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III. Kormányrendeletek

A Kormány
63/2009. (III. 31.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina

között a társadalombiztosításról és a szociális
biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására

szolgáló, Szarajevóban 2008. június 12-én aláírt
Igazgatási Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köz-
társaság és Bosznia és Hercegovina között a társadalombizto-
sításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény végre-
hajtására szolgáló, Szarajevóban 2008. június 12-én aláírt
Igazgatási Megállapodás (a továbbiakban: Igazgatási Megál-
lapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány az Igazgatási Megállapodást e rendelettel
kihirdeti.

3. §

Az Igazgatási Megállapodás hiteles magyar nyelvû szö-
vege a következõ:

Igazgatási Megállapodás
a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina

között a társadalombiztosításról és a szociális
biztonságról szóló Egyezmény végrehajtására

A Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina kö-
zött a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról
szóló, Szarajevóban, 2008. június 12-én aláírt egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) 26. cikke alapján a Szerzõ-
dõ Felek az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

A jelen Igazgatási Megállapodásban alkalmazott fogal-
mak és kifejezések jelentése megegyezik az Egyezmény-
ben szereplõkkel.

2. cikk

Összekötõ szervek

Az Egyezmény 27. cikke szerinti összekötõ szervek:

A Magyar Köztársaság részérõl:
a) a nyugellátások tekintetében az Országos Nyugdíj-

biztosítási Fõigazgatóság, Budapest,
b) a munkanélküliség tekintetében a Foglalkoztatási és

Szociális Hivatal, Budapest,
c) minden egyéb kérdésben az Országos Egészségbiz-

tosítási Pénztár, Budapest.

Bosznia és Hercegovina részérõl:

1. Egészségbiztosítás, egészségvédelem és anyaság vo-
natkozásában

a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében
Bosznia és Hercegovina Egészségbiztosítási és Viszont-
biztosítási Intézete, Szarajevó,

b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében a Bosz-
niai Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja, Banja
Luka,

c) Bosznia és Hercegovina Brèko Körzet tekintetében
Bosznia és Hercegovina Brèko Körzetének Egészségbiz-
tosítási Alapja, Brèko;

2. A nyugdíj és rokkantbiztosítás vonatkozásában
a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében

a Föderáció Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Intézete,
Mostar,

b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében a Bosz-
niai Szerb Köztársaság Nyugdíj és Rokkantbiztosítási
Alapja, Bijeljina;

3. A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetege-
dések vonatkozásában

a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében
– Bosznia és Hercegovina Föderáció Egészségbiztosí-

tási és Viszontbiztosítási Intézete, Szarajevó,
– a Föderáció Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Intézete,

Mostar,
b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében
– a Boszniai Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási

Alapja, Banja Luka,
– a Boszniai Szerb Köztársaság Nyugdíj és Rokkant-

biztosítási Alapja, Bijeljina,
c) Bosznia és Hercegovina Brèko Körzet tekintetében

Bosznia és Hercegovina Brèko Körzetének Egészségbiz-
tosítási Alapja, Brèko;

4. Munkanélküliség esetén járó pénzbeli ellátás vonat-
kozásában

a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében
a Föderáció Foglalkoztatási Intézete, Szarajevó,

b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében a Bosz-
niai Szerb Köztársaság Foglalkoztatási Intézete, Pale,
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c) Bosznia és Hercegovina Brèko Körzet tekintetében
Bosznia és Hercegovina Brèko Körzetének Foglalkozta-
tási Intézete, Brèko;

5. Az anyasági pénzbeli ellátás vonatkozásában
a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében

a Föderáció Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztériu-
ma, Szarajevó,

b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében a Bosz-
niai Szerb Köztársaság Gyermekvédelmi Alapja, Bijeljina,

c) Bosznia Hercegovina Brèko Körzet tekintetében
Bosznia és Hercegovina Brèko Körzete Kormányának
Egészségügyi és Egyéb Szolgáltatások Osztálya, Brèko.

3. cikk

Illetékes teherviselõk

Az Egyezmény 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt jog-
szabályok alkalmazása tekintetében illetékes teherviselõ:

A Magyar Köztársaság részérõl:
a) a nyugellátások tekintetében az Országos Nyugdíj-

biztosítási Fõigazgatóság, Budapest,
b) a munkanélküliség tekintetében a Munkaerõpiaci

Alap, Budapest,
c) minden egyéb kérdésben az Országos Egészségbiz-

tosítási Pénztár, Budapest.

Bosznia és Hercegovina részérõl:

1. Az egészségbiztosítás, egészségvédelem és anyaság
vonatkozásában

a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében
a kantonok egészségbiztosítási teherviselõinek szervezeti
egységei,

b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében a Boszniai
Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási Alapja, Banja Luka,

c) Bosznia és Hercegovina Brèko Körzet tekintetében
Bosznia és Hercegovina Brèko Körzetének Egészségbiz-
tosítási Alapja, Brèko;

2. A nyugdíj- és rokkantbiztosítás vonatkozásában
a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében a Fö-

deráció Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Intézete, Mostar,
b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében a Bosz-

niai Szerb Köztársaság Nyugdíj és Rokkantbiztosítási
Alapja, Bijeljina;

3. A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetege-
dések vonatkozásában

a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében
– a kantonok egészségbiztosítási teherviselõinek szer-

vezeti egységei,
– a Föderáció Nyugdíj és Rokkantbiztosítási Intézete,

Mostar,
b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében
– a Boszniai Szerb Köztársaság Egészségbiztosítási

Alapja, Banja Luka,

– a Boszniai Szerb Köztársaság Nyugdíj és Rokkant-
biztosítási Alapja, Bijeljina,

c) Bosznia és Hercegovina Brèko Körzet tekintetében
Bosznia és Hercegovina Brèko Körzetének Egészségbiz-
tosítási Alapja, Brèko;

4. Munkanélküliség esetén járó pénzbeli ellátások vo-
natkozásában

a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében
a kantonok foglalkoztatási szolgálatai,

b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében a Bosz-
niai Szerb Köztársaság Foglalkoztatási Intézete, Pale,

c) Bosznia és Hercegovina Brèko Körzet tekintetében
Bosznia és Hercegovina Brèko Körzetének Foglalkozta-
tási Intézete, Brèko;

5. Az anyasági pénzbeli ellátások vonatkozásában
a) Bosznia és Hercegovina Föderáció tekintetében

a kantonok szociális és gyermekvédelmi ügyekben illeté-
kes minisztériumai,

b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében a Bosz-
niai Szerb Köztársaság Gyermekvédelmi Alapja, Bijeljina,

c) Bosznia és Hercegovina Brèko Körzet tekintetében
Bosznia és Hercegovina Brèko Körzete Kormányának
Egészségügyi és Egyéb Szolgáltatások Osztálya, Brèko.

4. cikk

Az összekötõ szervek feladatai

(1) A 2. cikkben felsorolt összekötõ szervek az Egyez-
mény és a jelen Igazgatási Megállapodás alkalmazása cél-
jából egymás között, valamint a biztosítottakkal és azok
meghatalmazottaival közvetlenül érintkezhetnek, továbbá
kölcsönösen támogatják egymást az Egyezmény végrehaj-
tása érdekében. Az összekötõ szervek a jelen Igazgatási
Megállapodásban rögzített hatáskörüket a rájuk irányadó
jogszabályok szerint kijelölt intézményekre átruházhatják.

(2) Az összekötõ szerveknek meg kell állapodniuk az
Egyezmény és jelen Igazgatási Megállapodás végrehajtásá-
hoz szükséges eljárásokról és igazolásokról (formanyomtat-
ványokról).

II. Rész

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKRA
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Az alkalmazandó jogszabályokra vonatkozó igazolások
(formanyomtatványok)

(1) Az Egyezmény 8. és 9. cikkében elõírt esetekben
a munkavállaló, munkáltató, illetõleg az önálló tevékeny-
séget végzõ kérelmére kiállított igazolás (formanyomtat-
vány) tanúsítja, hogy az érintett személy a kiküldõ Szerzõ-
dõ Fél jogszabályai szerint marad biztosított.
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(2) A jelen cikk (1) bekezdése szerinti igazolást (forma-
nyomtatványt) kiállítja:

– a magyar jogszabályok alkalmazásánál:
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest,
– a boszniai-hercegovinai jogszabályok alkalmazá-

sánál:
Bosznia és Hercegovina Föderációja, a Boszniai Szerb

Köztársaság, Bosznia és Hercegovina Brèko Körzete
egészségbiztosításban illetékes teherviselõje.

(3) Az igazolást (formanyomtatványt) kiállító teherviselõ
a másik Szerzõdõ Fél jelen cikk (2) bekezdésében megjelölt
teherviselõjét – kérelmére – tájékoztatja a kibocsátott igazo-
lások (formanyomtatványok) számáról és tartalmáról.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben említett igazolást
(formanyomtatványt) nem mutatják be, az egyik Szerzõdõ
Fél teherviselõje kivételesen kérheti, hogy azt a másik
Szerzõdõ Félnek a (2) bekezdésben megjelölt tehervise-
lõje utólag állítsa ki.

6. cikk

Kivételek

(1) Az Egyezmény 10. cikkének alkalmazása során
a jogszabályok alkalmazásához szükséges egyetértés meg-
adásával kapcsolatos kérelmet

– a Magyar Köztársaságban az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár, Budapest,

– Boszniában és Hercegovinában:
a) Bosznia és Hercegovina Föderációja tekintetében

a Föderáció Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszté-
riuma, Szarajevó,

b) a Boszniai Szerb Köztársaság tekintetében a Munka-
ügyi és a Harcos- és Rokkantvédelmi Minisztérium, Banja
Luka,

c) Bosznia és Hercegovina Brèko Körzet tekintetében
a Bosznia és Hercegovina Brèko Körzet Foglalkoztatási
Intézete, Brèko
részére kell benyújtani.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében említett kérelmet há-
rom példányban kiállított igazoláson (formanyomtatvá-
nyon) kell benyújtani.

(3) A jelen cikk (1) bekezdésében említett illetékes
szerv az egyetértését a másik Szerzõdõ Fél illetékes szerve
részére két példányban elküldött igazolással (formanyom-
tatvánnyal) erõsíti meg.

7. cikk

Választási jog gyakorlása

(1) Az Egyezmény 9. cikk (4) bekezdésében említett
személy a választási jogát a foglalkoztatásának megkezdé-
sétõl számított 3 hónapon belül gyakorolhatja. Azon sze-
mély tekintetében, aki az Egyezmény hatálybalépésekor

már munkaviszonyban állt, e határidõt az Egyezmény
hatálybalépésének napjától kell számítani.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében említett személy te-
kintetében a választási jog gyakorlásából eredõ joghatások
a jogválasztásról szóló nyilatkozat megtételét követõ hó-
nap elsõ napján állnak be.

III. Rész

A TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Természetbeni ellátások nyújtása

(1) a) Az Egyezmény 12–14. cikkében, valamint
a 23. cikk (1) bekezdésében megjelölt természetbeni ellá-
tások igénybevétele esetén a természetbeni ellátásokra
való jogosultságot az illetékes teherviselõ által kiállított
igazolással (formanyomtatvánnyal) kell igazolni.

b) Amennyiben az ellátás nyújtásakor nem tudták be-
mutatni az igazolást (formanyomtatványt), a kérelmezõ,
a szolgáltató vagy a tartózkodási hely, illetve lakóhely sze-
rint illetékes teherviselõ az illetékes teherviselõhöz fordul
az igazolás (formanyomtatvány) utólagos beszerzése érde-
kében. Amennyiben a Magyar Köztársaság területén az
Egyezmény 12. cikk (1) bekezdése szerinti ellátást nyúj-
tottak, Bosznia és Hercegovina illetékes teherviselõje ré-
szére eljuttatott, az igazolás (formanyomtatvány) utólagos
kiállítása iránti kérelemhez a megfelelõ orvosi jelentést is
csatolni kell.

(2) Az a személy, aki az Egyezmény 12. cikk (2) bekez-
désében megjelölt természetbeni ellátásokban akar része-
sülni a másik Szerzõdõ Fél területén, köteles egy olyan
igazolást (formanyomtatványt) bemutatni, amely tanúsít-
ja, hogy az illetékes teherviselõ engedélyezte számára az
állapotának megfelelõ gyógykezelés másik Szerzõdõ Fél
területén történõ igénybevételét. Ez az igazolás (forma-
nyomtatvány) tartalmazza azt a maximális idõtartamot,
ameddig a természetbeni ellátások nyújthatók.

(3) Az Egyezmény 12. cikk (3) bekezdésében és
13. cikk (2) bekezdésében említett személy, aki a lakóhe-
lyén természetbeni ellátásokban akar részesülni, köteles
magát, valamint családtagjait is bejelenteni a lakóhelye
szerinti illetékes teherviselõnél, bemutatva az illetékes te-
herviselõ által kiállított igazolást (formanyomtatványt),
amellyel tanúsítja, hogy mind saját maga, mind pedig csa-
ládjának tagjai jogosultak a természetbeni ellátásokra.

