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2008. évi LXVIII.
törvény

az utasok személyi poggyászában importált termékek
általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességérõl*

Az Országgyûlés a harmadik országokból beutazó sze-
mélyek által importált termékek után fizetendõ hozzá-
adottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítésrõl szóló
2007/74/EK tanácsi irányelv végrehajtására a következõ
törvényt alkotja:

Alkalmazási hatály

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) és a jövedéki
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továb-
biakban: Jöt.) alkalmazásában mentes – az e törvényben
meghatározottak szerint – az általános forgalmi adó és a
jövedéki adó alól a harmadik államból vagy az azzal egy
tekintet alá esõ területrõl a Magyar Köztársaság államterü-
letére (a továbbiakban: belföld) beutazó természetes sze-
mély (a továbbiakban: utas) személyi poggyászában levõ
termék vagy termékek nem kereskedelmi jellegû importja.

2. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni abban
az esetben is, ha az utas útja során egy harmadik állam
területén átutazik, vagy útja harmadik állammal egy tekin-
tet alá esõ területen kezdõdik, és az utas nem tudja igazol-
ni, hogy

a) a személyi poggyászában levõ terméket vagy termé-
keket az Európai Unió valamely tagállamában (a továb-
biakban: tagállam) az ott érvényes általános adózási szabá-
lyok szerint szerezte be, és

b) e beszerzése után nem történt az adott tagállam joga
szerint általános forgalmi adót vagy jövedéki adót [Áfa tv.
258. §-ának (1) és (4) bekezdése] érintõ visszatérítés.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minõsül átuta-
zásnak a terület leszállás nélküli átrepülése.

Személyi poggyász

3. § (1) Az általános forgalmi adó és jövedéki adó
(a továbbiakban együtt: adó) alóli mentesség arra az
importált termékre vagy termékekre terjedhet ki, amelye-
ket együttesen az utas – vámellenõrzés esetére –

a) a belföldre történõ belépésekor, mint személyi
poggyászát a vámhatóságnak be tud mutatni, illetõleg

b) utóbb tud bemutatni – az a) ponthoz képest – a vám-
hatóságnak, feltéve, hogy ezzel egyidejûleg igazolja, hogy

azokat indulásakor a fuvarozónál kísérõ poggyászként
adta fel
[a) és b) pont a továbbiakban együtt: személyi poggyász].

(2) Nem minõsül a személyi poggyász részének az adó-
mentességi mennyiséghatáron [7. § (1) bekezdésének
e) pontja] felül importált üzemanyag.

Nem kereskedelmi jellegû import

4. § Az egyéb rendelkezésektõl függetlenül az adómen-
tesség arra az importra terjedhet ki,

a) amely alkalmi jellegû,
b) amelynek keretében az importált termék vagy termé-

kek az utas, annak családtagja személyes használatára
vagy ajándékozás céljára szolgálnak, és

c) amelynek keretében az importált terméknek vagy
termékeknek sem a jellege, sem a mennyisége – az a) és
b) pont teljesülésétõl függetlenül – nem utal kereskedelmi
jellegû importra
[a)–c) pontok a továbbiakban együtt: nem kereskedelmi
jellegû import].

Adómentességi értékhatár

5. § (1) Mentes az adó alól a harmadik államból vagy az
azzal egy tekintet alá esõ területrõl belföldre beutazó utas
személyi poggyászában levõ termék vagy termékek nem
kereskedelmi jellegû importja – ide nem értve a 7. §-ban
meghatározott termék vagy termékek nem kereskedelmi
jellegû importját –, ha a jogszabály szerint megállapított
vámérték (a továbbiakban: vámérték) együttes összege
személyenként nem haladja meg a 300 euronak megfelelõ
forintösszeget (a továbbiakban: adómentességi érték-
határ).

(2) Az (1) bekezdés egyéb rendelkezéseinek sérelme
nélkül az adómentességi értékhatár légi utas esetében
430 euronak megfelelõ forintösszeg.

(3) Azon utas esetében, aki a belföldre lépésének napján
még nem töltötte be a tizenötödik életévét, az adómentes-
ségi értékhatár – az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
pénzösszegtõl eltérõen – 150 euronak megfelelõ forint-
összeg.

6. § (1) Az adómentességi értékhatár alkalmazása során
egyik termék vámértéke sem osztható meg.

(2) Az adómentességi értékhatár alkalmazása során nem
vehetõ figyelembe:

a) annak a terméknek a vámértéke, amelyet
aa) ideiglenes jelleggel importáltak, vagy
ab) bármely tagállamból harmadik államba vagy azzal

egy tekintet alá esõ területre történt ideiglenes kivitelt
követõen újraimportáltak;
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b) annak a gyógyszerkészítménynek a vámértéke,
amely az utas személyes szükségleteinek kielégítésére
szolgál.

Adómentességi mennyiséghatár

7. § (1) Mentes az adó alól a harmadik államból vagy az
azzal egy tekintet alá esõ területrõl belföldre beutazó utas
személyi poggyászában levõ termék vagy termékek nem
kereskedelmi jellegû importja, ha a mennyiség személyen-
ként nem haladja meg

a) dohánytermékek körében:
aa) cigarettánál légi utas esetében a 200 darabot, egyéb

utas esetében a 40 darabot,
ab) szivarkánál (darabonként 3 grammnál nem na-

gyobb tömegû szivar, szivarka) légi utas esetében a
100 darabot, egyéb utas esetében a 20 darabot,

ac) szivarnál légi utas esetében az 50 darabot, egyéb
utas esetében a 10 darabot,

ad) fogyasztási dohánynál légi utas esetében a 250 gram-
mot, egyéb utas esetében az 50 grammot;

b) alkoholtermékek és egyéb – ide nem értve a szõlõ-
bort és a sört – alkoholtartalmú italok körében:

ba) 22 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú
alkoholterméknél vagy legalább 80 térfogatszázalék alko-
holtartalmú nem denaturált alkoholterméknél összesen az
1 litert,

bb) 22 térfogatszázaléknál nem nagyobb alkoholtartal-
mú alkoholterméknél, köztes alkoholterméknél, pezsgõnél
vagy egyéb bornál összesen a 2 litert;

c) szõlõbornál a 4 litert;
d) sörnél a 16 litert;
e) üzemanyagnál a belföldre érkezõ gépjármû szabvá-

nyos üzemanyagtartályában található üzemanyag mennyi-
ségét, továbbá a 10 litert meg nem haladó mennyiségû,
hordozható tartályban tárolt üzemanyag mennyiségét
[a)–e) pontok a továbbiakban együtt: adómentességi
mennyiséghatár].

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának aa)–ad) alpontjaiban
meghatározott mennyiségi korlátok külön-külön jelentik
a dohánytermékekre vonatkozó adómentességi mennyi-
séghatár 100 százalékát.

(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen adómentes az (1) bekez-
dés a) pontjának aa)–ad) alpontjaiban meghatározott do-
hánytermékek vegyes importja, ha az egyes alpontokban
meghatározott mennyiséghatárok szerinti százalékos rész-
arányok együttes összege nem haladja meg a 100 száza-
lékot.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontjában
meghatározott mennyiségi korlátok külön-külön jelentik
az alkoholtermékekre és az egyéb – ide nem értve a szõlõ-
bort és a sört – alkoholtartalmú italokra vonatkozó adó-
mentességi mennyiséghatár 100 százalékát.

(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen adómentes az (1) bekez-
dés b) pontjának ba) és bb) alpontjában meghatározott
alkoholtermékek és az egyéb – ide nem értve a szõlõbort és
a sört – alkoholtartalmú italok vegyes importja, ha az
egyes alpontokban meghatározott mennyiséghatárok sze-
rinti százalékos részarányok együttes összege nem haladja
meg a 100 százalékot.

(6) Azt az utast, aki a belföldre lépésének napján még
nem töltötte be a tizenhetedik életévét, az (1) bekezdésben
meghatározott adómentesség nem illeti meg.

(7) Az adómentességi értékhatár alkalmazása során nem
veendõ figyelembe annak a terméknek a vámértéke,
amelyre az adómentességi mennyiséghatár vonatkozik.

Átváltási árfolyam

8. § Ahol e törvény euroban meghatározott pénzössze-
get említ, ott a tárgy naptári év egészére alkalmazandó
forintösszeg megállapításához a Magyar Nemzeti Bank
által a tárgy naptári évet megelõzõ év október hónapjának
elsõ munkanapján közzétett hivatalos forint/euro deviza-
árfolyamot kell alkalmazni azzal, hogy az átváltás eredmé-
nyeként kapott pénzösszeget – a matematikai kerekítési
szabályok alkalmazásával – ezer forintra kell kerekíteni.

Értelmezõ rendelkezések

9. § E törvény alkalmazásában
1. alkalmi jellegû: ésszerû idõn belül nem egy sorozat

részeként valósul meg;
2. harmadik állam: bármely állam, amely nem tag-

állam, a Monacói Hercegség és – a Jöt. alkalmazásában –
a San Marino Köztársaság kivételével;

3. harmadik állammal egy tekintet alá esõ terület:

olyan harmadik állam területétõl eltérõ terület, amelyre
akár a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló
2006/112/EK tanácsi irányelvnek a hatálya, akár a jövedé-
kiadó-köteles termékekre vonatkozó általános rendelkezé-
sekrõl és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenõrzésé-
rõl szóló 92/12/EGK tanácsi irányelvnek a hatálya nem
terjed ki, vagy egyik – elõzõekben említett – irányelvnek a
hatálya sem terjed ki, a Man-sziget kivételével;

4. légi utas: az az utas, aki utazását légi közlekedésben
teszi meg, ide nem értve a magánjellegû, kedvtelési célú
légi közlekedést;

5. magánjellegû, kedvtelési célú légi közlekedés: az
a légi közlekedés, amelynek során az utas olyan légi közle-
kedési eszközt használ akár annak tulajdonosaként, akár
– vele vagy harmadik személlyel kötött – bérlet vagy
egyéb, használati jogot biztosító jogcímen, amely nem
kereskedelmi (így különösen nem: ellenérték fejében sze-
mélyek szállítását, termékek fuvarozását vagy egyéb szol-
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gáltatások nyújtását) célokat szolgál, vagy nem hatósági
szükségleteket elégít ki.

Eljárási szabályok

10. § Az e törvényben szabályozott jogok és kötelezett-
ségek érvényesítését szolgáló eljárásra, valamint az e tör-
vényben nem szabályozott egyéb kérdésekben a vámra
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.

Hatályba léptetõ rendelkezések

11. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt elté-
réssel – 2008. december 1. napján lép hatályba, rendelke-
zéseit – a (2) és (4) bekezdésben, valamint a 22. §-ban fog-
lalt eltérésekkel – azokban az esetekben kell alkalmazni
elõször, amelyekben az utas 2008. november 30. napját
követõen lép belföldre.

(2) A 12., 15. és 16. §-ok 2009. január 1. napján lépnek
hatályba.

(3) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
155. §-ának (2) és (3) bekezdése nem lép hatályba.

(4) A 7. § (1) bekezdésének a) pontját az ott meghatáro-
zott mennyiségi korlátok tekintetében azokban az esetek-
ben kell alkalmazni elõször, amelyekben az utas 2008. de-
cember 31. napját követõen lép belföldre.

Módosító és hatályát vesztõ rendelkezések

12. § A Jöt. 97. §-a (2) bekezdésének a), c) és d) pontjai
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[(2) Az adó mértéke]

„a) a cigarettára 8265 forint ezer darabonként és a kis-
kereskedelmi eladási ár 28,3 százaléka, de legalább
15 175 forint/ezer darab, illetve 2009. július 1-jétõl
15 475 forint/ezer darab,”

„c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereske-
delmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 6070 forint/kilo-
gramm, illetve 2009. július 1-jétõl 6500 forint/kilogramm,

d) és az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi
eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 6070 forint/kilo-
gramm, illetve 2009. július 1-jétõl 6500 forint/kilo-
gramm.”

13. § A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003.
évi CXXVI. törvény 66. §-a a következõ (2) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése
(1) bekezdésre változik:

„(2) A vámmentességi rendelet 45. §-ának alkalmazásá-
ban „a harmadik országokból beutazó személyek által
importált termékek után fizetendõ hozzáadottérték-adó és

jövedéki adó alóli mentesítésrõl szóló 2007/74/EK tanácsi
irányelv rendelkezéseivel összhangban kiadott nemzeti
jogszabály” alatt az utasok személyi poggyászában impor-
tált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó men-
tességérõl szóló 2008. évi LXVIII. törvényt kell érteni.”

