 
vé tel árá ban lé võ ka mat (-)

21 0 21 106 0 106

73OA15 Tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sek 
és hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok 
nye re ség jel le gû kü lön bö ze te (ár fo lyam nye re ség)

0 0 0 107 0 107

73OA16 Be fek te té si je gyek re a li zált ho za ma 0 0 0 4 0 4

73OA17 Ka pott osz ta lé kok és ré sze se dé sek 2 0 2 2 0 2

73OA19 Ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó ho zam 79 0 79 11 0 11

73OA191 Idõ ará nyo san já ró ka mat 10 0 10 87 0 87

73OA194 Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet 69 0 69 -76 0 -76

73OA1941 Nye re ség jel le gû kü lön bö zet (ár fo lyam nye re ség) 59 0 59 -59 0 -59

73OA1942 Vesz te ség jel le gû kü lön bö zet (ár fo lyam vesz te ség) (-) -10 0 -10 17 0 17

73OA21 Be fek te té si te vé keny ség be vé te lei össze sen (14+...+20) 104 0 104 235 0 235

73OA23 Tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sek 
és hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok 
vesz te ség jel le gû kü lön bö ze te (ár fo lyam vesz te ség)

19 0 19 28 0 28

73OA25 Ér té ke lé si kü lön bö zet bõl kép zett mû kö dé si cél tar ta lék 79 0 79 11 0 11

73OA251 Idõ ará nyo san já ró ka mat 10 0 10 87 0 87

73OA254 Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet 69 0 69 -76 0 -76

73OA28 Be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos 
egyéb rá for dí tá sok

3 0 3 12 0 12

73OA281 Va gyon ke ze lõi dí jak 2 0 2 8 0 8

73OA282 Le tét ke ze lõi dí jak 1 0 1 3 0 3

73OA283 Be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos kü lön bö zõ 
egyéb rá for dí tá sok

0 0 0 1 0 1

73OA29 Be fek te té si te vé keny ség rá for dí tá si össze sen (22+...+28) 101 0 101 51 0 51

73OA30 Be fek te té si te vé keny ség ered mé nye (21-29) (+/-) 3 0 3 184 0 184

73OA28 Mû kö dés és ki egé szí tõ vál lal ko zá si te vé keny ség mér leg
sze rin ti ered mé nye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)

-259 0 -259 592 0 592

Pénz tá ri szol gál ta tá sok fe de ze te

73OB01 Ta gok ál tal fi ze tett tag díj 3 259 0 3 259 13 991 0 13 991 

73OB02 Mun kál ta tói tag díj-hoz zá já ru lás 60 188 0 60 188 42 789 0 42 789 

73OB03 Meg nem fi ze tett tag dí jak mi at ti tar ta lék kép zés (-) 1 073 0 1 073 5 906 0 5 906 

73OB04 Utó lag be folyt tag dí jak 62 0 62 171 0 171 
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PSZÁF kód Meg ne ve zés
Elõ zõ évi

be szá mo ló 
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek 

(+/-)

Elõ zõ évi
fe lül vizs gált
be szá mo ló 
zá ró adatai

Tárgy évi
be szá mo ló 
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek 

(+/-)

Tárgy évi
fe lül vizs gált 
be szá mo ló 
zá ró adatai

73OB05 Tag díj be vé te lek össze sen (1+2+3+4) 62 436 0 62 436 51 045 0 51 045 

73OB06 Ta gok egyéb be fi ze té sei 22 464 0 22 464 10 206 0 10 206 

73OB09 Szol gál ta tá si cé lú egyéb be vé te lek 716 0 716 1 387 0 1 387 

73OB10 Egyé ni szám lán jó vá írt szol gál ta tá si cé lú be vé te lek
össze sen (5+6+7+8+9)

85 616 0 85 616 62 638 0 62 638 

73OB11 Egyé ni szám lán el szá molt szol gál ta tá si cé lú 
egyéb rá for dí tá sok

716 0 716 1 387 0 1 387 

73OB12 Ka pott (já ró) ka ma tok, ka mat jel le gû be vé te lek 12 393 0 12 393 28 131 0 28 131 

73OB121 Pén zü gyi leg re a li zált ka mat, ka mat jel le gû be vé tel 18 483 0 18 483 39 998 0 39 998 