A természetbeni ellátásra való igényjogosultságról
szóló igazolás (formanyomtatvány) egy példányát az ille-
tékes teherviselõ megküldi a lakóhely szerinti teherviselõ-
nek.
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Ha az érintett személy nem mutatja be a megfelelõ iga-
zolást (formanyomtatványt), kérelmére a lakóhely szerinti
teherviselõ fordul az illetékes teherviselõhöz, annak be-
szerzése céljából.

Az Egyezmény 12. cikk (4) bekezdésében és 13. cikk (3)
és (4) bekezdéseiben említett személy számára a természet-
beni ellátásra való igényjogosultság igazolása céljából a la-
kóhely szerint illetékes teherviselõ az igazolás (formanyom-
tatvány) másolatát az igénybevevõ számára megküldi.

A kiállított igazolás (formanyomtatvány) a rajta feltün-
tetett érvényességi idõ utolsó napjáig, vagy addig érvé-
nyes, amíg a lakóhely szerint illetékes teherviselõ nem
kapja meg az érvényesség megszûnésérõl szóló hivatalos
írásbeli értesítést a megfelelõ igazoláson (formanyomtat-
ványon) az illetékes teherviselõtõl.

A lakóhely szerinti teherviselõ tájékoztatja az illetékes
teherviselõt az általa elvégzett összes nyilvántartásba vé-
telrõl, illetve olyan tényrõl, amely a jogosultság érvényesí-
téséhez szükséges.

9. cikk

A természetbeni ellátások megtérítése az elõírt eljárás
be nem tartása esetén

(1) Az Egyezmény 12–14. cikkében említett személy ré-
szére, aki a természetbeni ellátást nem a jelen Igazgatási
Megállapodás 8. cikkében meghatározott módon vette
igénybe, a keletkezett költségeket az illetékes teherviselõ
téríti meg a rá vonatkozó jogszabályok szerint.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésében említett ellátást
nyújtó teherviselõ az illetékes teherviselõ részére, annak
kérésére a szükséges dokumentációt köteles megküldeni.

10. cikk

Keresõképtelenségre és kórházi kezelésre vonatkozó
tájékoztatás

A Szerzõdõ Felek illetékes teherviselõi és teherviselõi
a megfelelõ igazolások (formanyomtatványok) megküldé-
sével kölcsönösen tájékoztatják egymást az Egyezmény
hatálya alá tartozó személyek tekintetében bekövetkezett
keresõképtelenségi esetekrõl és kórházi kezelésekrõl.

11. cikk

A természetbeni ellátások költségeinek visszatérítése

(1) Az Egyezmény 12–14. cikkeiben említett személyek
részére nyújtott ellátások költségeinek megtérítése iránti
igényt igazoláson (formanyomtatványon) hathavonta, de
legkésõbb 3 éven belül kell megküldeni.

(2) A nem vitatott költségeket legkésõbb az igazolás
(formanyomtatvány) kézhezvételétõl számított 6 hónapon
belül kell megtéríteni.

(3) A kifizetés euróban történik az (1) bekezdésben em-
lített igazolás (formanyomtatvány) kiállításának napján
érvényes hivatalos devizaárfolyamon átváltott összeg át-
utalásával.

12. cikk

Nagyobb értékû ellátások engedélyezése

(1) Az Egyezmény 14. cikkének értelmében ellátásnak
minõsülnek:

a) végtagprotézis, mellprotézis és protézistartó melltar-
tó, illetve fürdõruha, ortopéd segédeszköz és bot, beleértve
a szövetborítású ortopéd fûzõk, azok kiegészítõ részeit,
tartozékait és szerszámait,

b) a méretre készült ortopéd cipõ, adott esetben a hozzá
tartozó normál cipõvel,

c) az állkapocs-implantátum és arcplasztika, a paróka,
d) a mûszem, kontaktlencse, nagyító és távcsõ szem-

üvegek,
e) a hallókészülékek, nevezetesen az akusztikai és foneti-

kai készülékek, cohleáris implantátum, beszédprocesszor,
f) a fogpótlás (beépített és kivehetõ), a szájpadzáró pro-

tézis,
g) a rokkantkocsi (kézi és motoros hajtású), kerekes-

szék, valamint egyéb, mechanikai mozgássegítõ készülék
és tartozékaik, vakvezetõ kutya,

h) beszélõ számítógép,
i) oxigénkoncentrátor,
j) inzulinpumpa,
k) az a)–j) pontban felsorolt eszközök felújítása,
l) a szanatóriumokban, üdülõkben vagy gyógyintéze-

tekben való orvosi kezelések és kúrák,
m) a funkcionális képességek visszanyerésére szolgáló

intézkedések,
n) gyógyászati segédeszközök, orvostechnikai eszkö-

zök és egyéb nagyobb értékû természetbeni ellátások,
amelyeknek értéke meghaladja az 500 eurót.

(2) Annak a Szerzõdõ Félnek a teherviselõje, amelynek te-
rületén az ellátásokat nyújtják, az arra rendszeresített igazolá-
son (formanyomtatványon) megkéri az engedélyt az illetékes
teherviselõtõl a nagyobb értékû ellátás nyújtásához.

IV. Rész

A PÉNZBELI ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Kérelmek feldolgozása

(1) Azon Szerzõdõ Fél teherviselõje, amelynél az ellátá-
si kérelmet benyújtották, a kérelmezõtõl a másik Szerzõdõ
Fél illetékes teherviselõje számára a kérelem feldolgozá-
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sához szükséges, rendelkezésre álló dokumentáció, külö-
nösen pedig a foglalkoztatás, illetve tevékenységvégzés
idejére, jellegére és helyére, valamint a munkáltatóra vo-
natkozó adatok becsatolását kéri.

(2) Az illetékes teherviselõk kötelesek tájékoztatni egy-
mást minden ellátás iránti kérelemrõl és a jogosultság ér-
vényesítése, valamint az ellátás összegének megállapítása
szempontjából lényeges valamennyi tényállásról, miköz-
ben meghatározott kétnyelvû igazolásokon, (formanyom-
tatványokon) szereplõ adatok megerõsítése helyettesíti az
eredeti dokumentáció megküldését.

(3) Az illetékes teherviselõk továbbá kölcsönösen meg-
küldik egymásnak a másik Szerzõdõ Félnél, illetve esetleg
harmadik országban történt foglalkoztatások, illetve vég-
zett tevékenységek áttekintését, megfelelõ eredeti doku-
mentáció, illetve hitelesített fénymásolat – ideértve a mun-
kakönyvet is – kíséretében.

(4) Az illetékes teherviselõ, amelynél az ellátás iránti
kérelmet benyújtották, a másik Szerzõdõ Fél teherviselõje
részére igazolja az általa alkalmazott jogszabályok szerint
beszámított biztosítási idõket.

(5) Az illetékes teherviselõk a meghatározott igazoláson
(formanyomtatványon) tájékoztatják egymást az ellátási
jogosultság megállapítására irányuló eljárás befejezésérõl.

(6) Munkanélküliség esetén járó pénzbeli ellátásokkal
kapcsolatban a jelen cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdését kell
megfelelõen alkalmazni.

14. cikk

A pénzbeli ellátások kifizetése

(1) A Szerzõdõ Felek illetékes teherviselõi a pénzbeli
ellátások kifizetését közvetlenül a jogosult részére teljesí-
tik belsõ jogszabályaik szerint.

(2) Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban
a pénzbeli ellátásban részesülõ személy az illetékes teher-
viselõ felhívására életben létének tényét az e célra megál-
lapított igazoláson (formanyomtatványon) köteles iga-
zolni.

V. Rész

VEGYES RENDELKEZÉSEK

15. cikk

Adatok és információk cseréje

(1) A Szerzõdõ Felek összekötõ szervei vagy illetékes
teherviselõi évi rendszerességgel kicserélik az Egyezmény
értelmében teljesített kifizetésekre vonatkozó kimutatásai-

kat. E kimutatásoknak tartalmazniuk kell a jogosultak lét-
számára és a kifizetett ellátások összesített összegére vo-
natkozó adatokat, ellátástípusok szerinti bontásban.

(2) A Szerzõdõ Felek illetékes teherviselõi kölcsönösen
és haladéktalanul tájékoztatják egymást valamennyi, az el-
látással kapcsolatos általuk ismert fontos tényrõl,
amennyiben az adott ellátásra mindkét Szerzõdõ Fél jog-
szabályai szerint jogosultság áll fenn, ez különösen az
alábbi tényállásokra vonatkozik:

a) valamely ellátás megállapítása, felfüggesztése vagy
megszüntetése,

b) új biztosítási idõk igazolása,
c) egy adott foglalkoztatás vagy önálló tevékenység

megkezdése vagy folytatása,
d) özvegy újbóli házasságkötése,
e) az ellátásban részesülõ személy halála,
f) más állampolgárság felvétele,
g) a tanulói, hallgatói jogviszony megszûnése,
h) lakóhely, illetve tartózkodási hely változása.

16. cikk

Igazolások (formanyomtatványok) és eljárások

(1) A Szerzõdõ Felek összekötõ szervei megállapodnak
az Egyezmény alkalmazásához szükséges igazolásokról
(formanyomtatványokról) és eljárásokról.

(2) Amennyiben a biztosított a kérelmet a másik Szerzõ-
dõ Fél teherviselõjéhez közvetlenül nyújtja be, ez a teher-
viselõ a kérelmet az elsõ Szerzõdõ Félnek illetékes teher-
viselõjéhez továbbítja az eljárás Egyezménnyel összhang-
ban történõ lefolytatása érdekében.

17. cikk

Hatálybalépés

A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton értesítik egymást
a jelen Igazgatási Megállapodás hatálybalépéshez szüksé-
ges belsõ eljárások befejezésérõl. Az Igazgatási Megálla-
podás az Egyezménnyel azonos napon lép hatályba, és az
Egyezménnyel azonos ideig marad hatályban.

Készült Szarajevóban 2008. június 12-én magyar nyel-
ven és Bosznia és Hercegovina hivatalos nyelvein – bos-
nyák, horvát, szerb nyelven –, két eredeti példányban, az-
zal hogy mind a nyolc szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
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(2) E rendelet 2–3. §-a az Igazgatási Megállapodás
17. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Igazgatási Megállapodás, illetve e rendelet
2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminisz-
ter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl az egészségügyért felelõs miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
64/2009. (III. 31.) Korm.

rendelete
az energia-végfelhasználás hatékonyságával

és az energetikai szolgáltatásokkal összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az 1. § tekintetében a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7.
és 19. pontjában, a 2. § tekintetében a földgázellátásról
szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában, a 3. § te-
kintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és vé-
delmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) be-
kezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Al-
kotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
feladatkörében, az 5. § tekintetében az Alkotmány 35. §
(2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskö-
rében, és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában
foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

A villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET
Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következõ 17–21. ponttal egé-
szül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)
„17. energetikai szolgáltatás: olyan szerzõdés alapján

nyújtott tevékenység vagy eljárás, amely egy épület vagy

épületcsoport, ipari mûvelet vagy létesítmény, magán-
vagy közszolgáltatás tekintetében az energiahatékonyság
igazolható, mérhetõ vagy felbecsülhetõ javulásához vagy
elsõdleges energia-megtakarításokhoz vezet, beleértve
a szolgáltatás nyújtásához szükséges üzemeltetést, karban-
tartást és ellenõrzést;

18. energiaaudit: olyan eljárás, amelynek révén meg-
felelõ ismereteket gyûjtenek valamely épület vagy épület-
csoport, ipari mûvelet vagy létesítmény, magán- vagy köz-
szolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonat-
kozóan, továbbá amely meghatározza és számszerûsíti
a költséghatékony energia-megtakarítási lehetõségeket, és
rögzíti azok eredményeit;

19. energiahatékonyság: az energia kihozatal és a be-
vitt energia hányadosa;

20. energiahatékonyságot javító intézkedések: minden
olyan intézkedés, amely az energiahatékonyság igazolha-
tó, mérhetõ vagy megbecsülhetõ növekedéséhez vezet;

21. energiahatékonyságot javító programok: a felhasz-
nálók egyes csoportjaira vonatkozó energiahatékonyságot
javító intézkedések összessége.”

(2) A VET Vhr. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A Kormány a szükséges feltételek fennállá-

sa esetén, a Hivatal javaslata alapján dönt az energia-vég-
felhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgálta-
tásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezésérõl szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkében meg-
határozott elektronikus fogyasztásmérési-rendszer beve-
zetésérõl. A bevezetés idõpontjának megállapításakor és
a javaslat benyújtásakor figyelembe kell venni:

a) a kor technikai-technológiai lehetõségeihez mérten
az energia rendszer hatékonyságát szolgáló, rendelkezésre
álló, egységesen elfogadott és kiforrott mûszaki megoldá-
sokat,

b) a rendelkezésre álló technikai megoldások pénz-
ügyileg ésszerû és a potenciális energia-megtakarításhoz
képest arányos mértékû hazai bevezetési költségét,

c) a rendszer nemzetközi tapasztalatait.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a Hivatal évente tá-

jékoztatja a Kormányt.”