14. § (1) Az Áfa tv. 94. §-a (1) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) Mentes az adó alól a 93. § (1) bekezdésének b) pont-

jában említett feltételekre is figyelemmel:]

„c) a Vámmentességi-rendelet I. fejezetének VI. címe
alatt szabályozott termék (termékek) importja is, ha annak
(azok) összértéke nem haladja meg a 22 euronak megfe-
lelõ pénzösszeget;”

(2) Az Áfa tv. 103. §-a (1) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) Mentes az adó alól a vízi közlekedési eszköz üze-

meltetését, fedélzeti ellátását szolgáló termék értékesítése

abban az esetben, ha a vízi közlekedési eszköz]

„c) a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott 8906 10 00 vámtarifaszám
(a továbbiakban: vtsz.) alá sorolt hadihajó, feltéve, hogy a
hadihajó rendeltetési kikötõ- vagy horgonyzóhelye nem
belföldön van.”

15. § (1) Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Etv.) 2. §-ának 4–6. pontjai
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[2. § E törvény alkalmazásában]

„4. energia: a földgáz, a villamos energia és a szén;
5. energiakereskedõ: az energia rendszeres és üzletsze-

rû, nem saját felhasználási célra történõ vásárlását és érté-
kesítését végzõ jogi személy, jogi személyiség nélküli
egyéb szervezet vagy gazdasági tevékenységet folytató
természetes személy (a továbbiakban: személy), amely
(aki) a földgáz esetében a külön jogszabály szerinti föld-
gáz-kereskedelmi engedéllyel, illetve a villamos energia
esetében a külön jogszabály szerinti villamosenergia-
kereskedelmi engedéllyel rendelkezik;

6. felhasználó: villamos energiát, illetve szenet saját
felhasználás céljára beszerzõ személy, beleértve azt a sze-
mélyt is, aki villamos energiát a külön jogszabály szerint
megengedett továbbadás céljára is beszerez;”

(2) Az Etv. 2. §-ának 14. és 19. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ
16/A. ponttal egészül ki:

[2. § E törvény alkalmazásában]

„14. lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját ház-
tartása fogyasztásának céljára – a villamos energia és a
földgáz esetében a külön jogszabály szerint – vásárol ener-
giát és a vásárolt energiával nem folytat jövedelemszerzés
céljából gazdasági tevékenységet, és – a szén esetében –
errõl az energiakereskedõnek a szén vásárlásakor írásban
nyilatkozik;”
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„16/A. szén: a 2701, a 2702 és a 2704 vámtarifaszám alá
tartozó termék;”

„19. termelõ: az a személy, aki
a) villamos energiát a külön jogszabály szerint, az ott

meghatározott engedéllyel vagy engedély-kötelezettség
nélkül elõállít,

b) külön jogszabály szerinti engedély alapján földgáz
bányászati tevékenységet végez,

c) külön jogszabály szerinti engedély vagy koncessziós
szerzõdés alapján szénbányászati tevékenységet végez,
valamint aki a továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhaszná-
lásra való alkalmassá tétel céljából a szén feldolgozását,
így különösen felaprózását, osztályozását, brikettálását,
kokszolását gazdasági tevékenység keretében végzi;”

(3) Az Etv. 3. §-ának (1) bekezdése a következõ i) pont-
tal egészül ki:

[(1) Adót kell fizetni, ha]

„i) a felhasználó a szén vásárlásakor valótlan nyilatko-
zatot tesz az energiakereskedõnek arról, hogy lakossági
fogyasztó.”

(4) Az Etv. 4. §-ának (1) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:

[(1) Az adó alapja]

„c) a szén mennyisége ezer kg-ban mérve.”

(5) Az Etv. 4. §-ának (2) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:

[(2) Az adó mértéke]

„c) a szénre ezer kg-onként 2040 forint.”

(6) Az Etv. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az adó-visszaigénylésre (adólevonásra) jogosult
személy az (1) bekezdésben megjelölt célra ténylegesen
felhasznált mennyiség után,

a) a vételárban megfizetett adót,
b) kivetéses adózás esetén a kivetett és megfizetett

adót,
c) a 3. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerint megállapí-

tott adó esetében a bevallott adót
igényelheti vissza vagy helyezheti levonásba.”

(7) Az Etv. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az adó-visszaigénylés (adólevonás) joga
a) a vételár megfizetésének,
b) kivetéses adózás esetén a vámhatóság által megálla-

pított adó megfizetésének,
c) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a fizetendõ

adó megállapításának
napján nyílik meg. A vételár megfizetésének napja a köte-
lezett bankszámlája megterhelésének idõpontja.”

(8) Az Etv. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az adóalany, illetve az adó-visszaigénylésre jogo-
sult személy köteles az adó megállapítására, bevallására és
elszámolására alkalmas nyilvántartást vezetni. A 3. §

(1) bekezdés b) pontja szerinti adóalany a szén értékesítése
esetén a lakossági fogyasztónak történt értékesítést a 2. §
14. pontjában említett nyilatkozattal köteles dokumen-
tálni.”

(9) Az Etv. 7. §-a a következõ (11)–(13) bekezdésekkel
egészül ki:

„(11) A 2. § 14. pontjában említett nyilatkozatban a
lakossági fogyasztó nevét, címét és adóazonosító jelét is
fel kell tüntetni. Az energiakereskedõ a személyes adato-
kat tartalmazó nyilatkozatot kizárólag a vámhatóság részé-
re, ellenõrzés céljából adhatja át.

(12) A szenet továbbforgalmazási céllal beszerzõ ener-
giakereskedõ beszerzése ezen céljáról az értékesítést
végzõ energiakereskedõnek köteles írásban nyilatkozatot
adni, melyben nevét, címét és adószámát is fel kell tün-
tetnie.

(13) Az energiakereskedõ a (11)–(12) bekezdésben em-
lített nyilatkozatot az Art. szerinti adó-megállapítási jog
elévüléséig köteles megõrizni.”

(10) Az Etv. a következõ 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusnak

való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.)

az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóz-
tatási keretének átszervezésérõl,

b) a Tanács 2004/74/EK irányelve (2004. április 29.) a
2003/96/EK irányelvnek az energiatermékek és a villamos
energia vonatkozásában egyes tagállamok részére az
ideiglenes adómentesség vagy kedvezményes adómérték
alkalmazásának lehetõsége tekintetében történõ módosítá-
sáról.”

16. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(a továbbiakban: Htv.) 7. §-ának b) és e) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a kö-
vetkezõ f) ponttal egészül ki:

[Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza

az, hogy:]

„b) a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen
– tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték alapul-
vételével vagy a számított érték alapján – határozhat-
ja meg,”

„e) a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épü-
lete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni telekadó,
továbbá a vállalkozók kommunális adója és a helyi ipar-
ûzési adó megállapítása során – ha e törvény eltérõen nem
rendelkezik – a 6. § d) pontja nem alkalmazható. A vállal-
kozók kommunális adója és a helyi iparûzési adó esetén
adónemenként egy adómérték alkalmazható. A vállalkozó
üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze utáni építmény-
adó, telke utáni telekadó alapjának alapterület szerinti
megállapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, illetõ-
leg a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján
állapítható meg differenciált adómérték,
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f) a számított érték alapú és a korrigált forgalmi érték
alapú építményadóban a lakás, illetve az egyéb építmény
esetén egy-egy, a számított érték alapú és a korrigált for-
galmi érték alapú telekadóban a lakáshoz tartozó telek,
illetve az egyéb telek esetén egy-egy adómérték alkalmaz-
ható.”

(2) A Htv. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Az adó alapja az önkormányzat döntésétõl füg-

gõen:
a) az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,

vagy
b) az építmény korrigált forgalmi értéke, vagy
c) az építmény számított értéke.”

(3) A Htv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § Az adó évi mértékének felsõ határa:
a) a 15. § a) pontja szerinti adóalap-megállapításnál

900 Ft/m2,
b) a 15. § b) pontja szerinti adóalap-megállapításnál a

korrigált forgalmi érték 3%-a,
c) a 15. § c) pontja szerinti adóalap-megállapításnál
ca) lakás esetén az adóalap 0,5%-a,
cb) a ca) pontba nem tartozó építmény esetén az adó-

alap 1,5%-a.”

(4) A Htv. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § Az adó alapja az önkormányzat döntésétõl füg-

gõen:
a) a telek m2-ben számított területe, vagy
b) a telek korrigált forgalmi értéke, vagy
c) a telek számított értéke.”

(5) A Htv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § Az adó évi mértékének felsõ határa:
a) a 21. § a) pontja szerinti adóalap-megállapításnál

200 Ft/m2,
b) a 21. § b) pontja szerinti adóalap-megállapításnál

a korrigált forgalmi érték 3%-a,
c) a 21. § c) pontja szerinti adóalap-megállapításnál
ca) lakáshoz tartozó telek, telekhányad esetén az adó-

alap 0,5%-a,
cb) a ca) pontba nem tartozó telek, telekhányad esetén

az adóalap 1,5%-a.”

17. § (1) Az egyes adótörvények módosításáról szóló
2007. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Adómód tv.)
378. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) E törvénynek a Htv. 6. § d) pontját, 22/A. §-át,
52. §-ának 5., 6., 8., 9., 10., 20., 45–60. pontjait és új 1. és
2. számú mellékletét megállapító rendelkezései 2009. ja-
nuár l-jén lépnek hatályba.”

(2) Az Adómód tv. 438. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„438. § 2009. január 1-jén a Htv. 13. §-ának g) pontja
hatályát veszti.”

18. § (1) 2008. december 1. napján a Jöt.
a) 9. §-ának (2) bekezdésében a „29–31., 45–46. és

112. cikkei” szövegrész helyébe a „29–31. és 112. cikkei”
szövegrész,

b) 99/A. §-ában a „200 darabot” szövegrész helyébe az
„az utasok személyi poggyászában importált termékek
általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességérõl
szóló 2008. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Utasfor-
galmi tv.) szerinti adómentes mennyiséget” szövegrész,

c) 103. § (2) bekezdése 3. pontjának a) alpontjában a
„9. § (1)–(2) bekezdésében foglalt” szövegrész helyébe a
„9. § (1)–(2) bekezdésében foglalt, valamint az Utasfor-
galmi tv. szerint” szövegrész
lép.

(2) 2009. január 1. napján az Etv.
a) Preambulumában a „villamos energia és a földgáz”

szövegrész helyébe a „villamos energia, a földgáz és a
szén” szövegrész,

b) 1. §-ának (1) bekezdésében a „villamos energia és a
földgáz” szövegrész helyébe a „villamos energia, a föld-
gáz és a szén” szövegrész,

c) 3. §-ának (2) bekezdésében az „(1) bekezdés h) pont-
ja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés h) és i) pontja”
szövegrész,

d) 6. §-a (1) bekezdésének d) pontjában a „földgázt
vagy villamos energiát” szövegrész helyébe az „energiát”
szövegrész
lép.

19. § (1) 2008. december 1. napján
a) az Adómód tv. 406. §-ának (2) és (3) bekezdése, va-

lamint 474. §-a,
b) az Áfa tv. 94. §-a (2) bekezdésének b) és e) pontja,
c) az egyes adótörvények módosításáról szóló 2008.

évi VII. törvény 25. §-ában a „, 28.” szövegrész, valamint
28. §-ának (1) bekezdése
hatályát veszti.

(2) 2009. július 1. napján az Etv. 3. §-ának (2) bekezdé-
sében az „az (1) bekezdés a) pontja esetében a közüzemi
szolgáltató,” szövegrész, az „a feljogosított fogyasztó,
illetve” szövegrész, az „a közüzemi szolgáltató,” szöveg-
rész és az „a végfogyasztó, illetve” szövegrész, valamint
7. §-ának (10) bekezdése hatályát veszti.

20. § (1) 2009. július 2. napján a 12–19. és 22. §-ok, va-
lamint a 12. és 22. §-t megelõzõ címek hatályukat vesztik.

(2) 2009. július 3. napján ez a § hatályát veszti.