73OB122 Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ka ma to zó ér ték pa pír 
vé tel árá ban lé võ ka mat (-)

6 090 0 6 090 11 867 0 11 867 

73OB13 Tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sek 
és hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok 
nye re ség jel le gû kü lön bö ze te (ár fo lyam nye re ség)

16 506 0 16 506 48 906 0 48 906 

73OB15 Be fek te té si je gyek re a li zált ho za ma 0 0 0 7 635 0 7 635 

73OB17 Ka pott (já ró) osz ta lé kok és ré sze se dé sek 847 0 847 809 0 809 

73OB171 Ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó ho zam 28 807 0 28 807 -30 156 0 -30 156 

73OB174 Idõ ará nyo san já ró kamat 3 933 0 3 933 -6 086 0 -6 086 

73OB1741 Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet 24 874 0 24 874 -24 070 0 -24 070 

73OB1742 Nye re ség jel le gû kü lön bö zet (ár fo lyam nye re ség) 16 943 0 16 943 -25 283 0 -25 283 

73OB19 Vesz te ség jel le gû kü lön bö zet (ár fo lyam vesz te ség) (-) -7 931 0 -7 931 -1 213 0 -1 213 

73OB191 Be fek te té si te vé keny ség be vé te lei össze sen (12+...+18) 58 553 0 58 553 55 325 0 55 325 

73OB1911 Egyé ni szám lá kat meg il le tõ ho zam be vé te lek 58 553 0 58 553 55 325 0 55 325 

73OB1912 Egyé ni szám lá kat meg il le tõ re a li zált ho zam 29 746 0 29 746 85 481 0 85 481 

73OB21 Egyé ni szám lá kat meg il le tõ ér té ke lé si kü lön bö zet 28 807 0 28 807 -30 156 0 -30 156 

73OB22 Tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sek 
és hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok 
vesz te ség jel le gû kü lön bö ze te (ár fo lyam vesz te ség)

5 100 0 5 100 6 461 0 6 461 

73OB25 Be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb rá for dí tá sok 1 709 0 1 709 2 301 0 2 301 

73OB251 Va gyon ke ze lõi dí jak 1 070 0 1 070 1 450 0 1 450 

73OB252 Le tét ke ze lõi dí jak 454 0 454 580 0 580 

73OB253 Be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos kü lön bö zõ 
egyéb rá for dí tá sok

185 0 185 271 0 271 

73OB26 Be fek te té si te vé keny ség rá for dí tá sai össze sen (20+...+25) 6 809 0 6 809 8 762 0 8 762 

73OB261 Egyé ni szám lá kat ter he lõ be fek te tés sel 
kap cso la tos rá for dí tá sok

6 809 0 6 809 8 762 0 8 762 

73OB27 Be fek te té si te vé keny ség ered mé nye (19-26) (+/-) 51 744 0 51 744 46 563 0 46 563 

73OB271 Egyé ni szám lá kon jó vá ír ha tó net tó ho zam 22 937 0 22 937 76 719 0 76 719 

73OB272 Egyé ni szám lá kon jó vá ír ha tó ér té ke lé si kü lön bö zet 28 807 0 28 807 -30 156 0 -30 156 

73OB28 Fe de ze ti cél tar ta lék kép zés (10-11+/-27) (-) 136 644 0 136 644 107 814 0 107 814 

73OB281 Egyé ni szám lá kon a szol gál ta tá si cé lú be vé te lek
 és rá for dí tá sok kü lön bö ze té nek össze gé ben

84 900 0 84 900 61 251 0 61 251 

73OB282 Egyé ni szám lá kon jó vá írt net tó ho zam ból 22 937 0 22 937 76 719 0 76 719 

73OB283 Egyé ni szám lá kon jó vá írt ér té ke lé si kü lön bö zet 28 807 0 28 807 -30 156 0 -30 156 

73OB2831 Idõ ará nyo san já ró ka mat 3 933 0 3 933 -6 086 0 -6 086 

73OB2834 Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet bõl 24 874 0 24 874 -24 070 0 -24 070 