(3) A VET Vhr. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) Az engedélyes biztosítja, hogy a számlázás

a tényleges energiafogyasztáson alapuljon, megjelenítése
világos, érthetõ módon történjen, és az elszámolás a távle-
hívható fogyasztásmérõvel rendelkezõ felhasználó részére
minden alkalommal, az elszámolási idõszakra vonatkozó
nyitó és záró fogyasztásmérõ-állásokkal együtt, a távlehív-
ható mérõvel nem rendelkezõ felhasználó (profil elszámo-
lású felhasználó) részére a (2) bekezdésben foglaltaknak
megfelelõen történjen.

(2) A villamosenergia-kereskedõ köteles évente egy al-
kalommal az elszámoló számlán vagy ahhoz csatoltan tájé-
koztatásul feltüntetni:
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a) a villamos energia tényleges, aktuálisan alkalmazott
(és évközi árváltozás esetén az évközi idõszakos) átlagos
értékesítési árát és az elszámolási idõszakra vonatkozó
nyitó és záró fogyasztásmérõ-állásokkal együtt a tényleges
energiafogyasztást,

b) a felhasználó aktuális energiafogyasztásának és az
elõzõ év ugyanezen idõszakában mért fogyasztásnak az
összehasonlítását,

c) ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó átlagos
villamosenergia-fogyasztással történõ összehasonlítást,

d) a szolgáltatási területén energiaauditot, energetikai
szolgáltatást végzõ szervezetek, továbbá az épületek ener-
getikai jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008.
(VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint kijelölt vagy akkre-
ditált tanúsítók listáját és elérhetõségét, beleértve a honla-
pok címeit is, ahol hozzáférhetõek az energiahatékonysá-
got javító intézkedésekre, programokra vonatkozó infor-
mációk.”

(4) A VET Vhr. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A villamosenergia-kereskedõ köteles honlap-

ján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a fel-
használók rendelkezésére bocsátani a szolgáltatási terüle-
tén mûködõ, az épületek energetikai jellemzõinek tanúsí-

tásáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a sze-
rint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai
szolgáltatást végzõ tanúsítók listáját és elérhetõségét, to-
vábbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, prog-
ramok hozzáférhetõségét.”

(5) A VET Vhr. 130. § (1) bekezdése a következõ d) és
e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)

„d) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az
energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK taná-
csi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. ápri-
lis 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
3. cikk b), e), g), h) és l) pontja, 6. cikk (2)–(3) bekezdé-
se, valamint 13. cikk (1)–(3) bekezdése (1. § 17–21. pont,
14/A. §, 21/A. § és 23/A. §);

e) az ipari végfelhasználók által fizetendõ gáz- és villa-
mosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közössé-
gi eljárásról szóló, 2008. október 22-i 2008/92/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 1–3. cikke, I. és II. mellékle-
te (24. számú melléklet VI.).”

(6) A VET Vhr. 24. számú melléklet VI. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„VI. Az Európai Parlament és
a Tanács 2008/92/EK
irányelve az ipari
végfelhasználók által
fizetendõ gáz- és
villamosenergia-árak
átláthatóságának
javítását célzó közösségi
eljárásról

1–2–3. cikk I. és
II. melléklet

Minden évben január
1-jei és július 1-jei
adatok összegyûjtése az
árakra, értékesítési
feltételekre, használatos
árrendszerre,
felhasználók
megoszlására,
mennyiségekre,
felhasználókra
kategóriánként,
ezt követõen két
hónapon belül
az adatok továbbítása

Az I. melléklet l) és m),
valamint a II. melléklet
l), m) és n) pontjai
szerint évente január
1-jén, az I. melléklet k),
valamint a II. melléklet
k) pontjai szerint
kétévente január 1-jén

Magyar Energia Hivatal

9. cikk Jelentés az irányelv
rendelkezéseinek
átültetésérõl

Az átültetés
megtörténtével

Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi
Minisztérium”

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 1. § (1) bekez-
dése a következõ 23–27. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)
„23. energetikai szolgáltatás: olyan szerzõdés alapján

nyújtott tevékenység vagy eljárás, amely egy épület vagy
épületcsoport, ipari mûvelet vagy létesítmény, magán-
vagy közszolgáltatás tekintetében az energiahatékonyság
igazolható, mérhetõ vagy felbecsülhetõ javulásához vagy

elsõdleges energia-megtakarításokhoz vezet, beleértve
a szolgáltatás nyújtásához szükséges üzemeltetést, karban-
tartást és ellenõrzést,

24. energiaaudit: olyan eljárás, amelynek révén meg-
felelõ ismereteket gyûjtenek valamely épület vagy épület-
csoport, ipari mûvelet vagy létesítmény, magán- vagy köz-
szolgáltatás aktuális energiafogyasztási profiljára vonat-
kozóan, továbbá amely meghatározza és számszerûsíti
a költséghatékony energia-megtakarítási lehetõségeket, és
rögzíti azok eredményeit,

25. energiahatékonyság: az energia kihozatal és a be-
vitt energia hányadosa,

26. energiahatékonyságot javító intézkedések: min-
den olyan intézkedés, amely az energiahatékonyság iga-
zolható, mérhetõ vagy megbecsülhetõ növekedéséhez
vezet,



27. energiahatékonyságot javító programok: a felhasz-
nálók egyes csoportjaira vonatkozó energiahatékonyságot
javító intézkedések összessége.”

(2) A GET Vhr. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A Kormány a szükséges feltételek fennállása

esetén, a Hivatal javaslata alapján dönt az energia-végfel-
használás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatá-
sokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezésérõl szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkében meg-
határozott elektronikus fogyasztásmérési-rendszer beve-
zetésérõl. A bevezetés idõpontjának megállapításakor és
a javaslat benyújtásakor figyelembe kell venni:

a) a kor technikai-technológiai lehetõségeihez mérten
az energia rendszer hatékonyságát szolgáló, rendelkezésre
álló egységesen elfogadott és kiforrott mûszaki megoldá-
sokat,

b) a rendelkezésre álló technikai megoldások pénz-
ügyileg ésszerû és a potenciális energia-megtakarításhoz
képest arányos mértékû hazai bevezetési költségét,

c) a rendszer nemzetközi tapasztalatait.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a Hivatal évente tá-

jékoztatja a Kormányt.”

(3) A GET Vhr. a következõ 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A földgázkereskedõ honlapján közzéteszi

a mûködési területén az épületek energetikai jellemzõinek
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
9. §-a szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, ener-
getikai szolgáltatást végzõ tanúsítók listáját és elérhetõsé-
gét, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések,
programok hozzáférhetõségét.”

(4) A GET Vhr. a következõ 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) Az egyetemes szolgáltató köteles honlap-

ján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a fel-
használók rendelkezésére bocsátani a mûködési területén
az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint kijelölt
vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást
végzõ tanúsítók listáját és elérhetõségét, továbbá az ener-
giahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzá-
férhetõségét.

(2) Az egyetemes szolgáltató köteles honlapján havi
bontásban közzétenni a szolgáltatott földgáz hiteles kro-
matográffal mért fûtõértékét.”

(5) A GET Vhr. a következõ 115/A. §-sal egészül ki:
„115/A. § (1) Az engedélyes biztosítja, hogy a számlá-

zás a tényleges energiafogyasztáson alapuljon, megjelení-
tése világos, érthetõ módon történjen, és az elszámolás
a távlehívható fogyasztásmérõvel rendelkezõ felhasználó
részére minden alkalommal az elszámolási idõszakra vo-
natkozó nyitó és záró fogyasztásmérõ-állásokkal együtt,
a távlehívható mérõvel nem rendelkezõ felhasználó részé-
re pedig a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen tör-
ténjen.

(2) A földgázkereskedõ és az egyetemes szolgáltató kö-
teles évente egy alkalommal az elszámoló számlán vagy
ahhoz csatoltan tájékoztatásul feltüntetni:

a) a földgáz tényleges, aktuális (és évközi árváltozás
esetén az évközi idõszakos) átlagos értékesítési árát és az
elszámolási idõszakra vonatkozó nyitó és záró fogyasztás-
mérõ-állásokkal együtt a tényleges energiafogyasztást,

b) a felhasználó aktuális energiafogyasztásának és az
elõzõ év ugyanezen idõszakában mért fogyasztásnak az
összehasonlítását,

c) ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó átlagos
földgázfogyasztással történõ összehasonlítását,

d) a mûködési, illetve szolgáltatási területén energia-
auditot, energetikai szolgáltatást végzõ szervezetek, to-
vábbá az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról
szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint ki-
jelölt vagy akkreditált tanúsítók listáját és elérhetõségét,
beleértve a honlapok címeit is, ahol hozzáférhetõek az
energiahatékonyságot javító intézkedésekre, programokra
vonatkozó információk.”

(6) A GET Vhr. 168. § (1) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)

„c) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az
energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK taná-
csi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. ápri-
lis 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
3. cikk b), e), g), h) és l) pontja, 6. cikk (2)–(3) bekezdé-
se, valamint 13. cikk (1)–(3) bekezdése [1. § (1) bekezdés
23–27. pont, 8/A. §, 23/A. §, 28/A. § és 115/A. §].”

A távhõszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

3. §

(1) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Tszt. Vhr.) a következõ 24. §-sal
egészül ki:

„24. § E rendelet az energia-végfelhasználás hatékony-
ságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint
a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 13. cikk (1)–(3) bekezdésének való meg-
felelést szolgálja (3. melléklet 18.7. és 26.3.8.).”

(2) A Tszt. Vhr. 3. melléklet „Mérés, díjszétosztás, díjfi-
zetés” címû fejezete a következõ 18.7. ponttal egészül ki:

„18.7. A távhõszolgáltató köteles világos, közérthetõ
módon a rendszeresen kibocsátott számlán vagy ahhoz
csatoltan feltüntetni:
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18.7.1. a távhõ tényleges, aktuális értékesítési árát és
az elszámolási idõszakra vonatkozó nyitó és záró fo-
gyasztásmérõ-állásokkal együtt a tényleges energiafo-
gyasztást,

18.7.2. a fogyasztó aktuális energiafogyasztásának és
az elõzõ év ugyanezen idõszakában mért fogyasztásának
az összehasonlítását.”

(3) A Tszt. Vhr. 3. melléklet 26.3. pontja a következõ
26.3.8. alponttal egészül ki:

„26.3.8. a mûködési területén az épületek energetikai
jellemzõinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.)
Korm. rendelet 9. §-a szerint kijelölt vagy akkreditált ener-
giaauditot, energetikai szolgáltatást végzõ tanúsítók listá-
ját és elérhetõségét, továbbá az energiahatékonyságot javí-
tó intézkedések, programok hozzáférhetõségét.”

Az épületek energetikai jellemzõinek
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

módosítása

4. §

Az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról
szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) az épületek energiateljesítményérõl szóló, 2002.
december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és taná-
csi irányelv 2. cikk 3. pontja, valamint 7. és 10. cikke,
továbbá

b) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az
energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK taná-
csi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. ápri-
lis 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
3. cikk s) pontja és 12. cikke (2. § 1. pont, 7. §, 9. §).”

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló

133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. §

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren-
delet a következõ 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A miniszter az energiapolitikáért való fele-
lõssége körében felügyeli az energiahatékonysági célkitû-
zések elérését szolgáló Nemzeti Energiahatékonysági
Cselekvési Terv végrehajtását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felügyelet keretében a mi-
niszter részére a Cselekvési Terv végrehajtását végzõ szer-
vezet vezetõje

a) rendszeresen beszámol a Cselekvési Terv végrehaj-
tásának elõrehaladásáról, valamint

b) éves monitoring jelentéseket készít az intézkedések
eredményeirõl.”

Záró rendelkezések

6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel –
2009. április 1-jén lép hatályba, az 1. §-a, 3–5. §-a, vala-
mint 6. § (5) bekezdése a hatálybalépését követõ napon ha-
tályát veszti.

(2) E rendelet 2. §-a 2009. július 1-jén lép hatályba, és
2009. július 2-án hatályát veszti.

(3) A Magyar Energia Hivatal az elektronikus fo-
gyasztásmérési-rendszer bevezetésérõl a VET Vhr.
14/A. §-a és a GET Vhr. 8/A. §-a szerinti tájékoztatást
a Kormány részére elsõ alkalommal 2009. május 30-ig
készíti el.

(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az
energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK taná-
csi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. ápri-
lis 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
3., 6., 12., 13. és 18. cikke, és

b) az ipari végfelhasználók által fizetendõ gáz- és villa-
mosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közössé-
gi eljárásról szóló, 2008. október 22-i 2008/92/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 1–3. cikke, I. és II. mellékle-
te [1. § (6) bekezdés].