Jogharmonizációs záradék

21. § Ez a törvény – az Áfa tv.-nyel és a Jöt.-tel együtt –
a harmadik országokból beutazó személyek által importált
termékek után fizetendõ hozzáadottérték-adó és jövedéki
adó alóli mentesítésrõl szóló 2007. december 20-i,
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2007/74/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szol-
gálja.

Átmeneti rendelkezések

22. § Abban az esetben, ha az utas 2008. december 1. és
2008. december 31. napja között lép belföldre, a 7. §
(1) bekezdésének a) pontját azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy a mennyiségi korlátok a következõk:

a) cigarettánál 200 darab,
b) szivarkánál (darabonként 3 grammnál nem nagyobb

tömegû szivar, szivarka) 100 darab,
c) szivarnál 50 darab,
d) fogyasztási dohánynál 250 gramm.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány
281/2008. (XI. 28.) Korm.

rendelete
az utazási szerzõdésrõl

A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról és
egységes szövegérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatályba-
lépésérõl és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. tör-
vényerejû rendelet 19. §-ában, valamint – a 17. § és a 19. §
(1) bekezdésének b) pontja tekintetében – a kereskedelem-
rõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésé-
nek c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

Értelmezõ rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) utazásszervezõ: az utazásszervezõ és -közvetítõ te-

vékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Utevr.) 1. §-a (2) bekezdésének a) pont-
jában meghatározott személy,

b) utazásközvetítõ: az Utevr. 1. §-a (2) bekezdésének
b) pontjában meghatározott személy,

c) utazási csomag: az olyan utazási szolgáltatás, ahol
az utazásszervezõ személyszállítási, szállás- és egyéb tu-
risztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenve-
zetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül leg-
alább kettõnek elõre megállapított együttesét úgy nyújtja,
hogy

ca) a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra
kiterjedõen összesítve, egy összegben határozza meg
(a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az
egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy
egyszerre történik, és

cb) a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb
idõszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is ma-
gában foglal,

d) tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az utas szá-
mára lehetõvé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljá-
nak megfelelõ ideig történõ tartós tárolását, és a tárolt ada-
tok változatlan formában és tartalommal történõ megjele-
nítését.

A rendelet rendelkezéseinek kötõereje

2. §

E rendelet rendelkezéseitõl – az 5. §-ban foglalt kivéte-
lekkel – az utas hátrányára nem lehet eltérni.

Az utazási szerzõdésre vonatkozó általános

rendelkezések

3. §

(1) Az utazási szerzõdést – annak valamennyi kikötésé-
vel együtt – írásban kell megkötni, és papíron vagy – ha a
szerzõdést elektronikus dokumentumba foglalták – más
tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Az utazási szerzõdés módosítására az (1) bekezdés-
ben foglalt rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.

4. §

(1) Az utazási szerzõdésnek a következõket kell tartal-
maznia:

a) az utazásszervezõ, továbbá – ha az utazási szerzõ-
dést utazásközvetítõ útján kötik – az utazásközvetítõ ne-
vét, székhelyét, telefonszámát,

b) az utazásszervezõnek, továbbá – ha az utazási szer-
zõdést utazásközvetítõ útján kötik – az utazásközvetítõnek
az Utevr. szerinti nyilvántartásba vételi számát,

c) az utas nevét és lakcímét, továbbá – elektronikus
úton kötött utazási szerzõdés esetén – elektronikus levele-
zési címét,

d) az utas által megrendelt szolgáltatást,
e) a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét,
f) a szolgáltatást nyújtó megjelölését,
g) adott esetben a személyszállítás eszközét és a célál-

lomást,
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h) a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában fog-
laló díját (a továbbiakban: a szolgáltatás díja), forintban
meghatározva,

i) a szolgáltatás díjában nem bennefoglalt, külön fel-
számításra kerülõ adó, illeték és egyéb kötelezõ terhek
(így különösen az üdülõhelyi díj, horgonyzási díj, repülõ-
téri illeték) forintban meghatározott összegét,

j) az utazási szerzõdés alapján fizetendõ teljes díj fo-
rintban meghatározott összegét, továbbá annak megfizeté-
se rendjét és módját, valamint a díj módosításának lehetõ-
ségére vonatkozó, a 6. §-ban foglaltaknak megfelelõ tájé-
koztatást,

k) annak a biztosítónak vagy pénzintézetnek a megne-
vezését, amellyel az utazásszervezõ az Utevr.-ben elõírt
vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerzõdést kötött,

l) az arra való figyelemfelhívást, hogy az utas az utazá-
si szerzõdésben vállalt szolgáltatás teljesítésével kapcsola-
tos kifogását a 10. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kö-
teles haladéktalanul közölni az utaskísérõvel vagy annak
hiányában a helyszíni szolgáltatóval, valamint

m) ha az utazásszervezõ közremûködõjének felelõssé-
gét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó
tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihir-
detõ jogszabály megjelölésével.

(2) Ha az utas az utazásszervezõ vagy az utazásközve-
títõ közremûködésével köt baleset-, betegség-, illetve
poggyászbiztosítást, valamint ha az utazásszervezõ az utas
javára szóló – az Utevr. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja
szerinti – biztosítást kötött, az utazásszervezõ, illetve az
utazásközvetítõ köteles a biztosítási kötvényt, az adott biz-
tosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevé-
telére jogosító bizonylatot az utazási szerzõdés szerinti
szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával
egyidejûleg az utasnak átadni.

(3) Az utazásszervezõ által értékesített szolgáltatásokat
és azok díját tartalmazó, az utas rendelkezésére bocsátott
tájékoztatóban is meghatározott információk tekintetében
az utazási szerzõdésben elegendõ a tájékoztatóra utalni.

5. §

(1) Az utazási szerzõdés megkötésekor elõleg címén a
szolgáltatás díja (részvételi díj) legfeljebb negyven száza-
lékának befizetése követelhetõ. Ettõl a rendelkezéstõl el
lehet térni, ha a külföldi közremûködõvel kötött szerzõdés
ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezõre.

(2) Az utazási szerzõdés alapján fizetendõ teljes díj [a
szolgáltatás díja (részvételi díj), valamint a 4. § (1) bekez-
désének i) pontja szerinti adó, illeték és egyéb kötelezõ ter-
hek] teljes összegének megfizetését az utazásszervezõ leg-
korábban az utazás megkezdése elõtt harminc nappal igé-
nyelheti, kivéve, ha a külföldi közremûködõvel kötött
szerzõdés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

6. §

(1) Az utas által az utazási szerzõdés alapján fizetendõ
teljes díj nem emelhetõ, kivéve, ha a díjemelés lehetõségé-
rõl a szerzõdés rendelkezik. A díj emelésére kizárólag

a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltsé-
geket),

b) az utazási szerzõdésben vállalt részszolgáltatásokkal
kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelezõ terhek (így kü-
lönösen üdülõhelyi díj, horgonyzási díj, repülõtéri illeték),
vagy

c) deviza – az utazásszervezõ közremûködõjével kötött
szerzõdésben meghatározott mutató szerinti – forintárfo-
lyamának
változása miatt kerülhet sor.

(2) A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a
költségek emelkedésének mértékével, és a szerzõdésben
pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának
módját.

(3) A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésé-
vel egyidejûleg közölni kell.

(4) Az utas által az utazási szerzõdés alapján fizetendõ
teljes díj az utazás megkezdését megelõzõ húsz napon be-
lül az (1) bekezdésben meghatározott okból sem emelhetõ.

7. §

(1) Az utas az utazási szerzõdés szerinti utazásban való
részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére
engedményezni, aki megfelel az utazási szerzõdésben
meghatározott utazási feltételeknek.

(2) Az engedményezésrõl az utas haladéktalanul köteles
az utazásszervezõt tájékoztatni.

(3) Az engedményezést megelõzõen keletkezett szerzõ-
déses kötelezettségekért és az engedményezésbõl eredõ
igazolt többletköltségekért az engedményezõ és az enged-
ményes egyetemlegesen felel.

8. §

(1) Az utas az utazási szerzõdéstõl írásban tett nyilatko-
zattal az utazás megkezdése elõtt bármikor elállhat.

(2) Ha az utazásszervezõ az utazási szerzõdés lényeges
feltételét az indulás elõtt rajta kívül álló okból kívánja je-
lentõsen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mérté-
ke a nyolc százalékot meghaladja, köteles errõl az utast ha-
ladéktalanul tájékoztatni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az utas
a) elállhat a szerzõdéstõl, vagy
b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja

(részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltozta-
tásával együtt, a felek módosítják a szerzõdést.
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(4) Az utas a (3) bekezdés szerinti döntésérõl köteles az
utazásszervezõt haladéktalanul tájékoztatni.

(5) Ha az utas a (2) bekezdésben meghatározott okból
eláll a szerzõdéstõl, megilletik a 9. § (2) bekezdésében, il-
letve a 9. § (4) bekezdésében meghatározott jogok.

(6) Ha az úti cél vagy az ahhoz vezetõ útvonal olyan te-
rületet érint, amely – az utazási szerzõdés megkötését
követõen – a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra
nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelö-
lõ felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervezõ köteles
azonos vagy magasabb értékû helyettesítõ szolgáltatást
nyújtani. Ha helyettesítõ szolgáltatás az eredetinél alacso-
nyabb értékû, az utazásszervezõ köteles a díjkülönbözetet
az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas

a) ha elfogadja a helyettesítõ szolgáltatást, a felek mó-
dosítják az utazási szerzõdést, vagy

b) elállhat a szerzõdéstõl.

(7) Ha az utas a (6) bekezdés b) pontja alapján áll el a
szerzõdéstõl, az utazásszervezõ köteles a teljes befizetett
díjat azonnal visszafizetni.

(8) Az utazási szerzõdésben az utas elállása esetére bá-
natpénz is kiköthetõ azzal, hogy az utasnak a (2) vagy a
(6) bekezdésben meghatározott okból való elállása esetére
bánatpénz nem követelhetõ. Egyéb esetekben az utas elál-
lásának esetére kikötött bánatpénz mértéke a szolgáltatás
díja (részvételi díj) összegét nem haladhatja meg. A bánat-
pénz a szolgáltatás díjának (a részvételi díjnak) százaléká-
ban kifejezett átalány formájában is megállapítható.

(9) Az utasnak az utazás megkezdését megelõzõ har-
mincöt napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irá-
nyuló utazási szerzõdés esetében pedig negyvenöt napnál
korábbi elállása esetére bánatpénzként legfeljebb a szol-
gáltatás díjának (a részvételi díjnak) tíz százaléka követel-
hetõ. Az utazás megkezdését megelõzõ hatvan napnál ko-
rábbi elállás esetére bánatpénz nem követelhetõ.

9. §

(1) Az utazásszervezõ legkésõbb az utazás megkezdése
elõtt húsz nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az uta-
zási szerzõdéstõl.

(2) Ha az utazásszervezõ nem az utas érdekkörében fel-
merült okból áll el a szerzõdéstõl,

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékû
helyettesítõ szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtá-
sára az utazásszervezõnek lehetõsége van, és

b) ha az a) pont szerinti helyettesítõ szolgáltatás nyúj-
tására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítõ szol-
gáltatást nem fogadja el, az utazásszervezõ a teljes befize-
tett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szer-
zõdés megkötésétõl számított idõre az érintett naptári félé-

vet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat-
tal megegyezõ mértékû kamat megfizetésére köteles.

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti helyettesítõ szol-
gáltatás az eredetinél alacsonyabb értékû, az utazásszer-
vezõ köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

(4) Ha az utazásszervezõ nem az utas érdekkörében fel-
merült okból áll el az utazási szerzõdéstõl, a (2) és (3) be-
kezdésben foglaltakon túlmenõen köteles az utasnak az el-
állás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyo-
ni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha

a) az utazásszervezõ elállására általa nem befolyásol-
ható (ellenõrzési körén kívül esõ), ésszerûen el nem hárít-
ható olyan külsõ körülmény miatt – ide nem értve vala-
mely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás
esetét – került sor, amelyet a szerzõdéskötés idején nem lá-
tott és ésszerû elvárhatóság mellett nem is láthatott elõre
(a továbbiakban: vis maior), vagy

b) a jelentkezõk száma a meghirdetett legalacsonyabb
résztvevõszámot nem éri el, és az utazásszervezõ elállásá-
ról az utast írásban, az utazási szerzõdésben megjelölt idõ-
tartamon belül tájékoztatták.