Lik vi di tá si fe de zet

73OC01 Ta gok ál tal fi ze tett tag díj 35 0 35 74 0 74

73OC02 Mun kál ta tói tag díj-hoz zá já ru lás 639 0 639 227 0 227

73OC03 Meg nem fi ze tett tag dí jak mi at ti tar ta lék kép zés (-) 11 0 11 31 0 31

73OC04 Utó lag be folyt tag dí jak 1 0 1 1 0 1

73OC05 Tag díj be vé te lek össze sen (1+2+3+4) 664 0 664 271 0 271

73OC06 Ta gok egyéb be fi ze té sei 238 0 238 54 0 54

73OC09 Lik vi di tá si cé lú egyéb be vé te lek 8 0 8 13 0 13
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PSZÁF kód Meg ne ve zés
Elõ zõ évi

be szá mo ló 
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek 

(+/-)

Elõ zõ évi
fe lül vizs gált
be szá mo ló 
zá ró adatai

Tárgy évi
be szá mo ló 
zá ró ada tai

Meg ál la pí tott 
el té ré sek 

(+/-)

Tárgy évi
fe lül vizs gált 
be szá mo ló 
zá ró adatai

73OC10 Lik vi di tá si cé lú be vé te lek össze sen (5+6+7+8+9) 910 0 910 338 0 338

73OC11 Lik vi di tá si cé lú egyéb rá for dí tá sok 8 0 8 13 0 13

73OC12 Ka pott (já ró) ka ma tok, ka mat jel le gû be vé te lek 54 0 54 52 0 52

73OC121 Pén zü gyi leg re a li zált ka mat, ka mat jel le gû be vé tel 95 0 95 105 0 105

73OC122 Hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ka ma to zó ér ték pa pír 
vé tel árá ban lé võ ka mat (-)

41 0 41 53 0 53

73OC13 Tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sek 
és hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok 
nye re ség jel le gû kü lön bö ze te (ár fo lyam nye re ség)

0 0 0 175 0 175

73OC15 Be fek te té si je gyek re a li zált ho za ma 0 0 0 16 0 16

73OC17 Ka pott (já ró) osz ta lé kok és ré sze se dé sek 4 0 4 4 0 4

73OC171 Ér té ke lé si kü lön bö zet ben el szá molt vár ha tó ho zam 241 0 241 -105 0 -105

73OC174 Idõ ará nyo san já ró ka mat 14 0 14 0 0 0

73OC1741 Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet 227 0 227 -105 0 -105

73OC1742 Nye re ség jel le gû kü lön bö zet (ár fo lyam nye re ség) 117 0 117 -131 0 -131

73OC19 Vesz te ség jel le gû kü lön bö zet (ár fo lyam vesz te ség) (-) -110 0 -110 -26 0 -26

73OC191 Be fek te té si te vé keny ség be vé te lei össze sen (12+...+18) 299 0 299 142 0 142

73OC192 Lik vi di tá si és koc ká za ti cé lú pénz esz kö zök 
be fek te té sé vel kap cso la tos be vé te lek

299 0 299 142 0 142

73OC21 Tu laj do ni ré sze se dést je len tõ be fek te té sek 
és hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí rok 
vesz te ség jel le gû kü lön bö ze te (ár fo lyam vesz te ség)

128 0 128 21 0 21

73OC25 Be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos 
egyéb rá for dí tá sok

14 0 14 7 0 7

73OC251 Va gyon ke ze lõi dí jak 9 0 9 4 0 4

73OC252 Le tét ke ze lõi dí jak 4 0 4 2 0 2

73OC253 Be fek te té si te vé keny ség gel kap cso la tos kü lön bö zõ 
egyéb rá for dí tá sok

1 0 1 1 0 1

73OC26 Be fek te té si te vé keny ség rá for dí tá sai össze sen (20+...+25) 142 0 142 28 0 28

73OC261 Lik vi di tá si és koc ká za ti cé lú pénz esz kö zök 
be fek te té sé vel kap cso la tos rá for dí tá sok

142 0 142 28 0 28

73OC27 Be fek te té si te vé keny ség ered mé nye (19-26) (+/-) 157 0 157 114 0 114

73OC28 Lik vi di tá si és koc ká za ti cél tar ta lék kép zés (10-11+/-27) (-) 1 059 0 1 059 439 0 439