(5) A VET Vhr.
a) 25. § (5) bekezdésében „a VET 64. §-ának (9) bekez-

dése szerinti kezdeményezése” szövegrész helyébe „a
VET 47. § (9) bekezdése szerinti kezdeményezése”,

b) 1. számú melléklet 7. § (8) bekezdésében a ,,bejelen-
tés elmulasztásának bizonyítása” szövegrész helyébe
a ,,bejelentés megtételének bizonyítása”,

c) 24. számú melléklet III. pont 1–4. sorában és
a X. pont 3. sorában a ,,Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium” szövegrész helyébe a ,,Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium”
szöveg lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
65/2009. (III. 31.) Korm.

rendelete

az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés
rendjérõl szóló

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének k) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekez-
désének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

(1) Az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõr-
zés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„e) hatósági vízminõség-ellenõrzõ vizsgálat: az

ÁNTSZ, illetve az élelmiszerjog általános elveirõl és kö-
vetelményeirõl, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljá-
rások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) szerinti ivóvíz
élelmiszer-vállalkozásoknál történõ felhasználása esetén
a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelõ-
ségi ponttól az MgSzH által, vagy az ÁNTSZ, illetve
MgSzH megbízásából végzett vízminõség vizsgálat;”

(2) Az R. 2. §-a a következõ g)–l) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„g) házi vízelosztó rendszer: minden olyan vízvezeték,

szerelvény és berendezés, amely az ellátó hálózatban szol-
gáltatott ivóvíz külön jogszabály szerinti átadási pontja és
az emberi fogyasztáshoz használt vízvételezési helyek kö-
zött van, illetve ezekhez közvetlenül kapcsolódik;

h) ivóvízbiztonság: az ivóvízfogyasztáshoz, illetve
használathoz kapcsolódó, ivóvíznyerésre szolgáló, vízke-
zelõ és ellátó rendszerben, házi ivóvízhálózatban és vízvé-
telre szolgáló helyeken elérhetõ legkisebb egészségkocká-
zatot jelentõ minõségi és mûködési jellemzõ;

i) ivóvízbiztonság hatósági ellenõrzése: az ivóvíz-szol-
gáltatás körülményeinek, a szolgáltató ivóvízminõséget be-
folyásoló tevékenységének és a vízminõség vizsgálati ada-
toknak az ÁNTSZ által végzett ellenõrzése és értékelése,
illetve a vízminõség vizsgálati adatoknak a 178/2002/EK
rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmi-
szer-elõállításra történõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekez-
dés d) pontjában meghatározott esetben az MgSzH által vég-
zett ellenõrzése és értékelése;

j) hatósági vízminta: az ÁNTSZ, illetve a 178/2002/EK
rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál törté-

nõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott megfelelõségi ponttól az MgSzH által vett,
megjelölt és kísérõirattal ellátott vízminta;

k) ÁNTSZ illetékes intézete: az 1000 m3/nap-nál kisebb
kapacitású és 5000 fõnél kevesebb állandó népességet el-
látó vízellátó rendszerek esetén az ÁNTSZ kistérségi inté-
zete, az ennél nagyobb, illetve egy kistérség határán átnyú-
ló vízellátó rendszerek esetén az ÁNTSZ regionális inté-
zete;

l) illetékes hatóság: az ÁNTSZ illetékes intézete, illet-
ve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vál-
lalkozásoknál élelmiszer-elõállításra történõ felhasználása
esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
megfelelõségi ponttól az MgSzH területi szerve.”

2. §

(1) Az R. 4. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(4) Közösségi – különösen egészségügyi, oktatási, szo-
ciális – létesítmény esetében a közösségi létesítmény fenn-
tartójának kell gondoskodnia a vízbiztonság fenntartásáról
annak érdekében, hogy a 3. §-ban meghatározott követel-
mények a vízhasználat tényleges helyén teljesüljenek.

(5) A házi vízelosztó rendszerben elõforduló vízminõ-
ségi határérték túllépése miatt fennálló egészségügyi koc-
kázat csökkentése érdekében az ÁNTSZ illetékes intézete

a) tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, illetve fenntar-
tókat és az érintett fogyasztókat, valamint a 178/2002/EK
rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmi-
szer-elõállításra történõ felhasználása esetén az MgSzH terü-
leti szervét a vízminõség javítása érdekében szükséges és ál-
taluk tehetõ további intézkedésekrõl, beavatkozási lehetõsé-
gekrõl, illetve

b) meghatározza azon intézkedéseket, melyeket az üze-
meltetõnek az ivóvíz hálózatba táplálása elõtt meg kell
tennie annak érdekében, hogy az ivóvíz minõsége az ivó-
vízvételi helyeken megfeleljen az elõírt követelmények-
nek, és ezen intézkedések megtételére az üzemeltetõt hatá-
rozatban kötelezi.”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (6)–(9) bekezdésekkel egé-
szül ki:

„(6) Az 1000 m3/nap-nál nagyobb kapacitású vagy
5000 fõt meghaladó állandó népességet ellátó vízellátó
rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiz-
tonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetõnek.

(7) Az OTH közegészségügyi szempontból határozat-
ban hagyja jóvá az ivóvízbiztonsági tervet. A határozat
visszavonásig érvényes.

(8) A vízszolgáltatónak az ivóvízbiztonsági terv köz-
egészségügyi felülvizsgálatát négyévente az OTH-nál kell
kezdeményeznie.

(9) A (6) bekezdés szerinti ivóvízbiztonsági terv jóvá-
hagyásáról rendelkezõ határozatot a vízellátó rendszer víz-
jogi üzemeltetési engedélyezésére hatáskörrel rendelkezõ
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és illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és víz-
ügyi felügyelõségnek (a továbbiakban: felügyelõség) is
meg kell küldeni.”

3. §

(1) Az R. 5. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(4) Az üzemeltetõ az általa végzett, illetve végeztetett
valamennyi fogyasztásra szánt ivóvízre vonatkozó vizsgá-
lat eredményét negyedévenként elektronikus úton meg-
küldi az illetékes hatóságnak. Ha a vizsgálatok során az
1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott határ-
értékeket meghaladó érték fordul elõ vagy az 1. számú
melléklet C), D), E) részében meghatározott jelzõ vízmi-
nõségi jellemzõk (indikátor paraméterek) szennyezést je-
leznek, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli ese-
mény fordul elõ, a vízellátó rendszer üzemeltetõje azonnal
tájékoztatja az illetékes hatóságot annak érdekében, hogy
az a 6. § (5) bekezdés szerinti intézkedést megtegye.

(5) A vizsgálati eredmények összesítését, feldolgozását és
értékelését, valamint jelentések készítését helyi szinten az
ÁNTSZ illetékes intézete, központi szinten az ÁNTSZ Or-
szágos Tisztifõorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) végzi.
A 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalko-
zásoknál történõ felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott megfelelõségi ponttól felhasz-
nált ivóvíz minõségi értékelését az MgSzH területi szerve,
illetve az MgSzH Központ végzi. A nyilvántartást és a jelen-
tést a 4. számú melléklet szerint kell elkészíteni.”

(2) Az R. 5. § (8)–(10) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(8) Az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve a 178/2002/EK
rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történõ
felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában megha-
tározott megfelelõségi ponttól az MgSzH bármely olyan víz-
minõségi jellemzõ vizsgálatát is elrendelheti, amelyrõl felté-
telezhetõ, hogy olyan mennyiségben, illetõleg koncentráció-
ban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból
kockázatot jelenthet.

(9) A hatósági vízminõség-ellenõrzõ vizsgálatok költsé-
gét az ÁNTSZ, illetve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott megfelelõségi ponttól történõ ellenõrzés
vizsgálati költségeit az MgSzH viseli.

(10) Az MgSzH és az ÁNTSZ kölcsönösen tájékoztat-
ják egymást azokról az eltérésekrõl, illetve adatokról,
amelyek egészségügyi vagy élelmiszer-biztonsági kocká-
zattal vannak összefüggésben.”

4. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az ivóvíz minõségére vonatkozó, a 3. §-ban

meghatározott határértékek bármelyikének túllépése, illet-

ve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén
az ÁNTSZ illetékes intézete a túllépés okát kivizsgálja és
a szükséges vízminõség-javító intézkedéseket elrendeli. A
178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalko-
zásoknál élelmiszer-elõállításra történõ felhasználása ese-
tén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott eset-
ben az MgSzH területi szerve elrendeli az élelmiszer-vál-
lalkozás részére a szükséges vízminõség-javító intézkedé-
seket. Ilyen intézkedések különösen a szennyezésre vezetõ
mûszaki eljárások megváltoztatását vagy a tevékenység ti-
lalmát, a szennyezõ forrás eltávolítását, új vízbeszerzési
forrásra történõ áttérést, a szennyezés eltávolítását vízke-
zeléssel és/vagy fertõtlenítéssel, illetve a víz kezelésére és
elosztására szolgáló eljárások megfelelõ módosítását, il-
letve a vízzel érintkezõ anyagok minõségi megfelelõségé-
nek biztosítását célzó hatósági eljárások kezdeményezése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést a határérték-túl-
lépésbõl, illetve a rendkívüli esemény által elõidézett
szennyezésbõl eredõ egészségügyi kockázat mértékére fi-
gyelemmel kell elrendelni. Az elrendelt intézkedésrõl és
az alapjául szolgáló vízminõség-ellenõrzõ vizsgálat ered-
ményérõl az ÁNTSZ illetékes intézete valamennyi érintett
települési önkormányzatot, illetve a 178/2002/EK rendelet
szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-
elõállításra történõ felhasználása esetén az MgSzH területi
szervét egyidejûleg értesíti.

(3) Az üzemeltetõ, illetve az élelmiszer-vállalkozás kö-
teles a vizsgálat költségeit az illetékes hatóságnak megtérí-
teni, amennyiben arra az 5. § (1) bekezdése szerinti vizsgá-
lat elmulasztása miatt kerül sor, valamint ha a vizsgálat so-
rán bebizonyosodik, hogy a határérték-túllépés az üzemel-
tetõ, illetve az élelmiszer-vállalkozás jogellenes magatar-
tásának a következménye.

(4) Az egészségre veszélyt jelentõ ivóvíz fogyasztását,
felhasználását – függetlenül attól, hogy határérték-túllépés
fordult-e elõ – az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve
a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállal-
kozásoknál történõ felhasználását az MgSzH megtilthatja,
korlátozhatja, vagy meghozhat bármilyen intézkedést,
amelyet jogszabály hatáskörébe utal.

(5) Amennyiben az (1) és (4) bekezdések szerinti intéz-
kedések a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó
vízellátó rendszereket érintik, az intézkedésekrõl az enge-
dély kiadására illetékes és hatáskörrel rendelkezõ felügye-
lõséget is tájékoztatni kell.

(6) Az üzemeltetõ a fogyasztókat és a helyi önkormány-
zato(ka)t, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz
élelmiszer-vállalkozásoknál történõ felhasználása esetén
az élelmiszer-vállalkozást köteles haladéktalanul tájékoz-
tatni a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének
túllépésérõl, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívü-
li eseményrõl azon eseteket kivéve, ha az ÁNTSZ illetékes
intézetének állásfoglalása szerint a határértékektõl való el-
térés elhanyagolható. A tájékoztatásnak ki kell terjednie
a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti
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vízellátás módjáról és rendjérõl, valamint a vízminõség-
javításáról hozott intézkedésekre.

(7) Amennyiben egy településen, vagy – ha meghatá-
rozható – településrészen a lakosság által fogyasztott ivó-
víz nitrit- vagy nitráttartalma az ÁNTSZ illetékes intézeté-
nek megállapítása szerint meghaladja az 1. számú mellék-
let B) táblázatában megadott határértéket, mindaddig gon-
doskodni kell az érintett területen lakó egy évnél fiatalabb
csecsemõk és a várandós anyák (8) bekezdés szerinti ivó-
vízellátásáról, amíg az ÁNTSZ illetékes intézete ezt elõ-
írja.

(8) Ha a (4) bekezdés szerint a víz ivásra, fõzésre való
felhasználását meg kell tiltani, az üzemeltetõ köteles az
érintettek számára ivóvizet biztosítani

a) palackos (tasakos stb.) ellátás esetén legalább 3 li-
ter/fõ/nap,

b) egyéb (pl. tartálykocsis) ellátás esetében 5 liter/fõ/nap
mennyiségben, a lakóépülettõl számított 300 m-en belül.

(9) A (8) bekezdés szerinti vízszolgáltatás költségét
a helyi önkormányzat viseli, amennyiben az (5) bekezdés
szerinti intézkedésre nem az üzemeltetõ jogellenes maga-
tartása következtében került sor.

(10) Ha a vízszolgáltatás – a (4) bekezdésben foglalta-
kon kívüli okból – az üzemeltetõ által 6 óra idõtartamot
meghaladó elõre tervezett leállítására kerül sor, az üzemel-
tetõ saját költségén – a külön jogszabályban meghatáro-
zottak szerint – köteles ivóvizet biztosítani.