10. §

(1) Az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás teljesí-
téséért az utazásszervezõ felel. Ha az utazásszervezõ a vál-
lalt szolgáltatást nem az utazási szerzõdésnek megfelelõen
teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) ará-
nyosan leszállítani.

(2) Az utazásszervezõ nem köteles a szolgáltatás díját
(részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy
valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az
érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

(3) Ha az utazás megkezdését követõen az utazásszerve-
zõ az utazási szerzõdésben meghatározott szolgáltatás je-
lentõs részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más meg-
felelõ, hasonló értékû részszolgáltatással pótolni. Ha az
ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgál-
tatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra
nem hárítható át. Ha az utazásszervezõ ilyen helyettesítõ
részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indo-
koltan nem fogadja el, az utazásszervezõ – amennyiben az
utas erre igényt tart – köteles gondoskodni az utasnak az
utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a
célországban található más visszaérkezési helyre történõ
szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett
részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat
visszafizetni.

(4) Az utas az utazási szerzõdésben vállalt szolgáltatás
hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az
utaskísérõvel vagy annak hiányában a helyszíni szolgálta-
tóval közölni; a közlés késedelmébõl eredõ kárért felelõs.
Az utaskísérõ köteles gondoskodni a kifogásnak a hely-
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színi szolgáltatónak történõ bejelentésérõl. Az utaskísérõ
az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltató-
val való közlésének tényét köteles jegyzõkönyvbe foglal-
ni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskí-
sérõ köteles az utazásszervezõt haladéktalanul tájékoz-
tatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul
megtenni. Utaskísérõ hiányában – ha a helyi szolgáltató a
panaszt nem orvosolta – az utas az utazásszervezõt, illetve
azt az utazásközvetítõt köteles tájékoztatni, akinél az uta-
zási szerzõdést megkötötte.

(5) Ha az azonos idõpontban, azonos útvonalon, azonos
szolgáltatást igénybe vevõ utasok létszáma eléri a tizenöt
fõt, az utazásszervezõ köteles gondoskodni arról, hogy a
csoportot külföldön a célország nyelvét vagy a célország-
ban általánosan használt világnyelvet beszélõ, idegenve-
zetésre jogosult személy kísérje. Nem kell idegenvezetésre
jogosult csoportkísérõt biztosítani, ha a csoport tagjai erre
nem tartanak igényt.

(6) Ha az utazást különjárati autóbusz igénybevételével
bonyolítják le, az utazásszervezõ felel azért, hogy a külön
jogszabályban elõírt iratok (pl. utasjegyzék) az autóbusz
vezetõjének rendelkezésére álljanak.

11. §

(1) Az utazásszervezõ felel az utazási szerzõdés
nem-teljesítésébõl vagy hibás teljesítésébõl eredõ káro-
kért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés
sem az õ, sem az általa igénybe vett közremûködõ maga-
tartására nem vezethetõ vissza, így különösen

a) ha a szerzõdés teljesítésében mutatkozó hiányossá-
gok az utas magatartására vezethetõk vissza,

b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására ve-
zethetõ vissza, aki az utazási szerzõdésben vállalt szolgál-
tatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazás-
szervezõ ésszerû elvárhatóság mellett sem láthatta elõre,
illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

c) vis maior esetén.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja esetében az utazás-
szervezõ köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha nehéz-
ségei támadnak.

12. §

(1) Az utazásszervezõ a szolgáltatás teljesítéséhez
igénybe vett közremûködõ magatartásáért úgy felel, mint-
ha maga járt volna el, kivéve, ha a közremûködõ felelõssé-
gét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény kor-
látozza.

(2) Az utazásszervezõnek az utazási szerzõdés nem-tel-
jesítésébõl vagy hibás teljesítésébõl eredõ károkért való
felelõssége a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének

kétszeresét meghaladó része tekintetében az utazási szer-
zõdésben korlátozható.

(3) Ha az utas az utazási szerzõdést utazásközvetítõ út-
ján kötötte, az utazási szerzõdés teljesítésével kapcsolatos
szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítõnél is
bejelentheti.

Az utazási csomag igénybevételére irányuló utazási

szerzõdésre vonatkozó különös rendelkezések

13. §

(1) Az utazásszervezõ által értékesített utazási csomag-
ra, a részvételi díjra és az utazási szerzõdés feltételeire vo-
natkozóan az utas rendelkezésére bocsátott tájékoztatónak
(a továbbiakban: programfüzet) egyértelmûen és pontosan
tartalmaznia kell

a) az utazásszervezõ nevét, székhelyét, telefonszámát,
b) az úticélt, az útvonalat (útitervet) és a jelentõsebb

tartózkodási helyeket,
c) a szálláshely helyét, típusát a fõbb jellemzõinek

meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályai-
nak megfelelõ komfortfokozatát; ha a szálláshely szerinti
ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a
hazaitól, az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint –
ha beazonosítható – a komfortfokozat hazai besorolás sze-
rinti megfelelõjét,

d) a részvételi díj forintban meghatározott összegét és
azt, hogy ez mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet,

e) a részvételi díjban nem bennefoglalt, külön felszá-
mításra kerülõ adó, illeték és egyéb kötelezõ terhek (így
különösen az üdülõhelyi díj, horgonyzási díj, repülõtéri il-
leték) forintban meghatározott összegét, és az ezek válto-
zásának lehetõségére vonatkozó figyelemfelhívást,

f) a befizetendõ elõleget és az utazási szerzõdés alapján
fizetendõ teljes díj fennmaradó része megfizetésének
rendjét,

g) a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzõit és kategó-
riáját,

h) az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési
rendet),

i) azt a legalacsonyabb létszámot, amely az utazás elin-
dításának feltétele, továbbá azt a határidõt, ameddig az
utazásszervezõ az utazásnak a legalacsonyabb létszám el
nem érése okán történõ elmaradásáról az utast értesíteni
köteles,

j) az utazással érintett országok útiokmány- és
vízumelõírásait, ideértve a beutazásra elõírt egyéb külön-
leges elõírásokat, továbbá

k) az utazással összefüggõ egészségügyi elõírásokat.

(2) A programfüzetben foglaltaktól az utazásszervezõ
csak a következõ esetekben térhet el:

a) az utassal történõ kifejezett megállapodás alapján az
utazási szerzõdésben, vagy
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b) ha ezt a jogát kifejezetten fenntartotta, és a változá-
sokat az utazási szerzõdés megkötése elõtt az utassal – iga-
zolható módon – közli.

(3) Ha az utazásszervezõ nem bocsátott rendelkezésre
programfüzetet, az utazásszervezõ, illetve az utazásközve-
títõ az utazási szerzõdés megkötése elõtt köteles az utast az
(1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõen írásban tájé-
koztatni. Ennek megtörténtét az utazási szerzõdésben fel
kell tüntetni, és azt az utas az aláírásával igazolja.

14. §

Az utazásszervezõ, illetve az utazásközvetítõ az utazási
csomagban forgalmazott utazás megkezdése elõtt legalább
hét nappal – ha az utazási szerzõdés megkötése és az indu-
lás közötti idõtartam ennél rövidebb, legkésõbb az utazási
szerzõdés megkötésekor – köteles az utast [a b) pont eseté-
ben a kiskorú törvényes képviselõjét] írásban tájékoztatni
a következõkrõl:

a) az utazásszervezõnek az utazás célállomásán talál-
ható, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet
beszélõ helyi képviselõje (illetve ha az utazásszervezõ
ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a
célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélõ,
idegenvezetésre jogosult utaskísérõi feladatokat ellátó
személy) nevérõl, címérõl és telefonszámáról, ennek hiá-
nyában arról a telefonszámról vagy egyéb információról,
amely lehetõvé teszi az utas számára az utazásszervezõvel
történõ kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszer-
vezõrõl, amelyhez az utas szükség esetén segítségért for-
dulhat,

b) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a
gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelõs
személlyel történõ közvetlen kapcsolatteremtés lehetõsé-
gérõl,

c) az utas által igénybe vehetõ biztosításokról, ha azo-
kat a programfüzetben nem tette közzé,

d) az útitervben szereplõ közbensõ megállók és csatla-
kozások idejérõl és helyérõl, valamint az utas által elfog-
lalható helyre vonatkozó részletekrõl (pl. utasosztályok,
hajón kabin vagy hálóhely, vonaton hálófülke).

15. §

Az utazási csomag igénybevételére irányuló utazási
szerzõdésnek a 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túlme-
nõen tartalmaznia kell a 13. § (1) bekezdésének b)–i) pont-
jában felsoroltakat, továbbá

a) az indulás és a visszaérkezés pontos helyét és idõ-
pontját, az útitervben szereplõ indulási és érkezési idõpon-
tokat és helyeket,

b) az utas által megrendelt részszolgáltatásokat, ide-
értve az utazásszervezõ által szervezett, a részvételi díjban

benne foglalt fakultatív programokon való részvétel felté-
teleit,

c) azt, hogy a részvételi díj magában foglalja-e a bal-
eset-, betegség- és poggyász-, illetve az elállás kockázatá-
ra vonatkozó biztosítás díját, valamint

d) az utas külön kéréseit, amelyeket az utazási szerzõ-
dés megkötése elõtt közölt az utazásszervezõvel, illetve az
utazásközvetítõvel.

Eljárás a rendelet egyes rendelkezéseinek megsértése

esetén

16. §

(1) A 3. §-ban a szerzõdésnek az utas rendelkezésére bo-
csátására vonatkozó, továbbá a 6. § (3) bekezdésében fog-
lalt rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság jár el a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meg-
határozott szabályok szerint.

(2) A 13. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, a fogyasztók-
kal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilal-
máról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiak-
ban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a jogsértés
az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót
érint.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezések az
Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

Módosító rendelkezések

17. §

(1) Az Utevr. 1. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„f) utazási csomag: az utazási szerzõdésrõl szóló
281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
meghatározott fogalom,”

(2) Az Utevr. 2. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Utazásszervezõ, illetõleg -közvetítõ tevékenységet Ma-

gyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki

az e rendeletben elõírt feltételeknek megfelel, és kérelme

alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

(a továbbiakban: Hivatal) által vezetett közhitelû hatósági

nyilvántartásba bejegyezték. A Hivatal az utazási vállal-

kozót akkor veheti nyilvántartásba, ha]

„e) – törvény ezt elõíró rendelkezése esetén – üzlettel,
továbbá internetes kapcsolattal és e-mail címmel rendel-
kezik,”
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(3) Az Utevr. 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) Az utazásszervezõ köteles minden év január 31-éig
a Hivatal részére nyilatkozni arról, hogy ha

a) kizárólag közvetítõ útján értékesít utazási szolgálta-
tást,

b) kizárólag a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott
tevékenységet végzi, vagy

c) kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatá-
sok, valamint az információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII.
törvényben meghatározott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatás útján értékesít utazási szolgáltatást,
s ezért külön törvény alapján a tevékenysége folytatásához
nem szükséges üzlet.”

(4) Az Utevr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„5. § (1) Az utazási vállalkozó köteles a nyilvántartásba
vételi számát valamennyi üzleti kapcsolatában folyamato-
san használni, kereskedelmi kommunikációjában szere-
peltetni, és az üzletében jól láthatóan kifüggeszteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el a fogyasztóvé-
delemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban:
Fgytv.) szabályai szerint.

(3) A (2) bekezdésben említett rendelkezés az Fgytv. al-
kalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.”

(5) Az Utevr. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § Ha törvény az utazási vállalkozó tevékenységének
üzletben történõ folytatását írja elõ, az üzlethelyiségnek
alkalmasnak kell lennie az ügyfélforgalom lebonyolítá-
sára, kizárólag e tevékenység céljára szolgálhat, és beren-
dezésének igazodnia kell a rendeltetésszerû használat kö-
vetelményeihez.”

(6) Az Utevr. 11/A. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„11/A. § (1) A Hivatal hivatalból, illetve a – hatásköré-
be tartozó ügyben eljáró – jegyzõ kezdeményezésére pénz-
bírságot szabhat ki, ha az utazási vállalkozó az e rendelet-
ben foglalt rendelkezéseket megsérti.

(2) Nem szabható ki bírság, ha a Hivatal az utazási vállal-
kozót a 11. § (1) bekezdése alapján törli a nyilvántartásból.