73OC281 Ér té ke lé si kü lön bö zet bõl kép zett lik vi di tá si cél tar ta lék 241 0 241 -104 0 -104

73OC2811 Idõ ará nyo san já ró ka mat 14 0 14 0 0 0

73OC2814 Egyéb pi a ci ér ték íté let bõl adó dó ér ték kü lön bö zet bõl 227 0 227 -104 0 -104

73OC282 Egyéb lik vi di tá si cé lok ra 818 0 818 543 0 543

Füg get len könyv vizs gá lói je len tés az Arany part Ön kén tes Nyug díj pénz tár Tag jai ré szé re

A Rob Kat Ex pert Szám vi te li és Könyv vizs gá ló BT, az ér vé nyes könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó szer zõ dés alap ján meg -
vizs gál ta az Arany part Ön kén tes Nyug díj pénz tár 2005. de cem ber 31-i for du ló nap ra el ké szí tett mér le gé nek - mely ben az
esz kö zök és for rá sok egye zõ vég össze ge 166 402 ezer Ft; a mû kö dé si ered mény 592 ezer Ft - va la mint a 2005. gaz da sá gi
év re vo nat ko zó ered mény ki mu ta tá sá nak és ki egé szí tõ mel lék le té nek vizs gá la tát, me lye ket a vizs gált Pénz tár 2005. évi
éves pénz tá ri be szá mo ló ja tar tal maz.

Az éves be szá mo ló el ké szí té se az ügy ve ze tõ ség fe le lõs sé ge. A könyv vizs gá ló fe le lõs sé ge az éves be szá mo ló vé le mé -
nye zé se az el vég zett könyv vizs gá lat alap ján, va la mint az üz le ti je len tés éves pénz tá ri be szá mo ló össz hang já nak a meg -
íté lé se.

Hi vat koz va a 2005. má jus 24-én ki adott je len té sem re, köz löm, hogy a 2004. év re vo nat ko zó könyv vizs gá lat alap ján
kor lá to zás nél kü li zá ra dé kot ad tam ki.

A könyv vizs gá lat a Ma gyar Könyv vizs gá la ti Stan dar dok és a több ször mó do sí tott 2000. évi C. a szám vi tel rõl szó ló
tör vény; az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról
szó ló mó do sí tott 223/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let alap ján tör tént.
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A fen ti ek ér tel mé ben a könyv vizs gá lat el vég zé se so rán kel lõ bi zo nyos sá got kel lett sze rez nem ar ról, hogy az éves be -
szá mo ló nem tar tal maz lé nye ges hi bás ál lí tá so kat.

A könyv vizs gá lat ma gá ba fog lal ta a pénz ügyi ki mu ta tá sok (mér leg, ered mény ki mu ta tás, ki egé szí tõ mel lék let)
tényszá ma it alá tá masz tó bi zony la tok min ta vé te len ala pu ló vizs gá la tát. Meg gyõ zõ dé sem, hogy az el vég zett mun kám
meg fe le lõ ala pot nyújt a könyv vizs gá la ti zá ra dék meg adá sá hoz.

Hi te le sí tõ zá ra dék

A könyv vizs gá lat so rán az Arany part Ön kén tes Nyug díj pénz tár éves pénz tá ri be szá mo ló ját, an nak ré sze it és
té te le it, azok köny ve lé si és bi zony la ti alá tá masz tá sát az ér vé nyes nem ze ti stan dar dok ban fog lal tak sze rint fe -
lülvizs gál tam és en nek alap ján ele gen dõ és meg fe le lõ bi zo nyos sá got sze rez tem ar ról, hogy az éves pénz tá ri be szá mo lót
a szám vi te li tör vény és az ál ta lá nos szám vi te li el vek, va la mint a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lal tak sze rint
ké szí tet ték el.

Vé le mé nyem sze rint, az éves pénz tá ri be szá mo ló az Arany part Ön kén tes Nyug díj pénz tár 2005. de cem ber
31-én fenn ál ló va gyo ni, pénz ügyi és jö ve del mi hely ze té rõl meg bíz ha tó és va lós ké pet ad. Az üz le ti je len tés az éves
be szá mo ló val össz hang ban van.

Rob kat Ex pert Bt.