(11) Ha a 4. § (2) bekezdése szerinti vízbázisok vala-
mely vízkivételi pontjánál az 1. számú melléklet D) részé-
ben meghatározott határértékek valamelyikének túllépése
fordul elõ, az üzemeltetõnek meg kell vizsgálnia a túllépés
okát. Ha a határérték-túllépés természeti folyamatok kö-
vetkezménye, vagy olyan ismert oka van, amely nem jelez
váratlan szennyezést és a vízbázis külön jogszabály szerint
biztonságban van – védelme (védõterület) biztosított –
nincs szükség külön intézkedésre. Egyéb, nem természeti
ok által kiváltott esetben a várható szennyezés kiküszöbö-
lése érdekében az üzemeltetõnek megfelelõ, biztonságo-
san üzemeltetett technológiát kell alkalmaznia, vagy
a szennyezés kizárásáig vagy a technológia meg-
valósításáig a szennyezett vizet szolgáltató kuta(ka)t ki
kell kapcsolnia a szolgáltatásból.

(12) A határértékektõl való eltérés akkor tekinthetõ el-
hanyagolható mértékûnek, ha nem haladja meg a mérés
megengedett hibahatárát és a határérték-túllépés az emberi
egészségre nem jelent veszélyt.”

5. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Ivóvíz-szolgáltató létesítmények esetében az

üzemeltetõ(k)nek minden intézkedést meg kell tenni an-
nak érdekében, hogy az ivóvíz elõállítása (beszerzése, ke-
zelése, tárolása) és elosztása során használt vízkezelési
technológiák és anyagok okozta szennyezõdés ne juthas-

son az ivóvízbe olyan koncentrációban, hogy az veszélyt
jelentsen az emberi egészségre.

(2) Az ivóvíz elõállítása során használt hagyományos
technológiák, valamint az ivóvízzel érintkezésbe kerülõ
hagyományos szerkezeti anyagok listáját és az ezekre vo-
natkozó elõírásokat az 5. számú melléklet 2. része tartal-
mazza.

(3) Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint
a medencés közfürdõkben a vízzel közvetlenül érintkezõ
anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt
technológiák alkalmazását – az 5. számú melléklet 2. ré-
szében felsorolt hagyományos anyagok és technológiák
kivételével – közegészségügyi szempontból az OTH enge-
délyezi. Az engedélyezés során az OTH figyelembe veszi
a vízzel érintkezõ anyagból kioldódó szennyezõ anyagok
jelenlétét, vizsgálja, hogy a felhasználandó anyag, termék,
technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobio-
lógiai minõség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szag-
anyagok ivóvízbe kerülését. Az ivó- és használati meleg-
víz-ellátásban, valamint a medencés közfürdõkben a víz-
zel közvetlenül érintkezõ anyagok, termékek és a víz keze-
lésére használni kívánt technológiák alkalmassága megíté-
lésének részletes szempontjait az OTH az ÁNTSZ honlap-
ján közzéteszi. A kérelem tartalmi követelményeit az
5. számú melléklet 1. része tartalmazza.

(4) A (3) bekezdés szerinti alkalmazási engedély határo-
zatlan ideig érvényes. A határozatlan idõre szóló engedély
alapjául szolgáló dokumentációban szereplõ, az engedély-
ben megjelölt adatok, illetve minõség módosulása esetén
az engedélyesnek a korábbi helyett új alkalmazási enge-
délyt kell kérnie. Az egyéb adatokban bekövetkezõ válto-
zások tekintetében az engedélyest bejelentési kötelezett-
ség terheli.

(5) Az engedélyezett anyagok, termékek, technológiák
közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az
engedély ettõl eltérõ idõt nem határoz meg, ötévente az
OTH-nál kell kezdeményezni.

(6) A (3) bekezdés szerint kiadott engedélyekrõl az
OTH nyilvántartást vezet.

(7) Az egészségügyi miniszter az új engedélyeket, vala-
mint a nyilvántartásból való törlést évente, az engedélye-
zett anyagok, berendezések teljes listáját pedig ötévente
tájékoztatóban közzéteszi.”

6. §

Az R. 9. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(1) A szolgáltatott ivóvíz minõségére vonatkozó ada-
tok nyilvánosak. Az üzemeltetõ és a települési önkor-
mányzat a helyben szokásos és leghatékonyabb módon kö-
teles biztosítani, hogy megfelelõ és naprakész információ
álljon a fogyasztók rendelkezésére a szolgáltatott víz mi-
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nõségérõl. A víz egészségre gyakorolt hatásáról kérelemre
az ÁNTSZ illetékes intézete ad felvilágosítást.

(2) Az ÁNTSZ regionális intézete – az 5. §-ban elõírt vizs-
gálatok és adatgyûjtés alapján – a régió ivóvíz-minõségi
helyzetére vonatkozó adatokat negyedévenként elektronikus
formában összesíti és megküldi az OTH-nak, továbbá évente
írásos jelentést készít a régió ivóvíz-minõségi helyzetérõl,
amelyrõl tájékoztatja a vízszolgáltatókat, a felügyelõségeket
és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat. Az OTH
az éves településsoros ivóvíz-minõségi adatokat elektronikus
formában átadja a Központi Statisztikai Hivatal részére. Az
5. §-ban elõírt vizsgálatok és adatgyûjtés alapján az MgSzH
területi szervei az élelmiszer-vállalkozások ivóvíz-minõségi
helyzetére vonatkozó adatokat negyedévenként összesítik és
megküldik az MgSzH Központnak, aki ezen adatokat az
ÁNTSZ regionális intézetének megküldi.”

7. §

(1) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A 6. számú mellékletben felsorolt településeken az
arzén, bór, fluorid és nitrit 1. számú melléklet B) részében
meghatározott határértékeit, valamint az ammónium
1. számú melléklet C) részében meghatározott határérté-
keit legfeljebb 2009. december 25-ig lehet alkalmazni.”

(2) Az R. 10. §-a a következõ (11) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(11) Az ólomra vonatkozó 1. számú melléklet B) részé-
ben meghatározott határérték betartását az üzemeltetõnek
2013. december 25-tõl kell biztosítania.”

(3) Az R. 10. § (12) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(12) A 8. § elõírásai tekintetében a 2009. április 1. nap-
ján érvényes engedélyek határozatlan idõre kiadott enge-
délynek tekintendõk. Ezen engedélyek 8. § (5) bekezdése
szerinti felülvizsgálatát 2009. április 1-jétõl számított öt
éven belül kell kezdeményezni.”

(4) Az R. 10. §-a a következõ (13) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(13) Az érintett vízszolgáltatóknak az ivóvízbiztonsági
tervet a több mint 100 000 fõt ellátó rendszerek esetén leg-
késõbb 2012. július 1-jéig, az 50 000–100 000 fõt ellátó
rendszerek esetén legkésõbb 2013. július 1-jéig, az
5000–50 000 fõt ellátó rendszerek esetén 2014. július
1-jéig kell benyújtani jóváhagyásra az OTH-hoz.”

(5) Az R. 10. §-a a következõ (14) és (15) bekezdések-
kel egészül ki és ezzel egyidejûleg az eredeti (14) bekez-
dés számozása (16) bekezdésre változik:

„(14) Az OTH az 5. § (7) bekezdés szerinti alternatív
módszerek alkalmazásáról és a 3. számú melléklet 1. ré-
szében megállapított módszerekkel való egyenértékûsé-
gükrõl tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(15) A 9. § (3) bekezdése alapján készített összefoglaló
alapulvételével az Egészségügyi Minisztérium 3 évente je-

lentést küld az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bi-
zottság) az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minõségérõl.
Minden jelentésben szerepelnie kell legalább minden, az
átlag napi 1000 m3-t meghaladó hozamú vagy 5000 fõnél
többet ellátó ivóvízellátó rendszernek. A jelentésnek há-
rom naptári évre kell kiterjednie, és a jelentési idõszak vé-
gét követõ naptári év végéig az OTH-nak kell közzétenni.
A jelentést a közzétételtõl számított két hónapon belül meg
kell küldeni a Bizottságnak.”

8. §

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mel-
léklete szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mel-
léklete szerint módosul.

(4) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. szá-
mú melléklete lép.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2009. április 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított
2. § k) pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) 2010. január 1-jéig valamennyi vízellátó rendszer te-
kintetében az ÁNTSZ regionális intézete az illetékes inté-
zet.

(4) Az R. 1. § (2) bekezdésének e) pontjában a ,,regio-
nális intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ megyei intézete)”
szövegrész helyébe az „illetékes intézete” szövegrész, az
1. § (3) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ
megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes
intézete” szövegrész, a 7. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ
megyei intézetének” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ ille-
tékes intézetének”, az „ÁNTSZ megyei intézete” szöveg-
rész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész,
a 7. § (6) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet
C) részét követõ Megjegyzések 3. pontjában az „ÁNTSZ
megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes
intézete” szövegrész, a 2. számú melléklet B) részében az
„ÁNTSZ megyei intézetével” szövegrész helyébe az
„ÁNTSZ illetékes intézetével” szövegrész lép.

(5) Az R. 5. § (1) bekezdésében az „üzemeltetõ köteles
gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minõségét ivóvízvizs-
gálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben
meghatározottak alapján az ÁNTSZ megyei intézetével
egyeztetett vizsgálati program szerint ellenõrizze” szöveg-
rész helyébe az „üzemeltetõ, illetve az élelmiszer-vállal-
kozás köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minõsé-
gét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú
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mellékletben meghatározottak alapján az illetékes ható-
sággal egyeztetett vizsgálati program szerint ellenõrizze”
szövegrész lép.

(6) Az R. 5. § (2) bekezdésében „Az (1) bekezdésben
foglaltak végrehajtását az ÁNTSZ megyei intézete” szö-
vegrész helyébe „Az (1) bekezdésben foglaltak végrehaj-
tását az illetékes hatóság” szövegrész lép.

(7) Az R. 10. § (10) bekezdésében, valamint az 5. számú
melléklet 1.8 pontjában az „OKK-OKI” szövegrész helyé-
be az „OKI” szövegrész lép.

(8) Az R. 5. § (7) bekezdésében a ,,Fodor József Orszá-
gos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegész-
ségügyi Intézetének (a továbbiakban: OKK-OKI) szakvé-
leménye alapján” szövegrész hatályát veszti.

(9) Az R. 7. § (1) bekezdésében az „az OKK-OKI szak-
véleménye alapján,” szövegrész hatályát veszti.

(10) Az R. 7. § (3) bekezdésében az „az OKK-OKI szak-
véleménye alapján” szövegrész hatályát veszti.

(11) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
10. § (2)–(3), (8) bekezdései hatályukat vesztik.

(12) A 7. § (5) bekezdésével megállapított, az R. 10. §
(15) bekezdésében szereplõ jelentést e rendelet hatályba-
lépését követõen elsõ alkalommal a 2008–2010. idõszakra
vonatkozóan kell elkészíteni.

(13) E rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.

(14) Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz mi-
nõségérõl szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi
irányelv 7., 8., 9., 13. cikkének, valamint I. és II. mellékle-
tének való megfelelést szolgálja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. számú melléklet
a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminõségi
jellemzõk” táblázatában a

„
Antimon** 5,0 �g/l

„
szövegrész helyébe a

„
Antimon 5,0 �g/l

„
szöveg lép.

2. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminõségi
jellemzõk” táblázatában a

„
Bromát** 10 �g/l 4. megjegyzés

„
szövegrész helyébe a

„
Bromát 10 �g/l 4. megjegyzés

„
szöveg lép.

3. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminõségi
jellemzõk” táblázatában a

„
1,2-diklór-etán** 3,0 �g/l

„
szövegrész helyébe a

„
1,2-diklór-etán 3,0 �g/l

„
szöveg lép.

4. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminõségi
jellemzõk” táblázatában a

„
Ólom* 10 �g/l 5. megjegyzés

„
szövegrész helyébe a

„
Ólom 10 �g/l 5. megjegyzés

„
szöveg lép.

5. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminõségi
jellemzõk” táblázatában a

„
Peszticidek* 0,10 �g/l 8. és 9.

megjegyzés

„
szövegrész helyébe a

„
Peszticidek 0,10 �g/l 8. és 9.

megjegyzés

„
szöveg lép.

6. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminõségi
jellemzõk” táblázatában a

„
Összes
peszticid*

0,50 �g/l 8. és 9. és 10.
megjegyzés

„
szövegrész helyébe a

„
Összes
peszticid

0,50 �g/l 8. és 9. és 10.
megjegyzés

„
szöveg lép.
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7. Az R. 1. számú mellékletében a ,,B) Kémiai vízminõ-
ségi jellemzõk” táblázatot követõ

„* Hatálybalépése a 10. § (2) bekezdése szerint.
** Hatálybalépése a 10. § (8) bekezdése szerint.”

szövegrész hatályát veszti.

8. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminõségi
jellemzõk” részét követõ „Megjegyzések” 5. pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„5. A határérték a megfelelõ mintavételi módszerrel
– 1 L (egy liter) kifolyatás nélkül vett vízminta egy részé-
nek felhasználásával – a fogyasztói csapnál vett vízmintá-
ra vonatkozik és jellemzõ kell hogy legyen a fogyasztó
szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre. Ahol kivite-
lezhetõ, az 5. § (6) bekezdésével összhangban megállapí-
tott egységes mintavételi és vizsgálati módszereket kell al-
kalmazni. Az ÁNTSZ illetékes intézete köteles figye-
lembe venni, hogy az elõfordulási csúcsértékek okozhat-
nak káros egészségügyi hatást.”

9. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminõségi
jellemzõk” táblázatban a

„
Vas* 200 �g/l

„
szövegrész helyébe a

„
Vas 200 �g/l

„
szöveg lép.

10. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminõ-
ségi jellemzõk” táblázatban a

„
Mangán* 50 �g/l

„
szövegrész helyébe a

„
Mangán 50 �g/l

„
szöveg lép.

11. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminõsé-
gi jellemzõk” táblázatot követõ

„* Hatálybalépése a 10. § (2) bekezdése szerint.”
szövegrész hatályát veszti.

12. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminõsé-
gi jellemzõk” részét követõ „Megjegyzések” 6. pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. Az ÁNTSZ illetékes intézete vízmûre, illetve mintavé-
teli pontra, a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
megfelelõségi ponttól az MgSzH területi szerve mintavételi
pontra határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os gyakori-
sággal kell betartani; az eseti túllépés e határértéknek legfel-
jebb a négyszerese lehet. A 37 °C-os telepszámot csak
a 2. számú melléklet szerinti esetekben kell meghatározni.”

13. Az R. 1. számú melléklete „F) Ideiglenes határérté-
kek” táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:

„F) Ideiglenes határértékek

arzén 50 �g/l

bór B 5,0 mg/l

bromát 25 �g/l

fluorid 1,7 mg/l

nitrit* 1,0 mg/l

ólom 25 �g/l

ammónium 2,0 mg/l

* Az ideiglenes határérték elsõ életévüket be nem töltött csecsemõk és vá-
randós anyák ivóvízellátásában nem alkalmazható.”

2. számú melléklet
a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenõrzõ
vizsgálatok” pontja a

„III. oszlop: a megjegyzésekben leírtaktól függõ esetek-
ben, de kisebb gyakorisággal vizsgálandók (lásd a B) rész
megjegyzését)”

szövegrészt követõen a
„IV. oszlop kisebb gyakorisággal vizsgálandók (lásd

a B) rész megjegyzését).”
szövegrésszel egészül ki.

2. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenõrzõ
vizsgálatok” pontjában lévõ táblázat helyébe a következõ
táblázat lép:
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„

I. II. III. IV.

Vízminõségi
jellemzõ

Vízminõségi
jellemzõ

Megjegyzés
Vízminõségi

jellemzõ
Megjegyzés

Vízminõségi
jellemzõ

Szín Alumínium 1 Arzén 9 Keménység

Szag Klorid 2 Trihalometánok 11 Szulfát

Íz Mangán 3 Összes szerves szén
(TOC)

Ammónium Nitrát 4

Nitrit Klorit 10

Permanganát-
index (KOIps)

Kötött aktív klór 11

Vas Szabad aktív klór 11

Vezetõképesség Enterococcusok 5

E. coli Clostr.perfr.
(spórák is)

6

Telepszám
22 °C-on

Ps. aeruginosa 7

Coliform bakt. Mikroszkópos
biológiai vizsgálat

8

pH Telepszám 37 °C-on 7

Zavarosság
„
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3. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenõrzõ
vizsgálatok” pontjában lévõ „Megjegyzések” rész
5–11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Megjegyzések]
„5. Csak akkor kell vizsgálni, ha akut szennyezésre van

gyanú, vagy az I. oszlopbeli bakteriológiai vízminõségi
jellemzõk az elõzõ vizsgálatok során szennyezést jeleztek,
más esetben vizsgálatát csak a III. oszlop szerinti gyakori-
sággal kell elvégezni.

6. Felszíni vízbõl és felszíni víz befolyás alatt álló víz-
bõl nyert víznél mindig vizsgálni kell, más esetben csak
akkor, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy a bakterioló-
giai vízminõségi jellemzõk az elõzõ vizsgálatok során
szennyezést jeleztek.

7. Vizsgálni kell tartályban és palackban forgalmazott
víznél és minden olyan vízmûnél, ahol a hálózatba táplált
víz hõmérséklete a 20 °C-ot meghaladja; továbbá abban az
esetben, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy a bakterio-
lógiai vízminõségi jellemzõk az elõzõ vizsgálatok során
szennyezést jeleztek.

8. Szennyezés vagy szennyezés gyanúja esetén soron
kívül vizsgálni kell, más esetben vizsgálatát a jelen
melléklet B) részében meghatározottak szerint kell elvé-
gezni.

9. Ott kell az e mellékletben meghatározott gyakoriság-
gal vizsgálni, ahol a szolgáltatott ivóvízben – a korábbi
vizsgálatok szerint – a határérték felét (arzén esetében

5 �g/l-t, bór esetében 0,5 mg/L-t, fluorid esetében
0,8 mg/L-t) meghaladó érték elõfordulhat.

10. Csak ott kell vizsgálni, ahol klór-dioxidos fertõtle-
nítés történik.

11. Csak ott kell vizsgálni, ahol klórozzák a vizet.

12. Csak ott kell vizsgálni, ahol ózonos vízkezelés tör-
ténik. Az illetékes hatóság szükség esetén más vízminõsé-
gi jellemzõk esetenkénti vagy rendszeres vizsgálatát is
elõírhatja.”

4. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenõrzõ
vizsgálatok” pontjában lévõ „Megjegyzések” rész 12. és
13. pontja hatályát veszti.

5. Az R. 2. számú melléklete A) részének „2. Részletes
vizsgálatok” pontjában a ,,részletes vizsgálat során – a 3. §
(4) bekezdésével összhangban – minden vízminõségi jel-
lemzõt mérni kell, kivéve, ha az OTH – az üzemeltetõ ké-
résére – meghatározott idõre felmentést ad abban az eset-
ben,” szövegrész helyébe a ,,részletes vizsgálat során
– a 3. § (4) bekezdésével összhangban – minden vízminõ-
ségi jellemzõt mérni kell, kivéve, ha az OTH, illetve a 4. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelõségi
ponttól az MgSzH ÉTbI az OTH-val egyeztetve az üze-
meltetõ kérésére meghatározott idõre felmentést ad abban
az esetben,” szövegrész lép.
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6. Az R. 2. számú melléklete B) részének bevezetõ szö-
vegében „A vízmintavételi helyeket a vízellátó rendszer
üzemeltetõje (élelmiszert elõállító, feldolgozó stb. üzem-
ben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdése szerinti pontokon
az ÁNTSZ megyei intézetével egyeztetve jelöli ki.” szö-
vegrész helyébe „A vízmintavételi helyeket a vízellátó
rendszer üzemeltetõje (élelmiszert elõállító, feldolgozó
stb. üzemben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdés
a)–c) pontjai szerinti pontokon az ÁNTSZ illetékes inté-
zetével, a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ponton az
ÁNTSZ illetékes intézetével és az MgSzH területi szervé-
vel egyeztetve jelöli ki.” szövegrész lép.

7. Az R. 2. számú melléklete B) részének „1. Az üze-
meltetõ által végzett (vagy végeztetett) vízkémiai vizsgá-
latok minimális mintaszáma” pontjában lévõ „Megjegyzé-
sek” rész 3., 4. és 6. pontjai helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek:

„3. Rendkívüli esetben (pl. üzemzavar miatti tartályos
ellátás) a vizsgálatok gyakoriságát és a vizsgált vízminõsé-
gi jellemzõket az illetékes hatóság a táblázatban foglaltak-
tól eltérõen határozhatja meg.

4. Az 1. számú melléklet szerinti egyes vízminõségi
jellemzõk esetében az üzemeltetõ kérésére az illetékes ha-
tóság engedélyével csökkenthetõ a táblázatban megadott
mintaszám, ha

a) legalább két egymást követõ éven keresztül vett
minták vizsgálati eredménye állandó, és lényegesen jobb,
mint az 1. számú mellékletben megadott határérték, vala-
mint

b) valószínûsíthetõ, hogy nincs olyan tényezõ, amely
vízminõség romlást okozna.

A legkisebb alkalmazott gyakoriság sem lehet kisebb,
mint a táblázatban megadott mintaszám 50%-a.”

„6. A gyakoriságot, illetve a mintaszámot az illetékes
hatóság határozza meg.

A fenti táblázat ellenõrzõ vizsgálatokra vonatkozó min-
taszáma a jelen melléklet A) részének I. és II. oszlopában
felsorolt kémiai vízminõségi jellemzõkre vonatkozik;
a bakteriológiai vizsgálatok mintaszáma a táblázatban sze-
replõ értékek kétszerese.

Az A) rész III. és IV. oszlopában meghatározott víz-
minõségi jellemzõk esetében a mintaszám a fenti táblá-
zatban szereplõ szám kb. 20%-a lehet, de a legkisebb
közüzemi vízmûnél is legalább 4 mintát kell évente
megvizsgálni.”

3. számú melléklet
a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. A 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének
2. bekezdésében „A jelentés az ÁNTSZ területileg illeté-
kes Megyei Intézetéhez továbbítandó” szövegrész helyébe
„A jelentés az illetékes hatósághoz továbbítandó” szöveg-
rész lép.

2. A 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének
3. bekezdésében az „1–6 Az ÁNTSZ tölti ki,” szövegrész
helyébe „1–6 Az illetékes hatóság tölti ki,” szövegrész
lép.

3. A 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének
4. bekezdésében az „amennyiben az üzemeltetõ több vagy
több tagból áll, az ÁNTSZ felé” szövegrész helyébe az
„amennyiben az üzemeltetõ több vagy több tagból áll, az
illetékes hatóság felé” szövegrész lép.



4. számú melléklet a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

A szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott
minõségi kifogással érintett települések listája

Megye Település
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Bács-Kiskun ÁGASEGYHÁZA 1961 X X X

Bács-Kiskun AKASZTÓ 3436 X X X X

Bács-Kiskun BÁCSALMÁS 7248 X X X

Bács-Kiskun BÁCSBOKOD 2960 X

Bács-Kiskun BÁCSBORSÓD 1264 X

Bács-Kiskun BÁCSSZENTGYÖRGY 174 X X X

Bács-Kiskun BÁCSSZÕLÕS 403 X X X

Bács-Kiskun BALLÓSZÖG 3175 X

Bács-Kiskun BALOTASZÁLLÁS 1566 X X X

Bács-Kiskun BÁTMONOSTOR 1656 X X X

Bács-Kiskun BOROTA 1451 X X

Bács-Kiskun BUGAC 2800 X X X

Bács-Kiskun BUGACPUSZTAHÁZA 331 X X X

Bács-Kiskun CSÁSZÁRTÖLTÉS 2519 X X X

Bács-Kiskun CSÁTALJA 1647 X X

Bács-Kiskun CSÁVOLY 1974 X X X

Bács-Kiskun CSENGÕD 2216 X X X X

Bács-Kiskun CSIKÉRIA 947 X X

Bács-Kiskun CSÓLYOSPÁLOS 1764 X X X

Bács-Kiskun DÁVOD 2085 X X

Bács-Kiskun DUNATETÉTLEN 572 X X

Bács-Kiskun ÉRSEKCSANÁD 2900 X X X X

Bács-Kiskun ÉRSEKHALMA 641 X X X X

Bács-Kiskun FELSÕSZENTIVÁN 2040 X X

Bács-Kiskun FÜLÖPHÁZA 919 X X

Bács-Kiskun FÜLÖPJAKAB 1146 X X X

Bács-Kiskun FÜLÖPSZÁLLÁS 2367 X X X X X

Bács-Kiskun GARA 2650 X X X

Bács-Kiskun GÁTÉR 1027 X X X

Bács-Kiskun HAJÓS 3358 X

Bács-Kiskun HAJÓS-Pincefalu 2 X

Bács-Kiskun HARKAKÖTÖNY 935 X X

Bács-Kiskun HARTA 3562 X

Bács-Kiskun HERCEGSZÁNTÓ 2127 X X

Bács-Kiskun IMREHEGY 767 X X X

Bács-Kiskun IZSÁK 6099 X X X

Bács-Kiskun JÁNOSHALMA 9510 X
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Bács-Kiskun JÁSZSZENTLÁSZLÓ 2606 X X X