(3) Ha a 11. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti eset-
ben az ott meghatározott kivétel alapján az utazási vállal-
kozó hatósági nyilvántartásból való törlésének indoka nem
áll fenn, a pénzbírság mértéke az utazási vállalkozó által a
8. § (8) bekezdésében meghatározott idõszakot megelõzõ
évre szolgáltatott vagyonibiztosíték-összeg és azon va-
gyonibiztosíték-összeg közötti különbözet legalább 5%-a,
de legfeljebb 10%-a, amit erre az idõszakra a jogszabály
alapján ténylegesen szolgáltatnia kellett volna. Ismételt
jogsértés esetén a Hivatal hivatalból törli az utazási vállal-
kozót a nyilvántartásból.

(4) A (3) bekezdésben nem szabályozott esetekben ki-
szabható bírság mértékérõl, a bírság alkalmazásának rész-

letes szabályairól és megfizetésének módjáról külön jog-
szabály rendelkezik.”

(7) Az Utevr.
a) 2. §-ának (10) bekezdésében a „települési önkor-

mányzat jegyzõjét” szövegrész helyébe a „települési ön-
kormányzat jegyzõjét (a továbbiakban: jegyzõ)” szöveg,

b) 11. §-ának (1) bekezdésében az „ellenõrzésre feljo-
gosított szervezet” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés-
ben meghatározottak” szöveg,

c) 11. §-ának (5) bekezdésében az „az üzlet helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat jegyzõje” szöveg-
rész helyébe az „a jegyzõ” szöveg
lép.

(8) Az Utevr.
a) 3. §-ának (3) bekezdésében és 11. §-ának (5) bekez-

désében az „az Önkormányzati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „a turizmusért felelõs
miniszter” szöveg,

b) 11. §-ának (6) bekezdésében az „az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyé-
be az „a turizmusért felelõs miniszternek” szöveg,

c) 12. §-ának (2) bekezdésében az „Az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az
„A turizmusért felelõs miniszter” szöveg
lép.

Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik napon
lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépését követõen ki-
adott programfüzetekre, illetve a hatálybalépését követõen
kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

19. §

(1) Hatályát veszti
a) az utazási és utazást közvetítõ szerzõdésrõl szóló

214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az azt mó-
dosító 191/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet és 79/2005.
(IV. 28.) Korm. rendelet,

b) az Utevr. 1. §-a (2) bekezdésének e) és h) pontja,
(5) bekezdésének második mondata, 14. §-a és 1. számú
melléklete.

(2) Ez a § és a 17. §, valamint az azt megelõzõ alcím a
rendelet kihirdetését követõ 31. napon hatályát veszti.

20. §

Ez a rendelet – az utazási csomag igénybevételére irá-
nyuló szerzõdés szabályozása tekintetében – a szervezett
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utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK ta-
nácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
valamint az egészségügyi miniszter

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM
együttes rendelete

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 89. § (3) bekezdésében, 110. §
(8) bekezdés m) pontjában, valamint 110. § (13) bekezdés
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában, va-
lamint az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörünkben eljárva – a 10. § te-
kintetében a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminisz-
terrel egyetértésben – a következõket rendeljük el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) megítélési szint (LAM): a vizsgált zajforrás egyenérté-

kû A-hangnyomásszintjébõl korrekciós tényezõkkel szá-
mított, a teljes megítélési idõre vonatkoztatott érték,
amelynek mértékegysége: dB,

b) megítélési idõre vonatkozó rezgésterhelés (AM): a
rezgésterhelésnek mérési irányonként számított, a teljes
megítélési idõre vonatkozó értéke, amelynek mértékegy-
sége: mm/s2,

c) a rezgésterhelés legnagyobb értéke (Amax): a rezgés-
terhelésnek a három irányban kapott félperces maximu-
mok összes sorozatából kiválasztott legnagyobb értéke,
amelynek mértékegysége: mm/s2,

d) vizsgálati küszöbérték (A0): környezeti rezgésforrás-
tól származó rezgésjel legnagyobb értékének e jogszabály
szerint megengedett mértéke, amelynek teljesülése esetén
a vizsgált rezgés megfelel az elõírásoknak, túllépése ese-
tén további vizsgálatokat kell végezni a határértékeknek
való megfelelés megállapítása céljából, és mértékegysége:
mm/s2,

e) ritkán elõforduló, rövid idejû rezgésjelenség: olyan,
rendszeresen üzemelõ rezgésforrástól származó rezgés,

amely naponta legfeljebb 3 alkalommal, illetve hetente
legfeljebb 15 alkalommal fordul elõ, és minden alkalom-
mal két percnél rövidebb ideig tart.

2. §

(1) Az üzemi vagy szabadidõs zajforrástól származó zaj
terhelési határértékeit a zajtól védendõ területeken az
1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet határértékei megítélési szintben ki-
fejezett értékek, ahol a megítélési idõ

a) nappal (6:00–22:00): a legnagyobb zajterhelést adó
folyamatos 8 óra,

b) éjjel (22:00–6:00): a legnagyobb zajterhelést adó fél
óra.

(3) Ha a csendes övezet, fokozottan védett terület
a) zajtól védett területen helyezkedik el, az 1. mellék-

letben meghatározott határértéknél 5 dB-lel kisebb,
b) zajtól nem védett területen helyezkedik el, az 1. mel-

lékletben az üdülõ területi besorolásnak megfelelõ
zajterhelési határértéknek kell teljesülni a területén.

3. §

(1) Az építési kivitelezési tevékenységbõl származó zaj
terhelési határértékeit a zajtól védendõ területeken a
2. melléklet tartalmazza.

(2) Az építési kivitelezési tevékenység teljes idõtarta-
mát a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és
azokra a határértéket a 2. mellékletnek megfelelõen kü-
lön-külön kell meghatározni.

(3) A 2. melléklet határértékei megítélési szintben kife-
jezett értékek, ahol a megítélési idõ

a) nappal (6:00–22:00): a legnagyobb zajterhelést adó
folyamatos 8 óra,

b) éjjel (22:00–6:00): a legnagyobb zajterhelést adó fo-
lyamatos fél óra.

4. §

(1) A közlekedési létesítményeket úgy kell megtervez-
ni, hogy az általuk okozott zajterhelés nem haladhatja meg
a 3. melléklet szerinti határértékeket.

(2) A 3. melléklet határértékei megítélési szintben kife-
jezett értékek, ahol a megítélési idõ

a) nappal (6:00–22:00): 16 óra,
b) éjjel (22:00–6:00): 8 óra.

(3) Ha a csendes övezet, fokozottan védett terület
a) zajtól védett területen helyezkedik el, a 3. melléklet-

ben meghatározott határértéknél 5 dB-lel kisebb,

2008/12. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 533



b) zajtól nem védett területen helyezkedik el, a 3. mel-
lékletben az üdülõ területi besorolásnak megfelelõ
zajterhelési határértéknek kell teljesülni a területén.

(4) A 3. melléklet határértékeinek új közlekedési zajfor-
rás létesítése esetén a meglévõ védendõ területen kell telje-
sülniük.

(5) Meglévõ közlekedési útvonal vagy létesítmény (zaj-
forrás) korszerûsítése, útkapacitás bõvítése utáni állapotra

a) a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást
közvetlenül megelõzõ állapotra vonatkozó számítások és
mérések a határérték teljesülését igazolják;

b) legalább a változást megelõzõ zajterhelést kell köve-
telménynek tekinteni, ha a változást megelõzõ állapotra
vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépé-
sét igazolják.

5. §

(1) Az 1., a 2. és a 3. mellékletben a zajtól védendõ terü-
leteken meghatározott zajterhelési határértékeknek

a) az épületek (épületrészek) külsõ környezeti zajtól
védendõ azon homlokzata elõtt, amelyen legfeljebb 45 dB
beltéri zajterhelési határértékû helyiség (4. melléklet),
könyvtári olvasóterem, orvosi vizsgáló helyiség nyílászá-
rója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelõ
magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól
általában 2 m-re,

aa) ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 m-nél ki-
sebb, akkor e távolság zajforrástól számított kétharmad ré-
szén, de a nyílászáró elõtt legalább 1 m-re,

ab) ha a nyílászáró környezetében 4 m-en belül hang-
visszaverõ felület van, akkor a nyílászáró és e felület kö-
zötti távolság felezõpontjában, de a nyílászárótól legalább
1 m-re,

ac) ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a
nyílászáró felületén,

b) az üdülõterületeken, az egészségügyi területen a zaj-
tól védendõ épületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok
határán,

c) a temetõk teljes területén
kell teljesülniük.

(2) Az épületek (épületrészek) azon homlokzata elõtt,
amelyen 45 dB-nél nagyobb beltéri zajterhelési határérté-
kû helyiség (4. melléklet), orvosi rendelõ, hivatali épület
irodahelyiség nyílászárója van, az (1) bekezdés a) pontja
szerinti helyeken a zajterhelés nem haladhatja meg jelen-
tõs mértékben az 1., a 2. és a 3. melléklet szerinti határérté-
ket.

(3) Azokra a zajtól védendõ területekre, épületekre, he-
lyiségekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy
szezonálisan használnak, az 1., a 2. és a 3. számú melléklet
szerinti zajterhelési határértékek csak a használat idõtarta-
mára vonatkoznak.

6. §

(1) Az épületek zajtól védendõ helyiségeit úgy kell
megtervezni és megépíteni, hogy a helyiségbe behatoló zaj
a használatbavétel idõpontjában – zárt állapotú nyílászá-
rók mellett – ne haladja meg a 4. melléklet szerinti megen-
gedett értékeket.

(2) Az épületek védendõ helyiségeinek külsõ határoló
szerkezeteit úgy kell megvalósítani, hogy azok az épület-
akusztikai követelményekre vonatkozó szabvány elõ-
írásainak megfeleljenek, vagy e szabvánnyal legalább
egyenértékû hangszigetelési tulajdonságokkal rendelkez-
zenek.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti követelmények telje-
sítése érdekében a homlokzat mértékadó zajterhelését a
zajtól védendõ épület használatbavételi idõpontjában jel-
lemzõ forgalmi helyzet alapján kell megállapítani.

(4) Az épületek 4. mellékletben megadott zajtól véden-
dõ helyiségében

a) az épület rendeltetésszerû használatát biztosító külön-
bözõ technikai berendezésektõl (pl. felvonóktól, kazánoktól,
szivattyúktól, szellõzõ- és klímaberendezésektõl, vízellátási,
csatornázási, fûtési, világítási berendezésektõl), és

b) az épületen belül vagy azzal szomszédos épületben
folytatott termelõ vagy szolgáltató tevékenységtõl, illetve az
ehhez alkalmazott géptõl, berendezéstõl, egyéb zajforrástól
származó zaj terhelési határértékeit a 4. melléklet tartal-
mazza.

(5) A (4) bekezdés szerinti követelmények mellett a
(4) bekezdés b) pontja szerinti zajforrásoktól származó
zajterhelésre (az építõipari kivitelezési tevékenységtõl
származó zajterhelés kivételével) a 4. melléklet 1., 2., 3.,
4. sorszám szerinti helyiségekben az ott meghatározott ha-
tárértékeknél 5 dB-lel kisebb értékeket kell teljesíteni.

(6) A 4. melléklet határértékei a védendõ helyiségben
kialakuló megítélési szintek térbeli átlagára vonatkoznak,
ahol a megítélési idõ

a) közlekedési zajforrásra:
aa) nappal (6:00–22:00): 16 óra,
ab) éjjel (22:00–6:00): 8 óra;
b) üzemi és szabadidõs zajforrásra:
ba) nappal (6:00–22:00): a legnagyobb zajterhelést adó

folyamatos 8 óra,
bb) éjjel (22:00–6:00): a legnagyobb zajterhelést adó

folyamatos fél óra.

7. §

(1) Az emberre ható környezeti rezgéstõl védendõ épü-
leteket, azok helyiségeit, a vizsgálati küszöbértéket, vala-
mint a helyiségekben megengedhetõ terhelési határértéke-
ket – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – az
5. melléklet tartalmazza.
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(2) Ha a rezgésforrás ritkán elõforduló, rövid idejû rez-
gésjelenséget idéz elõ, a rezgésterhelés legnagyobb érté-
kére az 5. mellékletben az Amax-ra meghatározott határér-
ték helyett a nappali idõszakra – a rezgésre különösen ér-
zékeny helyiségek kivételével – az Amax másfélszerese a
vonatkozó határérték.