Eng. sz.: 000289

Fe hér Ka ta lin Il di kó s. k.

be jegy zett könyv vizs gá ló

Eng. sz.: 003192

Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap

k ö z  l e  m é  n y e
a 2005. évi be szá mo ló el fo ga dá sá ról

Az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap Igaz ga tó ta ná csa 2006. már ci us 1-jén tar tott ülé sén el fo gad ta az Alap 2005. évi be -
szá mo ló ját. A be szá mo ló rö vi dí tett vál to za ta meg ta lál ha tó az OBA (www.oba.hu) hon lap ján, ill. on nan le tölt he tõ.

Bu da pest, 2006. már ci us 17.
Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap

He lyes bí tés

A Pénz ügyi Köz löny 2006. évi 1. szá má ban meg je lent 42/2005. (XII. 22.) PM ren de let 6., 7., 8., 9., 10., szá mú mel lék -
le té ben mó do sí tott ren de let re va ló hi vat ko zás he lyesen:

„[... mel lék let a 13/1991. (V. 21.) PM ren de let hez]”

* * *

A Pénz ügyi Köz löny 2006. évi 3. szá má ban meg je lent, az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let, va la mint a kincs tá ri el szá mo lá sok be szá -
mo lási és könyv ve ze té si kö te le zett sé gének sa já tos sá ga i ról szó ló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
319/2005. (XII. 26.) Korm. ren de let ben (a Ma gyar Köz löny 169. szám 2. kö te te 11849. és 11850. ol da lon): a 11. szá mú
mel lék let ben, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 24. szá mú mel lék le te C) Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás sal meg va ló su ló
prog ra mok hoz kap cso ló dó kö te le zett ség vál la lá sok ál lo má nyá nak ala ku lá sa el ne ve zé sû táb la fej lé cé ben, a 26. osz lo -
pában a „26=11+2” össze füg gés ben he lye sen „26=11+20”.
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HIRDETMÉNYEK

Fel hív juk T. Hir de tõ ink fi gyel mét ar ra, hogy az ér vény -
te le ní tett bé lyeg zõk kel és ira tok kal kap cso la tos hir de té si
meg bí zá su kat a kö vet ke zõ két cím bár me lyi ké re küld he tik
pos tán vagy fa xon:

Pénz ügy mi nisz té ri um Jo gi és Igaz ga tá si Fõ osz tá lya
(Pénz ügyi Köz löny Szer kesz tõ sé ge)
1051 Bu da pest, Jó zsef ná dor tér 2-4. Fax: 327-2413

Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la ut ca 6. Fax: 266-5099

Az egyéb cí mek re kül dött meg ren de lés csak ke rü lõ úton 
jut el a szer kesz tõ ség be, ezért meg je le né se fe les le ges ké se -
del met szen ved het.

Fel hív juk fi gyel mü ket to váb bá ar ra, hogy a bé lyeg zõ
(irat) ér vény te len né nyil vá ní tá sá nak nap ját min den eset -
ben kö zöl jék, mert en nek hi á nyá ban kény te le nek va gyunk
a meg ren de lõ le vél dá tu mát fel tün tet ni, ami az ese tek több -
sé gé ben nem fe di a va lós hely ze tet.

Saj ná lat tal kö zöl jük egy út tal, hogy a be ér ke zõ meg ren de -
lé se ket idõ hi ány mi att nem áll mó dunk ban vissza iga zol ni.

Tá jé koz tat juk T. Meg ren de lõ in ket, hogy a hir de tés nek
nem mi nõ sü lõ köz le mé nyek, hir det mé nyek köz zé té te li dí ja
11 000 Ft + áfa kéz irat ol da lan ként, me lyet a ki adó a meg -
je le nést kö ve tõ en ki szám láz.

(A Szer kesz tõ ség)

Ér vény te le ní tett bé lyeg zõk
(al fa be ti kus sor rend ben)

Ádám & Ádám Bt.
2015 Szi get mo nos tor

Ró zsa ut ca 33.
21376342-2-13

fel ira tú bé lyeg zõ je el ve szett, hasz ná la ta 2005. jú li us
1-jé tõl ér vény te len.