Bács-Kiskun KASKANTYÚ 981 X X X X

Bács-Kiskun KATYMÁR 2333 X X

Bács-Kiskun KECEL 8978 X X X X

Bács-Kiskun KECSKEMÉT 109847 X

Bács-Kiskun KELEBIA 2865 X X

Bács-Kiskun KÉLESHALOM 494 X X X

Bács-Kiskun KEREKEGYHÁZA 6222 X X X

Bács-Kiskun KISKÕRÖS 14514 X X X

Bács-Kiskun KISKUNHALAS 29318 X X X

Bács-Kiskun KISKUNMAJSA-
Bodoglár

225 X X X X

Bács-Kiskun KISSZÁLLÁS 2367 X X

Bács-Kiskun KISSZÁLLÁS-Újfalu 255 X X X X

Bács-Kiskun KÖMPÖC 765 X X X

Bács-Kiskun KUNADACS 1674 X X

Bács-Kiskun KUNBAJA 1696 X

Bács-Kiskun KUNBARACS 687 X X X X

Bács-Kiskun KUNFEHÉRTÓ 2134 X X X

Bács-Kiskun KUNPESZÉR 656 X X

Bács-Kiskun KUNSZÁLLÁS 1678 X

Bács-Kiskun LAKITELEK 4453 X X X

Bács-Kiskun MADARAS 3122 X

Bács-Kiskun MÁTÉTELKE 573 X X X

Bács-Kiskun MÉLYKÚT 5364 X X X

Bács-Kiskun MÉLYKÚT-Öregmajor 148 X X X X

Bács-Kiskun MÓRICGÁT 513 X X

Bács-Kiskun NAGYBARACSKA 2398 X X

Bács-Kiskun NEMESNÁDUDVAR 1950 X X X X

Bács-Kiskun NYÁRLÕRINC 2404 X X X

Bács-Kiskun ORDAS 477 X

Bács-Kiskun ORGOVÁNY 3347 X X X

Bács-Kiskun PÁHI 1228 X X X

Bács-Kiskun PÁLMONOSTORA 1754 X X X

Bács-Kiskun PETÕFISZÁLLÁS 1556 X X X

Bács-Kiskun PIRTÓ 972 X X

Bács-Kiskun RÉM 1430 X X X X

Bács-Kiskun SOLTSZENTIMRE 1394 X X X

Bács-Kiskun SOLTVADKERT 7666 X X X X

Bács-Kiskun SÜKÖSD 3961 X X X

Bács-Kiskun SZABADSZÁLLÁS 6447 X

Bács-Kiskun SZANK 2556 X

Bács-Kiskun SZEREMLE 1537 X X

Bács-Kiskun TABDI 1174 X
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Bács-Kiskun TATAHÁZA 1376 X X X

Bács-Kiskun TÁZLÁR 1853 X X X X

Bács-Kiskun TISZAALPÁR 5139 X X X

Bács-Kiskun TOMPA 4751 X X

Bács-Kiskun VASKÚT 3653 X X

Bács-Kiskun ZSANA 836 X X X X

Baranya ADORJÁS 194 X

Baranya ALMAMELLÉK 491 X

Baranya BÁNFA 212 X

Baranya BARANYAHÍDVÉG 219 X

Baranya BARANYAJENÕ 515 X X

Baranya BESENCE 131 X X

Baranya BOGDÁSA 317 X

Baranya BOLDOGASSZONYFA-
Antalszállás

97 X

Baranya BOLDOGASSZONYFA-
Terecseny

92 X

Baranya BORJÁD 429 X

Baranya BÜRÜS 101 X

Baranya CSÁNYOSZRÓ 727 X

Baranya DENCSHÁZA 617 X X X

Baranya DRÁVACSEHI 227 X

Baranya DRÁVAFOK 547 X

Baranya DRÁVAIVÁNYI 207 X X

Baranya DRÁVAKERESZTÚR 148 X

Baranya DRÁVAPALKONYA 295 X X

Baranya DRÁVASZABOLCS 720 X

Baranya DRÁVASZTÁRA 436 X X X

Baranya FELSÕSZENTMÁRTON 995 X X

Baranya GYÖNGYFA 132 X X

Baranya HETVEHELY 474 X

Baranya HIDAS 2183 X X

Baranya HIRICS 246 X

Baranya HOMORÚD 619 X X

Baranya IBAFA 227 X X

Baranya ILLOCSKA 242 X

Baranya KÁKICS 211 X X X X

Baranya KATÁDFA 177 X X

Baranya KEMSE 64 X X

Baranya KIRÁLYEGYHÁZA 1012 X

Baranya KISHAJMÁS 204 X X

Baranya KISLIPPÓ 297 X X

Baranya KISSZENTMÁRTON-
Mailáthpuszta

124 X X X

Baranya KISVASZAR 344 X
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Baranya LÚZSOK 256 X X X

Baranya MAGYARBÓLY 1033 X

Baranya MAGYARLUKAFA 98 X

Baranya MAGYARMECSKE 341 X X

Baranya MARKÓC 62 X X

Baranya MARÓCSA 106 X X X

Baranya MATTY 348 X X X

Baranya MINDSZENTGODISA 969 X X

Baranya MOHÁCS-
Szabadságpuszta

43 X X

Baranya MOLVÁNY 216 X X

Baranya NAGYBUDMÉR 246 X

Baranya NAGYNYÁRÁD 796 X X

Baranya NEMESKE 283 X

Baranya ÓBÁNYA 131 X

Baranya OROSZLÓ 331 X X

Baranya PALÉ 114 X

Baranya PÁPRÁD 174 X X X

Baranya PISKÓ 258 X

Baranya PÓCSA 192 X X X

Baranya RÓZSAFA 393 X

Baranya SÁSD 3388 X X

Baranya SELLYE 2941 X X

Baranya SOMOGYHÁRSÁGY 445 X

Baranya SOMOGYHÁRSÁGY-
Kishárságy

206 X

Baranya SUMONY 442 X X

Baranya SZENTDÉNES 330 X X X X

Baranya SZENTEGÁT 417 X X X

Baranya SZENTLÕRINC 7053 X

Baranya UDVAR 166 X X

Baranya VAJSZLÓ 1868 X X

Baranya VÁZSNOK 132 X

Baranya VEJTI 182 X X X

Baranya VELÉNY 165 X

Baranya ZÁDOR 375 X X

Baranya ZALÁTA 295 X X

Békés ALMÁSKAMARÁS 872 X

Békés BATTONYA 6360 X X

Békés BÉKÉS 20846 X X

Békés BÉKÉSCSABA 65206 X X X

Békés BÉKÉSSÁMSON 2530 X X

Békés BÉLMEGYER 1099 X X

Békés BUCSA 2440 X X

Békés CSABACSÛD 1926 X X
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Békés CSABASZABADI 371 X X X

Békés CSÁRDASZÁLLÁS 498 X X

Békés CSORVÁS 5546 X X X X

Békés DÉVAVÁNYA 8459 X X

Békés DOBOZ 4494 X X

Békés DOMBEGYHÁZ 2302 X

Békés DOMBIRATOS 649 X

Békés ECSEGFALVA 1297 X X X

Békés ELEK 5300 X X

Békés FÜZESGYARMAT 6235 X

Békés GÁDOROS 3937 X X

Békés GERENDÁS 1432 X X X

Békés GESZT 799 X

Békés GYOMAENDRÕD 14928 X X

Békés GYULA 32239 X X X

Békés HUNYA 722 X X X X

Békés KAMUT 1107 X X

Békés KARDOS 713 X X

Békés KARDOSKÚT 941 X X

Békés KERTÉSZSZIGET 432 X X X X

Békés KÉTEGYHÁZA 4304 X X

Békés KÉTSOPRONY 1536 X X

Békés KISDOMBEGYHÁZ 507 X

Békés KONDOROS 5569 X X X

Békés KÖRÖSLADÁNY 4898 X X

Békés KÖRÖSTARCSA 2718 X X

Békés KÖRÖSÚJFALU 659 X X

Békés KÖTEGYÁN 1492 X X

Békés LÕKÖSHÁZA 1969 X X

Békés MAGYARBÁNHEGYES 2559 X

Békés MAGYARDOMB-
EGYHÁZ

289 X

Békés MEDGYESEGYHÁZA 3494 X X

Békés MEDGYESEGYHÁZA-
Bánkút

411 X X

Békés MÉHKERÉK 2212 X X

Békés MEZÕBERÉNY 11390 X X

Békés MEZÕGYÁN 1067 X X X X

Békés MEZÕGYÁN-
Nagygyanté

128 X

Békés MEZÕHEGYES 5736 X X X

Békés MURONY 1347 X X

Békés NAGYBÁNHEGYES 1286 X

Békés NAGYKAMARÁS 1567 X

Békés NAGYSZÉNÁS 5454 X X
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Békés OKÁNY 2778 X X

Békés OROSHÁZA 30688 X X

Békés ÖRMÉNYKÚT 473 X X

Békés PUSZTAFÖLDVÁR 1801 X X

Békés PUSZTAOTTLAKA 405 X X X

Békés SARKAD 10822 X X

Békés SARKADKERESZTÚR 1687 X X

Békés SZABADKÍGYÓS 2879 X X

Békés SZARVAS 18077 X X

Békés SZEGHALOM 9688 X

Békés TARHOS 1021 X X

Békés TELEKGERENDÁS 1657 X X

Békés TÓTKOMLÓS 6336 X X X X

Békés ÚJKÍGYÓS 5628 X X X

Békés ÚJSZALONTA 118 X X X

Békés VÉSZTÕ 7328 X X

Békés ZSADÁNY 1728 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén ABAÚJLAK 120 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén ALSÓGAGY 109 X

Borsod-Abaúj-Zemplén BEKECS 2491 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén BOLDOGKÕÚJFALU 553 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén BOLDOGKÕVÁRALJA 1176 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén BORSODIVÁNKA 767 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén BÜTTÖS 212 X

Borsod-Abaúj-Zemplén CSENYÉTE 454 X X X X

Borsod-Abaúj-Zemplén CSERÉPVÁRALJA 485 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén CSOBÁD 694 X

Borsod-Abaúj-Zemplén DAMAK 243 X

Borsod-Abaúj-Zemplén FÁJ 337 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén FELSÕGAGY 171 X

Borsod-Abaúj-Zemplén FELSÕVADÁSZ 549 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén FONY 389 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén GAGYAPÁTI 27 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén GAGYBÁTOR 243 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén GAGYVENDÉGI 198 X

Borsod-Abaúj-Zemplén GOLOP 617 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén HEGYMEG 110 X X X

Borsod-Abaúj-Zemplén HEJCE 281 X X X

Borsod-Abaúj-Zemplén HEJÕKERESZTÚR 1035 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén HEJÕSZALONTA 828 X

Borsod-Abaúj-Zemplén HERNÁDBÛD 144 X

Borsod-Abaúj-Zemplén HERNÁDCÉCE 220 X

Borsod-Abaúj-Zemplén IGRICI 1306 X

Borsod-Abaúj-Zemplén INÁNCS 1312 X X
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Borsod-Abaúj-Zemplén JÁRDÁNHÁZA 1942 X

Borsod-Abaúj-Zemplén KÁZSMÁRK 1008 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén KERESZTÉTE 32 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén KISSIKÁTOR 340 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén KOMLÓSKA 287 X X X

Borsod-Abaúj-Zemplén KORLÁT 305 X X X

Borsod-Abaúj-Zemplén KRASZNOKVAJDA 541 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén KUPA 175 X

Borsod-Abaúj-Zemplén LAK 600 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén LÉH 472 X

Borsod-Abaúj-Zemplén LITKA 60 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén MOGYORÓSKA 78 X X X

Borsod-Abaúj-Zemplén MONAJ 286 X X X

Borsod-Abaúj-Zemplén NAGYKINIZS 348 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén NYÉSTA 58 X

Borsod-Abaúj-Zemplén OLASZLISZKA 1756 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén PRÜGY 2593 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén RÁSONYSÁPBERENCS 598 X

Borsod-Abaúj-Zemplén SELYEB 522 X X X

Borsod-Abaúj-Zemplén SZAKÁLD 581 X

Borsod-Abaúj-Zemplén SZÁSZFA 170 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén SZENTISTVÁNBAKSA 281 X

Borsod-Abaúj-Zemplén SZERENCS 9675 X

Borsod-Abaúj-Zemplén SZIKSZÓ 5868 X

Borsod-Abaúj-Zemplén TAKTAKENÉZ 1264 X

Borsod-Abaúj-Zemplén TISZABÁBOLNA 424 X X

Borsod-Abaúj-Zemplén TISZAVALK 340 X X X X

Borsod-Abaúj-Zemplén TOLCSVA 1854 X

Borsod-Abaúj-Zemplén VÁMOSÚJFALU 902 X

Csongrád ALGYÕ 5269 X

Csongrád AMBRÓZFALVA 528 X X X X X

Csongrád APÁTFALVA 3162 X X

Csongrád ÁRPÁDHALOM 556 X X X X

Csongrád ÁSOTTHALOM 4134 X X X X

Csongrád BAKS 2240 X X X X

Csongrád BALÁSTYA 3529 X X

Csongrád BORDÁNY 3145 X X X

Csongrád CSANÁDALBERTI 479 X X X

Csongrád CSANÁDPALOTA 3202 X X

Csongrád CSANYTELEK 2938 X X X

Csongrád CSENGELE 1982 X X X

Csongrád CSONGRÁD 17983 X

Csongrád CSONGRÁD-Bokros 426 X

Csongrád DEREKEGYHÁZ 1565 X X X
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Csongrád DEREKEGYHÁZ-
Tompahát