(3) A rendszeresen mûködõ üzemi vagy szabadidõs rez-
gésforrások esetén a rezgésterhelés legnagyobb értéke éj-
szaka az 5. melléklet 2. sorszámú helyiségeiben nem ha-
ladhatja meg a 30 mm/s2 értéket.

(4) Az 5. mellékletben meghatározott, megítélési idõre
vonatkozó rezgésterhelésben kifejezett határértékeknél a
megítélési idõ

a) nappal (6:00–22:00): a legnagyobb rezgésterhelést
adó folyamatos 8 óra,

b) éjjel (22:00–6:00): a legnagyobb rezgésterhelést adó
folyamatos fél óra.

(5) Az 5. mellékletben meghatározott határértékek csak
az épületekben tartózkodó emberekre ható rezgésekre vo-
natkoznak, nem érintik a más jogszabályok, elõírások
alapján meghatározott határértékeket, követelményeket.
Nem vonatkoztathatók határértékként az épület szerkezeti
károsodását vagy a telepített berendezések mûködési za-
varait okozó rezgésekre.

(6) Az 5. mellékletben meghatározott határértékek csak
abban az esetben vonatkoznak az éjszakai idõszakra, ha a
helyiséget rendeltetésének megfelelõen éjszaka is használ-
ják.

8. §

A terhelési határérték túllépése jelentõs, ha
a) zaj esetén 10 dB-nél nagyobb mértékû,
b) rezgés esetén az AM túllépése legalább négyszeres

vagy az Amax túllépése legalább kétszeres mértékû.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Hatályát veszti a zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM–EüM
együttes rendelet.

(3) E rendelet elõírásait a hatálybalépését követõen in-
dult eljárásokban kell alkalmazni.

10. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a

vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. melléklet I. táblázat 15. és 16. sora helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„15. Zajkibocsátási határérték megállapítása
[284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdés; 11. § (1) bekezdés], ha elsõ fokon
a környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség jár el [284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 4. § (3)–(4) bekezdés] – a
zajforrás üzemeltetõje alapján:

1. Egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társaság, költségvetési
szerv

112 500

2. Minden egyéb esetben 150 000

16. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 13. § (1) bekezdése alapján határozott
idõtartamra az építõipari kivitelezési
tevékenységtõl származó zaj határérték túllépés
engedélyezése, ha elsõ fokon a
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség jár el.

210 000”

b) a Rendelet 1. melléklet I. táblázat 17. sora hatályát
veszti.

Szabó Imre s. k., Dr. Székely Tamás s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi egészségügyi miniszter

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

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

Sor-
szám

Zajtól védendõ terület

Határérték (LTH) az LAM

megítélési szintre*
(dB)

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

1. Üdülõterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerû beépítésû), különleges
területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetõk, a zöldterület

50 40

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésû), a vegyes terület 55 45

4. Gazdasági terület 60 50

Megjegyzés:

* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint.

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

Építési kivitelezési tevékenységbõl származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendõ területeken

Sor-
szám

Zajtól védendõ terület

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*
(dB)

ha az építési munka idõtartama

1 hónap vagy kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

1. Üdülõterület, különleges területek közül az
egészségügyi terület

60 45 55 40 50 35

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerû beépítésû), különleges területek közül
az oktatási létesítmények területei, a temetõk, a
zöldterület

65 50 60 45 55 40

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésû), a vegyes
terület

70 55 65 50 60 45

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:

* Értelmezése az MSZ 18150–1 szabvány szerint.
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3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

A közlekedéstõl származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendõ területeken

Sor-
szá
m

Zajtól védendõ terület

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre*
(dB)

kiszolgáló úttól,
lakóúttól származó

zajra

az országos közúthálózatba
tartozó mellékutaktól, a települési
önkormányzat tulajdonában lévõ

gyûjtõutaktól és külterületi
közutaktól, a vasúti mellék-
vonaltól és pályaudvarától,
a repülõtértõl, illetve a nem

nyilvános fel- és leszállóhelyek-
tõl** származó zajra

az országos közúthálózatba tartozó
gyorsforgalmi utaktól és fõutaktól, a

települési önkormányzat tulajdonában
lévõ belterületi gyorsforgalmi utaktól,

belterületi elsõrendû fõutaktól
és belterületi másodrendû fõutaktól,
az autóbusz-pályaudvartól, a vasúti

fõvonaltól és pályaudvarától,
a repülõtértõl, illetve a nem nyilvános fel-

és leszállóhelytõl*** származó zajra

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

1. Üdülõterület, különleges területek
közül az egészségügyi terület

50 40 55 45 60 50

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvá-
rosias, falusias, telepszerû beépí-
tésû), különleges területek közül
az oktatási létesítmények területei,
és a temetõk, a zöldterület

55 45 60 50 65 55

3. Lakóterület (nagyvárosias beépí-
tésû), a vegyes terület

60 50 65 55 65 55

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM
rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint.
** Olyan repülõterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb, légcsavaros
repülõgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek.
*** Olyan repülõterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegû vagy annál
nagyobb, légcsavaros repülõgépek, 2,73 tonna maximális felszálló tömegû vagy annál nagyobb helikopterek, valamint
sugárhajtású légijármûvek közlekednek.

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

A zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendõ helyiségeiben

Sor-
szám

Zajtól védendõ helyiség

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre*
(dB)

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

1. Kórtermek és betegszobák 35 30

2. Tantermek, elõadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató ter-
mek, hálóhelyiségek bölcsõdékben és óvodákban

40 –

3. Lakószobák lakóépületekben 40 30

4. Lakószobák szállodákban és szálló jellegû épületekben 45 35

5. Étkezõkonyha, étkezõhelyiség lakóépületekben 45 –
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Sor-
szám

Zajtól védendõ helyiség

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre*
(dB)

nappal
06–22 óra

éjjel
22–06 óra

6. Szállodák, szálló jellegû épületek, közösségi lakóépületek közös helyisé -
gei

50 –

7. Éttermek, eszpresszók 55 –

8. Nagy- és kiskereskedelmi épületek eladóterei, vendéglátó helyiségei, a
váróterem

60 –

Megjegyzés:

* a) Értelmezése a 6. § (1) bekezdésével kapcsolatos ügyekben az MSZ 15601–2:2007 és az MSZ 18150–1 szabvány szerint, de
nem a legnagyobb értéket adó mérési pontban, hanem térbeli átlagos hangnyomásszintként; mérése az MSZ EN ISO 140–5 szab-
vány szerint.
b) Értelmezése és mérése a 6. § (4) bekezdés b) pontjával kapcsolatos ügyekben az MSZ 18150–1 szabvány szerint.

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

Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben

Sor-
szám

Épület, helyiség

Rezgésvizsgálati
küszöbérték*

(mm/s2)

Rezgésterhelési határértékek*
(mm/s2)

A0 AM Amax

1. Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. mûtõ) 3,6 3 100

2. Lakóépület, üdülõépület, szociális otthon, szállás-
hely-szolgáltató épület, kórház, szanatórium lakó- és
pihenõhelyiségei

nappal
06–22 óra

12 10 200

éjjel
22–06 óra

6 5 100

3. Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylõ helyisé-
gei (pl. hangversenyterem, templom), a bölcsõde, óvoda foglalkoz-
tató helyiségei, az orvosi rendelõ

12 10 200

4. Mûvelõdési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb figyelmet
igénylõ helyiségei (pl. tanterem, számítógépterem, könyvtári olva-
sóterem, tervezõiroda, diszpécserközpont), a színházak, mozik né-
zõterei, a magasabb komfortfokozatú szállodák közös terei

24 20 300

5. Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendéglátó terei,
sportlétesítmények nézõtere, a középületek folyosói, elõcsarnokai

36 30 600

Megjegyzés:

* Értelmezése az MSZ 18163–2 szerint.
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Az önkormányzati miniszter
14/2008. (XII. 20.) ÖM

rendelete
a lovas szolgáltató tevékenységrõl

A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény
12. §-a (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának
f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kö-
vetkezõket rendelem el.

1. §

(1) Az e rendeletben szabályozott üzletszerû lovas szol-
gáltató tevékenységet az elõírt feltételek teljesítésével gaz-
dálkodó szervezet, valamint az Európai Unió tagállamá-
ban és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapo-
dásban részes más államban, továbbá olyan államban lete-
lepedett szolgáltató (a továbbiakban együtt: szolgáltató)
végezhet, amelynek állampolgára az Európai Közösség és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerzõdés alapján az Európai Gazdasági Tér-
ségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárá-
val azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-ál-
lam). A más EGT-államban letelepedett szolgáltató a szol-
gáltatást a Magyar Köztársaság területén történõ letelepe-
dés nélkül is folytathatja.

(2) E rendelet alkalmazásában
a) nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltató te-

vékenység: lovagoltatás, lovas oktatás, lovas terápia, te-
rep- vagy túralovaglás,

b) nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgálta-

tó tevékenység: fogathajtás, fogathajtás oktatás, fogatozta-
tás, lovas bemutató [az a) és b) pont a továbbiakban együtt:
lovas szolgáltató tevékenység],

c) lovas terápia: speciális fejlesztõ-rehabilitációs szol-
gáltatás, amely a fogyatékossággal élõ vagy pszichésen sé-
rült vendég gyógyítására, készségei fejlesztésére, egész-
ségi és pszichés állapotának javítására irányul,

d) fogatoztatás: a szolgáltató vagy a szakmai tevékeny-
ségért felelõs személy által kijelölt személy az általa haj-
tott fogaton, lovas kocsin a vendéget nem közlekedési cél-
lal szállítja,

e) lovas bemutató: a méneslátogatás, az istállólátoga-
tás, a lovak tartási helyükrõl kihozva történõ bemutatása és
a lovas elõadás.

2. §

(1) A szolgáltatónak kérelmeznie kell, hogy a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hi-
vatal) a közhitelû hatósági nyilvántartásba jegyezze be, ha

nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltató tevékeny-
séget folytat. Az ügyintézési határidõ tizenöt nap.

(2) A szolgáltató a nyilvántartásba vételhez kötött lovas
szolgáltató tevékenységét a nyilvántartásba vétele iránti
kérelem benyújtásával egyidejûleg megkezdheti. Ha azon-
ban a Hivatal a kérelmet elutasítja, a szolgáltató köteles a
tevékenységét az elutasító határozat jogerõre emelkedését
követõen megszüntetni.

(3) A Hivatal a szolgáltatót akkor veheti nyilvántar-
tásba, ha

a) valamely EGT-államban letelepedett,

b) hatvan napot meghaladóan lejárt esedékességû, az
adózás rendjérõl szóló jogszabály szerint végrehajtható
köztartozása nincs,

c) eleget tesz a 13. §-ban meghatározott követelmé-
nyeknek,

d) legalább egy lovastúra-vezetõ képesítéssel rendelke-
zõ, a szakmai tevékenységért felelõs személyt (a továb-
biakban: szakmai tevékenységért felelõs személy), ha lo-
vas terápiás szolgáltatást nyújt, akkor még legalább egy, a
11. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek meg-
felelõ gyógypedagógust (terapeutát) is foglalkoztat,

e) a vezetõ tisztségviselõje, vezetõ állású munkaválla-
lója, illetve az egyéni vállalkozó nem szerepelt az említett
minõségekben olyan vállalkozásban, amely a kérelem be-
nyújtását megelõzõ egy évben a lovas szolgáltató tevé-
kenységét az állategészségügyi és az állattartási körülmé-
nyekre vonatkozó jogszabályok megsértésével folytatta,
és azt a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továb-
biakban: MgSzH), illetõleg a szolgáltató székhelye, telep-
helye (fióktelepe) helye szerint illetékes települési, a fõvá-
rosban a kerületi önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban
együtt: jegyzõ) felszólítására sem szüntette meg,

f) az állategészségügyi, illetve az állattartási körülmé-
nyekre vonatkozó jogszabályok megsértését az MgSzH, il-
letõleg a jegyzõ egy éven belül nem állapította meg,

g) nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgál-
tató tevékenység végzése során a nyilvántartásba-vételi
kérelem benyújtását megelõzõ egy éven belül a hatóság a
8. § (1) bekezdésének g) pontjában említett jogszabályok,
valamint a lovas szolgáltatásra vonatkozó biztonsági elõ-
írások megsértését jogerõsen nem állapította meg.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában foglaltakat az adott
EGT-állam igazolásával, a b) pontjában foglaltakat az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban:
APEH) igazolásával, a d) pontjában foglaltakat az eredeti
oklevél vagy másolatának és magyar nyelvû fordításának
csatolásával kell igazolni. Annak igazolására, hogy a
(3) bekezdés f) és g) pontja szerinti határozat kiadására
nem került sor, a Hivatal keresi meg a jegyzõt és az
MgSzH-t. A (3) bekezdés a), b) és d) pontjára vonatkozó
iratokat a nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni
kell.
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(5) Ha a szolgáltató a tevékenységét több telephelyen
(fióktelepen) folytatja, minden egyes telephely (fióktelep)
esetében eleget kell tenni a 13. §-ban meghatározott köve-
telményeknek.