*

KANYÓ FOTÓ Bt.
1026 Bp., Kü kül lõ u. 2.
Tel.: 06-30-942-8600

Adó szám: 28672601-2-41

fel ira tú bé lyeg zõ jét el tu laj do ní tot ták, hasz ná la ta 2006.
áp ri lis 7-tõl ér vény te len.

*

KEVIÉP
Ke let ma gyar or szá gi

Vál lal ko zá si, Épí tõ ipa ri és
24.        Ke res ke del mi Kft.    24.
4025 Deb re cen, Szé che nyi u. 46.

fel ira tú bé lyeg zõ je el ve szett, hasz ná la ta 2006. már ci us
31-tõl ér vény te len.

*

KG STÚDIÓ Bt.
1126 Bp., Hol ló sy Si mon u. 16.

Adó szám: 28353658-2-43

fel ira tú bé lyeg zõ jét el tu laj do ní tot ták, hasz ná la ta 2006.
áp ri lis 7-tõl ér vény te len.

*

NA-KO
Szám vi te li és Ke res ke del mi Bt.

2100 Gö döl lõ, Ibo lya u. 31.
Adó szám: 24509912-2-13

fel ira tú bé lyeg zõ jét el tu laj do ní tot ták, hasz ná la ta 2006.
áp ri lis 7-tõl ér vény te len.

*

1052.     ovit
Or szá gos Vil la mos táv ve ze ték Rt.

Szol gál ta tó Sze re lés ve ze tõ ség
2061 Bics ke, Pf. 131

Szla. be nyúj tás: 1601 Bu da pest, Pf. 83
12001008-00102013-00100000

Adó ig.szám: 10727201-2-44

fel ira tú bé lyeg zõ je el ve szett, hasz ná la ta 2006. áp ri lis
4-tõl ér vény te len.

Ér vény te le ní tett ira tok
(al fa be ti kus sor rend ben)

AEGON Ma gyar or szág Ál ta lá nos Biz to sí tó Zrt. be je -
len té sei:

02784478 02784481 02784494

02784508 02784465 02784449

02784452 02784436 02784423

029880469 02980485 02980528

sor szá mú díj nyug ta-csekk lap jai el vesz tek, hasz ná la tuk
2006. már ci us 9-tõl ér vény te len;

és
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02814458

02208435

sor szá mú díj nyug ta-csekk lap jai el vesz tek, hasz ná la tuk
2006. már ci us 28-tól ér vény te len.

*

Al li anz Hun gá ria Biz to sí tó Rt. be je len té sei:

Észak-al föl di Igaz ga tó sá ga

7904601-7904650 

sor szá mú át vé te li el is mer vény tömb szel vé nye i nek hasz -
ná la ta 2005. de cem ber 1-jé tõl ér vény te len;

va la mint

234598256

234598264

234598272

sor szá mú Glo bal Utas biz to sí tás köt vé nyei 2005. de -
cem ber 1-jé tõl ér vény te le nek;

va la mint

Dél-al föl di Igaz ga tó sá ga

44086

44373

sor szá mú Meg bí zot ti iga zol vá nyai el vesz tek, hasz ná la tuk
2006. már ci us 3-tól ér vény te len;

va la mint

Észak-magyarországi Igaz ga tó sá ga

1576051-1576100

sor szá mú el is mer vény tömbjének hasz ná la ta 2006. már -
ci us 22-tõl ér vény te len;

és

Észak-bu da pes ti Igaz ga tó sá ga

Glo bal II 23624811-821

23624824

23633895

23464301

23341910

2005. évi smkp cím ke 10961-965

Zöld kár tya 213229

213238

522491

532529

Mun kál ta tói iga zol vány 11249

11171

11166

sor szá mú nyom tat vá nyok hasz ná la ta 2006. már ci us 20-tól
ér vény te len.

*

NA-KÓ Szám vi te li és Ke res ke del mi Bt. (2100 Gö döl lõ,
Ibo lya u. 31.) be je len té se:

890751-890800

(890751-890759-ig fel hasz nál va)

sor szá mú kész pénz fi ze té si szám la tömb jét el tu laj do ní -
tot ták,  hasz ná la ta 2006. áp ri lis 7-tõl ér vény te len.