3. §

Az 1. § (1) bekezdésében nem említett államban letele-
pedett szolgáltató az 1. § (2) bekezdésének a) és b) pontjá-
ban meghatározott tevékenységet akkor végezheti, ha ké-
relmére a Hivatal nyilvántartásba vette. A Hivatal az ilyen
szolgáltatót akkor veheti nyilvántartásba, ha eleget tesz a
2. § (3) bekezdésének b)–g) pontjában foglaltaknak.

4. §

(1) A közhitelû hatósági nyilvántartás a következõ ada-
tokat tartalmazza:

a) a szolgáltató nevét, székhelyének és telephelyének
(fióktelepének) címét, cégjegyzék számát, egyéni cég ese-
tében az okmányirodai nyilvántartási számát is,

b) a szolgáltató hatósági nyilvántartásba vételi számát
és a nyilvántartásba vétel idõpontját,

c) a szolgáltató által végzett lovas szolgáltató tevé-
kenységet, illetve tevékenységeket,

d) a szolgáltatónak a hatósági nyilvántartásból való tör-
lésére vonatkozó bejegyzést, valamint az ezt elrendelõ ha-
tározat számát és keltét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok nyilvá-
nosak.

5. §

A szolgáltató köteles a 4. § (1) bekezdésének a) és
c) pontjában meghatározott adatok megváltozását, vala-
mint a lovas szolgáltató tevékenység megszüntetését az
adatok megváltozásától, illetve a lovas szolgáltató tevé-
kenység megszüntetésétõl számított tizenöt napon belül a
Hivatalnak bejelenteni.

6. §

A szolgáltató köteles a nyilvántartásba vételi számát va-
lamennyi üzleti kapcsolatában, valamint kereskedelmi
kommunikációjában folyamatosan használni, és a telep-
helyén (fióktelepén) jól láthatóan kifüggeszteni.

7. §

(1) A Hivatal határozatával törli a nyilvántartásból azt a
szolgáltatót, aki

a) a nyilvántartásba vétel valamely feltételével már
nem rendelkezik, és azt a Hivatal által megjelölt határidõn
belül nem pótolja,

b) a lovas szolgáltató tevékenységét az állategészség-
ügyi és az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabá-
lyok, valamint a lovas szolgáltatásra vonatkozó biztonsági
elõírások megsértésével folytatja, és azt az MgSzH, illetve
a jegyzõ felszólítására sem szünteti meg,

c) bejelenti a lovas szolgáltató tevékenység megszünte-
tését,

d) jogutód nélkül megszûnt.

(2) Ha a hatósági ellenõrzés során az (1) bekezdés
a)–b) pontjában meghatározott valamely körülmény fenn-
állását állapítják meg, a szolgáltatónak a hatósági nyilván-
tartásból való törlését kezdeményezheti a jegyzõ és az
MgSzH.

(3) A szolgáltató nyilvántartásba vételére vonatkozó, il-
letõleg az azt módosító határozatát, továbbá a szolgáltatót
a nyilvántartásból törlõ határozatát a Hivatal köteles a
jegyzõnek, a külön jogszabály szerint szakhatóságként el-
járó illetékes állami népegészségügyi és tisztiorvosi szol-
gálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ), az APEH-nak, vala-
mint az MgSzH-nak megküldeni.

(4) A Hivatal a Belügyi Közlönyben történõ közzététel
céljából rendszeresen az Önkormányzati Minisztérium
rendelkezésére bocsátja a nyilvántartásba vett, valamint a
nyilvántartásból törölt szolgáltatók jegyzékét.

(5) Azt a szolgáltatót, akit a Hivatal az (1) bekezdés
b) pontjában megjelölt okból törölt a nyilvántartásból, a
törlést elrendelõ határozat jogerõre emelkedésétõl számí-
tott egy éven belül ismételten nem veheti nyilvántartásba,
és ezen idõtartam alatt nyilvántartásba vételhez nem kötött
lovas szolgáltató tevékenységet nem folytathat.

8. §

(1) A szolgáltató nyilvántartásba vételhez nem kötött
lovas szolgáltató tevékenységet akkor végezhet, ha

a) valamely EGT-államban letelepedett,
b) hatvan napot meghaladóan lejárt esedékességû, az

adózás rendjérõl szóló jogszabály szerint végrehajtható
köztartozása nincs,

c) eleget tesz a 13. § b), c), f) és g) pontjában meghatá-
rozott követelményeknek,

d) legalább egy lovastúra-vezetõ képesítéssel rendel-
kezõ, a szakmai tevékenységért felelõs személyt foglal-
koztat,

e) a vezetõ tisztségviselõje, vezetõ állású munkaválla-
lója, illetve az egyéni vállalkozó büntetlen elõéletû,

f) a vezetõ tisztségviselõje, vezetõ állású munkaválla-
lója, illetve az egyéni vállalkozó nem szerepelt az említett
minõségekben olyan vállalkozásban, amely a tevékenység
megkezdését megelõzõ egy évben a lovas szolgáltató tevé-
kenységét az állategészségügyi és az állattartási körülmé-
nyekre vonatkozó jogszabályok megsértésével folytatta,
és azt az MgSzH, illetõleg a jegyzõ felszólítására sem
szüntette meg,
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g) az állategészségügyi, illetve az állattartási körülmé-
nyekre vonatkozó jogszabályok megsértését az MgSzH, il-
letõleg a jegyzõ egy éven belül nem állapította meg.

(2) Ha a nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szol-
gáltató tevékenység végzése során a hatóság az állategész-
ségügyi, illetve az állattartási körülményekre vonatkozó
jogszabályok, a lovas szolgáltatásra vonatkozó biztonsági
elõírások megsértését jogerõsen megállapítja, a szolgálta-
tó a tevékenységet egy évig nem végezheti.

9. §

E rendelet rendelkezéseinek megtartását a közegészség-
ügyi, illetõleg az állatvédelmi ellenõrzésre feljogosított
szervek, az MgSzH, valamint a nyilvántartásba vétel felté-
teleinek fennállása vonatkozásában a Hivatal ellenõrzi,
jogsértés észlelése esetén a külön jogszabályokban meg-
határozott szankciót alkalmazzák.

10. §

A szakmai tevékenységért felelõs személy felelõs a lo-
vas szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges – az e
rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban elõírt –
személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosításáért, va-
lamint a 11. §-ban elõírt kötelezettségek teljesítéséért. A
szakmai tevékenységért felelõs személynek a szolgáltatás
idõtartama alatt a vendég számára folyamatosan rendelke-
zésre kell állnia.

11. §

(1) A szakmai tevékenységért felelõs személy köteles
gondoskodni arról, hogy a tevékenységhez használt ló a
vendég által igénybevett lovas szolgáltatás céljára alkal-
mas, megfelelõen idomított, szakszerûen jártatott, megfe-
lelõ állategészségügyi és tápláltsági állapotban, erõnlétben
legyen, és általános ápoltsági színvonala az elvárható kö-
vetelményeknek megfeleljen. A lovasterápia szolgáltatás-
hoz használt lónak az említetteken túlmenõen a lovasterá-
pia céljára is alkalmasnak (megfelelõen képzettnek) kell
lennie. Sánta, sérült vagy beteg lovat a szolgáltatásban
használni tilos.

(2) A szakmai tevékenységért felelõs személy – ha
maga nem tud a vendéggel lenni – köteles a szolgáltatóval
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek
közül kijelölni olyan személyt, aki a lovas szolgáltatás
igénybevételének teljes idõtartama alatt a vendéggel van.
A szakmai tevékenységért felelõs személy vagy az általa
kijelölt személy köteles a szolgáltatás igénybevétele elõtt
ellenõrizni, hogy a körülmények (felszerelések, eszközök,

lovak állapota) megfelelnek-e az igénybe venni kívánt
szolgáltatás céljának.

(3) Terep- és túralovaglás esetén a szakmai tevékenysé-
gért felelõs személy minden megkezdett tizenkét fõ létszá-
mú csoport esetén legalább egy személyt köteles kijelölni
kísérõnek. A terep- és túralovaglás megkezdése elõtt a
szakmai tevékenységért felelõs személy vagy az általa ki-
jelölt személy kötelessége meggyõzõdni arról, hogy a ven-
dég lovas tudása a terep- és túralovaglásnak megfelelõ
szintû.

(4) A szakmai tevékenységért felelõs személy vagy az
általa kijelölt személy köteles ellenõrizni a vendég megfe-
lelõ lovas tudását (gyakorlottságát), továbbá köteles az en-
nek megfelelõ vérmérsékletû lovat, jármódot és tempót
megválasztani.

(5) A lovas terápia szolgáltatás nyújtásakor jelen kell
lennie a szakmai tevékenységért felelõs személynek vagy
az általa kijelölt személynek, valamint a fogyatékosság tí-
pusának megfelelõ végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezõ gyógypedagógusnak (terapeutának). A gyógy-
pedagógusnak legalább a felsõoktatásban megszerzett
alapképzéssel, vagy valamely EGT-államban szerzett, ez-
zel egyenértékû szakképzettséggel kell rendelkeznie.

(6) A szakmai tevékenységért felelõs személy által kije-
lölt személynek államilag elismert képzésben megszerzett,
vagy valamely EGT-államban szerzett lovastúra-vezetõ
képesítéssel kell rendelkeznie.

12. §

(1) Alkohol, kábítószer vagy egyéb, az ítélõ- és reakció-
képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt álló
személy lóra nem ülhet, fogatot nem hajthat. Az erre való
figyelmeztetést (táblát, feliratot) mindenki által jól látható
helyen, magyar, német és angol nyelven is fel kell tüntetni.

(2) Ha a vendég a lovas szolgáltatás keretében lóra ül
vagy fogatot hajt, a szolgáltatást akkor veheti igénybe, ha
írásban nyilatkozik arról, hogy nem áll olyan szer hatása
alatt, illetõleg nincs olyan állapotban, amely miatt lóra
nem ülhet, fogatot nem hajthat.

13. §

A lovas szolgáltató tevékenységet végzõ szolgáltató te-
lephelyének (fióktelepének) meg kell felelnie az alábbi kö-
vetelményeknek:

a) legalább öt, egyenként legalább négyéves, lóútlevél-
lel rendelkezõ lóval rendelkezik, és a lovak megfelelnek a
vonatkozó állategészségügyi szabályoknak,

b) az istállóban a lovakat boxokban tartják; az istálló
belmagassága legalább 2,5 m; az egyes bokszok alapterü-
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lete legalább 9 m2, amelyek rövidebb fala nem kevesebb
2,5 méternél,

c) a lovak boxos tartása esetén a telephely (fióktelep)
rendelkezik legalább 150 m2 alapterületû pihentetõ karám-
mal, ahol biztosított a szolgáltatást végzõ lovak pihenése,

d) a telephely (fióktelep) rendelkezik rögzített korláttal
körülvett, egyenletes talajú, legalább 800 m2 alapterületû
lovas pályával,

e) a telephely (fióktelep) rendelkezik a vendégek részé-
re szolgáló öltözõvel, valamint az országos településren-
dezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendeletnek megfelelõ számú WC- és
mosdóhelyiséggel; lovasterápia szolgáltatás esetén a te-
lephely (fióktelep) rendelkezik legalább egy, mozgássé-
rültek számára is alkalmas WC- és mosdóhelyiséggel,

f) a telephely (fióktelep) rendelkezik a lólétszámnak
megfelelõ számú, alkalmas nyereggel és alkalmas szer-
számzattal; a nyereg és a szerszámzat akkor alkalmas, ha a
célnak megfelelõ és hibátlan, rendeltetésszerû használat
esetén biztosítja a vendég biztonságát,

g) félnomád tartás esetén a lovak számára lovanként
legalább 1000 m2 területû bekerített terület (karám), vala-
mint legalább három oldalról borítással határolt, fedeles
építmény (szárnyék) kialakítása szükséges, amelynek bel-
magassága legalább 2,5 méter, lovankénti alapterülete leg-
alább 8 m2; félnomád a tartás, ha a lovaknak lehetõségük
van arra, hogy a szárnyékból vagy a futóistállóból szaba-
don mozogjanak és a szárnyékban a lovak etetése, itatása
és almozása megoldható.