*

Un ion Biz to sí tó Rt. be je len té se:

0029601-0029650

sor szá mú nyug ta tömb jé nek hasz ná la ta 2006. áp ri lis
5-tõl ér vény te len.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
új so ro za tá nak, a Köz löny Köny vek nek el sõ kö te te ként meg je len tet te

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû ki ad ványt.

Annak a pi a ci sze rep lõ nek, aki tár sas te vé keny sé get kí ván foly tat ni, az egye di kö rül mé nyek és fel té te lek
mér le ge lé sé vel kell dön te nie ar ról, hogy gaz da sá gi tár sa sá got hoz lét re, amely ben a tár sak be vitt
va gyo nu kat mû köd te tik, vagy szö vet ke ze tet, amely ben a részt ve võk sze mé lyes együtt mûködést is
meg va ló sí ta nak. A szö vet ke zet sa já tos sá ga – szem ben a gaz da sá gi tár sa sá gok kal, illetve tár sa dal mi
szer ve ze tek kel –, hogy ké pes op ti má li san öt vöz ni a gaz dál ko dá si funk ci ót a kul tu rá lis, szo ciá lis,
kö zös ség szer ve zõ funk ci ó val. Euró pai ta pasz ta la tok is bi zo nyít ják, hogy a szö vet ke ze tek, sa já tos
szer ve zõ dé si és mû kö dé si el ve ik alap ján, a fog lal koz ta tás po li ti ka, a re gi o ná lis, a  vidékfejlesztési,
az ag rár-, a kör nye zet vé del mi po li ti ka ke re tei kö zött fel me rü lõ prob lé mák meg oldásának ha té kony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. jú li us 1-jén ha tály ba lé põ új szö vet ke ze ti tör vény cél ja en nek a ket tõs ség nek mi nél tel je sebb
tük röz te té se annak ér de ké ben, hogy a gaz da sá gi tár sa sá gok és a non pro fit szer ve ze tek re ne szán szát
kö ves se a szö vet ke ze ti moz ga lom fel len dü lé se is. 
Az ak tu á lis jog sza bály szö veg ma gya rá za tát bõ sé ges irat min ta tár te szi még hasz no sab bá az érin tet tek
és az ér dek lõ dõk szá má ra.

A könyv 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. (bejára t a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.:  321-5971,
fax: 321-5275).

120 ol dal. Ára: 945 Ft áfá val.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del em a A szö vet ke ze ti tör vény ma gya rá za ta címû kiadványt .....................  pél dány ban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + pos ta költ ség.

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 om.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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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

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként

a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he ten te, szer dán ként, 

te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,

 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve

szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,

va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -

dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to -

váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé -

tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke -

sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer -

vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za -

tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.

 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet

kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,

egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér -

deklõdésre szá mot tartó közlései is.

Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -

nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for -

mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és

 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi -

vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb

hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi va ta los lap L és C so ro zat ból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár -
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren -
de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.
Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel -

lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
 címén, le vél cím: 1394 Bu da pest 62., Pf. 357; fax szám:
318-6668. 
2006. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 13 356 Ft  áfá val.

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes szá mai megvásárol -
hatók a ki adó köz löny bolt já ban: (1085 Bu da pest,  Somogyi
Bé la u. 6., te le fon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum -
ban (1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30.,  bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6 678 Ft áfá val 

egy év re 13 356 Ft áfá val 

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

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

                             cég sze rû alá írás
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A szer kesz té sért fe lel a Pénz ügy mi nisz té ri um Jogi és Ko or di ná ci ós Fõ osz tá lya. 
Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Jó zsef ná dor tér 2-4. Te le fon: 327-2120.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bp., So mo gyi Béla u. 6. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.

Elõ fi ze tés  meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6. 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy
fa xon: 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fáma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy
a  Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), 
il let ve meg ren del he tõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
Meg je le nik szük ség sze rint. Éves elõ fi ze té si díj: 27 720, fél évre: 13 860 Ft. Egy pél dány ára: 1518 Ft.
Hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Béla utca 6.) tör té nik.
Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát is kí ván al kal maz ni, tar to zik azt fo tó zás ra al kal mas mó don meg ren de lé sé hez
mellék elni. A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
HU ISSN 0133-8544

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.
06.1248 - Nyom ja: a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.