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmincadik na-
pon lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már mûködõ, és
nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltatást végzõ
szolgáltatónak a rendelet hatálybalépésétõl számított egy
éven belül kérnie kell, hogy a Hivatal jegyezze be a közhi-
telû hatósági nyilvántartásba. E szolgáltatónak a 2. §
(3) bekezdésének d) pontjában, valamint a 11. § (6) bekez-
désében elõírt lovastúra-vezetõ képesítés, továbbá a 2. §
(3) bekezdésének d) pontjában, valamint a 11. § (5) bekez-
désében elõírt gyógypedagógus (terapeuta) képesítés meg-
szerzését a rendelet hatálybalépésétõl számított három
éven belül kell igazolnia. Ha a szolgáltató nem igazolja a
képesítés megszerzését akkor a Hivatal törli a szolgáltatót
a hatósági nyilvántartásból.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt határidõt követõen a
nyilvántartásba vételhez kötött lovas szolgáltatást végzõ
szolgáltató csak akkor mûködhet, ha a rendeletben foglal-
taknak eleget tett.

(4) E rendelet hatálybalépésétõl számított egy év után
nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgáltató tevé-
kenységet – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a
szolgáltató csak akkor végezhet, ha az e rendeletben fog-
laltaknak eleget tesz.

(5) A nyilvántartásba vételhez nem kötött lovas szolgál-
tató tevékenységet végzõ szolgáltató esetében a 8. § (1) be-
kezdésének d) pontjában elõírt lovastúra-vezetõ képesítést
a rendelet hatálybalépésétõl számított három éven belül
kell megszerezni.

(6) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló,
2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 5. cikke (3) bekezdésének, 9., 10., 13. és
16. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Gyenesei István s. k.,
önkormányzati miniszter
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2008. november 1. és 2008. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába bejegyzett
utazási irodák és ügynökségek

Dorado Tours Utazási Iroda
1068 Budapest, Dózsa György út 104.
Tel.: 302-0751
Fax: 354-0438
U-000968
Dorado Tours Kft.
Bejegyzés: 2008. 11. 18.

EL-VISZ Travel Utazási Iroda
6400 Kiskunhalas, Margaréta u. 19.
Tel.: (77) 429-608
Fax: (77) 429-608
U-000966
EL-VISZ Travel Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzés: 2008. 11. 13.

LÍCEUM TRAVEL Utazási Iroda
4027 Debrecen, Juhász Gyula u. 5. 2. em. 12.
Tel.: (52) 739-949
Fax: (52) 739-949
U-000970
Líceum Travel Utazásszervezõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 11. 26.

Lifesensation utazási ügynökség
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15.
Tel.: (57) 501-650
Fax: (57) 655-163
U-000967
Lifesensation Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 11. 03.

UTAZÁS OUTLET Utazási Ügynökség
2051 Biatorbágy, Szabadság út 99.
Tel.: (23) 310-768
Fax: (23) 310-768
U-000969
UTAZÁS OUTLET Szolgáltató Kft.
Bejegyzés: 2008. 11. 18.

2008. november 1. és 2008. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából saját kérésre törölt
utazási irodák és ügynökségek

CLUB TRAVEL Utazási Iroda
1032 Budapest, Szõlõ u. 90.
Tel.: 368-5734
Fax: 368-5734
U-000754
CLUB Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 11. 21

Discos Eurogold Utazási Iroda
6720 Szeged, Kárász u. 6.
Tel.: (62) 425-290
Fax: (62) 426-644
U-000442
Discos Eurogold Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 11. 10.

Enter Travel Utazási Iroda
1072 Budapest, Király u. 53.
Tel.: 373-0442
Fax: 373-0443
U-000881
Enter Travel Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 11. 18.

Eurasia Utazási Iroda
2640 Szendehely, Dózsa Gy. u. 32.
Tel.: (35) 376-139
Fax: (35) 376-139
U-000564
Eurasia 2005 Utazási Kft.
Törlés: 2008. 11. 10.

PATRISA TMT Utazási Iroda
8600 Siófok, Fõ u. 43.
Tel.: (84) 350-901
Fax: (84) 350-901
R-0987.
PATRISA TMT Turizmus Marketing és Tanácsadó Ke-

reskedelmi és Szolgáltató Bt.
Törlés: 2008. 11. 21.

Quaestor Holiday Kft. Utazási Iroda
1132 Budapest, Váci út 30.
Tel.: 299-9996
Fax: 299-9999
U-000912
Quaestor Holiday Utazásszervezõ Kft.
Törlés: 2008. 11. 05.
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THERMOTEECHNIKA Kft. CROWN TOURS
Utazási Iroda
1106 Budapest, Kõér u. 3/E
Tel.: 260-7126
Fax: 433-3850
U-000669
THERMOTEECHNIKA Kft.
Törlés: 2008. 11. 24.

2008. november 1. és 2008. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásából jogerõre emelkedett,
illetve végrehajtható hivatalból történt törlések

E-TRAVEL ONLINE Utazási Iroda
1093 Budapest, Boráros tér 7.
Tel: 328-5089
Fax: 463-4071
U-000658
E-TRAVEL Magyarország Utazásszervezõ
és Szolgáltató Kft.
Törlés: 2008. 09. 12.
Jogerõs: 2008. 10. 31.

Intersun Travel Service Utazási Iroda
1081 Budapest, Rákóczi út 75.
Tel: 210-6383
Fax: 323-0777
U-000578
Intersun Travel Service Utazási Iroda Kft.
Törlés: 2008. 10. 17.
Jogerõs: 2008. 11. 21.

2008. november 1. és 2008. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
a tevékenységi kör vagyoni biztosítékhoz kötött

tevékenységgel történõ bõvülése miatt

OR-VI Utazási Központ
2100 Gödöllõ, Dózsa György u. 13.
Tel.: (28) 414-763
Fax: (28) 414-763
U-000851
ORVI-TRANS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 10. (kiutaztatás és belföld)

Panaco Tours Utazási Iroda
1092 Budapest, Ráday u. 41.
Tel: 430-0831
Fax: 430-0833
U-000166
PANACO Reservations Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 20. (belföldi)

2008. november 1. és 2008. november 30. között
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

nyilvántartásába változás bejegyzése
vagyoni biztosíték köteles tevékenységi körrel történõ

szûkítése miatt

Blue Travel Ciprusi Specialisták Utazási Iroda
1075 Budapest, Károly krt. 23.
Tel.: 373-0707
Fax: 373-0710
U-000314
Blue Travel Ciprusi Specialisták Utazási Iroda Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 24. (kiutaztatás)

Bolla Travel Utazási Iroda
8000 Székesfehérvár, Távirda u. 25. VII/2. sz. üzlet
Tel.: (22) 502-717
Fax: (22) 502-716
U-000697
Bolla Idegenforgalmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 26. (kiutaztatás és belföld)

CATHEDRALIS TOURS Utazási Iroda
2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.
Tel.: (33) 415-260
Fax: (33) 415-260
R-01400/1996.
CATHEDRALIS TOURS Utazási és Kulturális Ren-

dezvényszervezõ Iroda Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 17. (kiutaztatás)

CENTER TOURS Utazási Iroda
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 1–3.
Tel.: (74) 319-346
Fax: (74) 319-346
R-0494/92.
CENTER TOURS Utazási és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 10. 30. (kiutaztatás és belföld)
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Conference Tours Utazási Iroda
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6–8.
Tel.: 302-5516
Fax: 353-0024
R-01339/1996.
Conference Tours Rendezvény- és Kereskedelem Szer-

vezési és Utazási Iroda Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 13. (belföldi)

Dromosz Utazási Iroda
2661 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 13.
Tel.: (32) 410-240
Fax: (32) 410-240
U-000695
Dromosz Travel Utazásszervezõ és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 19. (kiutaztatás)

KURREISEN Utazási Iroda
1037 Budapest, Nagyszombat u. 14.
Tel.: 250-5262
Fax: 250-4918
R-00749/1999/1999.
KURREISEN Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 17. (kiutaztatás és belföld)

Lagoon Búváriskola Utazási Iroda
1064 Budapest, Izabella u. 43.
Tel.: 343-3388
Fax: 343-3388
R-000666
Lagoon Búváriskola és Utazásszervezõ Bt.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 11. (belföld)

L – MIX Utazási Iroda
8400 Ajka, Szabadság tér 14.
Tel.: (88) 202-987
Fax: (88) 202-987
U-000708
„L – MIX 2000” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 11. (kiutaztatás és belföld)

LIGHTHOUSE TRAVEL Utazási Iroda
1025 Budapest, Törökvész út 87-91.
Tel.: 345-8462
Fax: 345-8462
U-000799
Lighthouse Travel Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 12. (kiutaztatás és belföld)

MANOS TRAVEL Utazási Iroda
6000 Kecskemét, Munkácsy u. 19.
Tel.: (76) 417-483
Fax: (76) 412-202
R-01598/1997/1999.
MANOS TRAVEL Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 13. (belföldi)

MULTI VER Utazási Iroda
2120 Dunakeszi, Barátság u. 9–11. II. lház. 10. em. 60.
Tel.: (27) 393-490
Fax: (27) 393-490
R-00843
„MULTI VER” Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft.
Változásbejegyzés: 2008. 11. 11. (belföldi)

OK-WORLD TRAVEL Utazási Iroda
1052 Budapest, Kristóf tér 3. 3. em.
Tel.: 486-0993
Fax: 267-6083
R-0479/1996/1999.
OK-WORLD TRAVEL Szálloda és Idegenforgalmi Zrt.
Változásbejegyzés: 2008. 12. 20. (belföldi)

A MKEH hivatalos nyilvántartásában lévõ
TIME SHARE tevékenységet folytató cégeket

érintõ határozatok
2008. november 1. és 2008. november 30. között

Hatósági nyilvántartásban történõ módosítás:

Á – Z Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1024 Budapest, Fillér u. 4. 5. em. 36.
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-871312
adószáma: 13750815
Nyilvántartásba vételi száma: X-000041/2008.
Nyilvántartásba vételi határozat kelte: 2008. szeptem-

ber 25.
Módosított határozat kelte: 2008. november 26.

A vállalkozás a
Hotel Napfény elnevezésû üdülõingatlan (cím: 8749

Zalakaros, Termál u. 10.; hrsz.: 282.) apartmanjainak
(összesen 4 db)
idõben megosztott használati jogának értékesítésére irá-
nyuló tevékenységet folytathat.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

2008/12. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 547



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati gon-
dolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy össze-
hasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familia-
ritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formá-
cióihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette. S ez
a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja
a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is kezdhetünk
az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a német ancien
régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrá-
ja még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti állam és a gondos-
kodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor
nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui
generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcio-
náljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszol-
gálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül
átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................

Címe (város, község, irányítószám): ....................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

elõfizetõ neve és cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2009. január 1-jétõl

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma,
ágazat képviselõinek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszer-
ben kerül az olvasóhoz, remittenda így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli.
A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a
Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirde-
tések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként
52 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

1/1 belív (174 x 240 mm) 206 000

hátsó borító 257 000

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 109 000

álló (87 x 240 mm) 109 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 59 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 14 300

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 12 100

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiá-
nyában 10% technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hir-
detések év közbeni árváltoztatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja
a jogot, hogy jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Oktatási és Kulturális Közlöny 36

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális és Munkaügyi Közlöny 12

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Ellenõrzési Figyelõ 4
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati

Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ
Az Önkormányzati Minisztérium hivatalos értesítõje
Szerkesztésért felelõs: dr. Kovács Miklós. Szerkesztõség: 1051 Budapest, József Attila u. 2–4. Tel.: 225-6506.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241-es mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Megjelenik havonta.
2008. évi éves elõfizetési díj: 14 112 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 7056 Ft áfával, egy példány ára: 1155 Ft áfával.

HU ISSN 1218-8395
08.3827 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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