200 X X X

Csongrád DESZK 3478 X X

Csongrád DÓC 775 X X X

Csongrád DOMASZÉK 4717 X X X X

Csongrád EPERJES 588 X X X

Csongrád FÁBIÁNSEBESTYÉN 2197 X X X

Csongrád FELGYÕ 1412 X

Csongrád FERENCSZÁLLÁS 629 X X X

Csongrád FORRÁSKÚT 2344 X X X X

Csongrád FÖLDEÁK 3283 X X

Csongrád HÓDMEZÕVÁSÁR-
HELY

46308 X X

Csongrád HÓDMEZÕVÁSÁR-
HELY-Batida

235 X X

Csongrád HÓDMEZÕVÁSÁR-
HELY-Erzsébet

178 X

Csongrád HÓDMEZÕVÁSÁR-
HELY-Kútvölgy

170 X X

Csongrád HÓDMEZÕVÁSÁR-
HELY-Szikáncs

594 X

Csongrád KIRÁLYHEGYES 643 X X

Csongrád KISTELEK 7374 X X X

Csongrád KISZOMBOR 4116 X X

Csongrád KLÁRAFALVA 530 X X X

Csongrád KÖVEGY 444 X X

Csongrád KÜBEKHÁZA 1592 X X X X

Csongrád MAGYARCSANÁD 1572 X X

Csongrád MAKÓ 24864 X X

Csongrád MAKÓ-Rákos 122 X X X X

Csongrád MAROSLELE 2162 X X

Csongrád MÁRTÉLY 1318 X

Csongrád MINDSZENT 7117 X X

Csongrád MÓRAHALOM 5881 X X X X

Csongrád NAGYÉR 581 X X

Csongrád NAGYLAK 551 X

Csongrád NAGYMÁGOCS 3206 X X

Csongrád NAGYMÁGOCS-
Ótompahát

155 X X

Csongrád NAGYTÕKE 475 X X

Csongrád ÓFÖLDEÁK 483 X X

Csongrád ÓPUSZTASZER 2310 X X X

Csongrád ÖTTÖMÖS 811 X X X

Csongrád PITVAROS 1477 X X X X

Csongrád PUSZTAMÉRGES 1259 X X X

Csongrád PUSZTASZER 1577 X X X

13360 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/41. szám



Megye Település

L
ak

os
sz

ám

B
ór

(�
1,

0
m

g/
l)

F
lu

or
id

(>
1,

5
m

g/
l)

N
it

rá
t(

>
50

m
g/

l)

N
it

ri
t(

>
0,

5
és

0,
1

m
g/

l)

A
rz

én
(>

0,
01

m
g/

l)

A
m

m
ón

iu
m

(>
0,

5
m

g/
l)

V
as

(>
0,

2
m

g/
l)

M
an

gá
n

(>
0,

05
m

g/
l)

Csongrád RÖSZKE 3308 X X

Csongrád RUZSA 2626 X X X

Csongrád SÁNDORFALVA 8062 X X

Csongrád SZATYMAZ 4533 X X X

Csongrád SZEGED 164883 X X

Csongrád SZEGVÁR 4789 X X

Csongrád SZÉKKUTAS 2496 X X

Csongrád SZENTES 29383 X X

Csongrád SZENTES-Kajánújfalu 157 X X X

Csongrád SZENTES-Lapistó 126 X X X

Csongrád SZENTES-Magyartés 119 X X X

Csongrád TISZASZIGET 1738 X X

Csongrád ÚJSZENTIVÁN 1649 X X

Csongrád ÜLLÉS 3216 X X X X

Csongrád ZÁKÁNYSZÉK 2849 X X X

Csongrád ZSOMBÓ 3504 X X

Fejér ABA 4654 X X

Fejér CSÕSZ 1050 X

Fejér HANTOS 973 X X X

Fejér IGAR 713 X

Fejér KÁLOZ 2525 X X

Fejér LOVASBERÉNY 2734 X X X

Fejér PÁTKA 1659 X X

Fejér SÁRBOGÁRD-Sárhatvan 270 X X X

Gyõr-Moson-Sopron FERTÕD-
Tõzeggyármajor

149 X

Gyõr-Moson-Sopron GYALÓKA 77 X

Gyõr-Moson-Sopron JÁNOSSOMORJA 5886 X

Gyõr-Moson-Sopron RÉPCEVIS 381 X

Gyõr-Moson-Sopron SZAKONY 468 X

Gyõr-Moson-Sopron VÁRBALOG 427 X

Gyõr-Moson-Sopron ZSIRA 728 X

Hajdú-Bihar ÁLMOSD 1682 X

Hajdú-Bihar BAGAMÉR 2567 X

Hajdú-Bihar BAKONSZEG 1201 X

Hajdú-Bihar BÁRÁND 2706 X X

Hajdú-Bihar BEREKBÖSZÖRMÉNY 1840 X

Hajdú-Bihar BERETTYÓÚJFALU
(II. vízmû)

15647 X X X

Hajdú-Bihar BIHARDANCSHÁZA 199 X

Hajdú-Bihar BIHARNAGYBAJOM 2884 X

Hajdú-Bihar BIHARTORDA 939 X

Hajdú-Bihar BOCSKAIKERT 2896 X X

Hajdú-Bihar BOJT 498 X X X

Hajdú-Bihar CSÖKMÕ 1918 X X
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Hajdú-Bihar CSÖKMÕ-Kóróssziget 60 X X

Hajdú-Bihar DARVAS 628 X

Hajdú-Bihar DEBRECEN-Vekeri-tó 545 X X X X

Hajdú-Bihar DEBRECEN-
Dombostanya

228 X X X X

Hajdú-Bihar DERECSKE 9235 X

Hajdú-Bihar EBES 4439 X X

Hajdú-Bihar EGYEK-Telekháza 590 X X X X

Hajdú-Bihar ESZTÁR 1388 X X

Hajdú-Bihar FOLYÁS 362 X X

Hajdú-Bihar FÖLDES 4209 X

Hajdú-Bihar FURTA 1164 X X

Hajdú-Bihar FÜLÖP 1828 X

Hajdú-Bihar GÁBORJÁN 897 X

Hajdú-Bihar GÖRBEHÁZA 2431 X X X

Hajdú-Bihar GÖRBEHÁZA-Bagota 103 X X X

Hajdú-Bihar HAJDÚBAGOS 2049 X

Hajdú-Bihar HAJDÚBÖSZÖR-
MÉNY-Pród

378 X X X

Hajdú-Bihar HAJDÚDOROG 9294 X X

Hajdú-Bihar HAJDÚHADHÁZ 12792 X

Hajdú-Bihar HAJDÚHADHÁZ-
Fényestelep

80 X X

Hajdú-Bihar HAJDÚNÁNÁS 17431 X X X

Hajdú-Bihar HAJDÚSÁMSON 12163 X X X X

Hajdú-Bihar HAJDÚSZOVÁT 3138 X X

Hajdú-Bihar HORTOBÁGY 1427 X X X

Hajdú-Bihar HORTOBÁGY-
Szásztelek

194 X X

Hajdú-Bihar HOSSZÚPÁLYI 5675 X X X

Hajdú-Bihar KABA 6322 X X

Hajdú-Bihar KOKAD 606 X

Hajdú-Bihar KOMÁDI 5466 X X

Hajdú-Bihar KOMÁDI-Dobaipuszta 200 X X X

Hajdú-Bihar KOMÁDI-Gyártelep 8 X X X

Hajdú-Bihar KONYÁR 2179 X

Hajdú-Bihar KÖRÖSSZEGAPÁTI 883 X

Hajdú-Bihar LÉTAVÉRTES 7218 X X X

Hajdú-Bihar MAGYARHOMOROG 903 X X

Hajdú-Bihar MIKEPÉRCS 3937 X X

Hajdú-Bihar MONOSTORPÁLYI 2227 X

Hajdú-Bihar NÁDUDVAR 9199 X

Hajdú-Bihar NAGYKEREKI 1320 X X

Hajdú-Bihar NAGYRÁBÉ 2195 X

Hajdú-Bihar NYÍRÁBRÁNY 3980 X
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Hajdú-Bihar NYÍRADONY 6812 X X X

Hajdú-Bihar NYÍRADONY-
Tamásipuszta

250 X X X X

Hajdú-Bihar POCSAJ 2680 X X

Hajdú-Bihar PÜSPÖKLADÁNY 15565 X X

Hajdú-Bihar SÁP 1005 X X

Hajdú-Bihar SÁRRÉTUDVARI 2923 X

Hajdú-Bihar SZEREP 1650 X

Hajdú-Bihar TÉGLÁS 6534 X

Hajdú-Bihar TETÉTLEN 1415 X

Hajdú-Bihar TISZACSEGE-
Nagymajor

86 X X

Hajdú-Bihar ÚJIRÁZ 559 X X

Hajdú-Bihar ÚJLÉTA 1065 X

Hajdú-Bihar ÚJSZENTMARGITA 1401 X

Hajdú-Bihar ÚJSZENTMARGITA-
Tuka

72 X X X

Hajdú-Bihar VÁMOSPÉRCS 5463 X X X X

Hajdú-Bihar VEKERD 141 X X X

Hajdú-Bihar ZSÁKA 1701 X

Heves ÁTÁNY 1454 X X

Heves HALMAJUGRA 1317 X

Heves HEVES 11137 X

Heves KISKÖRE 3015 X X

Heves KÖMLÕ 1936 X X X

Heves PÉLY 1525 X X X

Heves SZÛCSI 1618 X X

Heves VÁRASZÓ 565 X

Jász-Nagykun-Szolnok ABÁDSZALÓK 4471 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok ALATTYÁN 2121 X

Jász-Nagykun-Szolnok BEREKFÜRDÕ 967 X

Jász-Nagykun-Szolnok BESENYSZÖG 3523 X X

Jász-Nagykun-Szolnok CIBAKHÁZA 4625 X

Jász-Nagykun-Szolnok CSATASZÖG 338 X X X X

Jász-Nagykun-Szolnok CSÉPA 1751 X

Jász-Nagykun-Szolnok CSERKESZÕLÕ 2155 X X

Jász-Nagykun-Szolnok HUNYADFALVA 195 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁNOSHIDA 2655 X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZALSÓSZENT-
GYÖRGY

3783 X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZAPÁTI 9415 X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZBOLDOGHÁZA 1741 X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZDÓZSA 2216 X X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZFELSÕSZENT-
GYÖRGY

1863 X X
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Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZIVÁNY 413 X X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZJÁKÓHALMA 3146 X X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZKISÉR 5580 X X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZLADÁNY 6036 X X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZSZENTANDRÁS 2568 X

Jász-Nagykun-Szolnok JÁSZTELEK 1721 X

Jász-Nagykun-Szolnok KARCAG 21439 X

Jász-Nagykun-Szolnok KENDERES 4546 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok KENDERES-Bánhalma 577 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok KÉTPÓ 751 X X X X

Jász-Nagykun-Szolnok KISÚJSZÁLLÁS 12158 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok KÕTELEK 1649 X X X X

Jász-Nagykun-Szolnok KUNCSORBA 677 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok KUNHEGYES 8178 X X

Jász-Nagykun-Szolnok KUNMADARAS 5641 X X

Jász-Nagykun-Szolnok KUNSZENTMÁRTON 8792 X X

Jász-Nagykun-Szolnok KUNSZENTMÁRTON-
Kungyalu

322 X X

Jász-Nagykun-Szolnok MARTFÛ 6997 X

Jász-Nagykun-Szolnok MESTERSZÁLLÁS 751 X X

Jász-Nagykun-Szolnok MEZÕHÉK 351 X

Jász-Nagykun-Szolnok MEZÕTÚR 18653 X X

Jász-Nagykun-Szolnok NAGYIVÁN 1217 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok NAGYKÖRÛ 1720 X

Jász-Nagykun-Szolnok NAGYRÉV 763 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok ÖCSÖD 3546 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok ÖRMÉNYES 1108 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok SZELEVÉNY 1106 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok SZELEVÉNY-
Pálóczipuszta

52 X X X X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZABÕ 2000 X X X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZABURA 2434 X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZABURA-
Pusztataskony

339 X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAFÖLDVÁR 11788 X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAFÜRED 11325 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAFÜRED-
Kócsújfalu

193 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAGYENDA 1038 X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAINOKA 446 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAJENÕ 1643 X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAKÜRT 1116 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAKÜRT-Bogaras 428 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAÖRS 1368 X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAPÜSPÖKI 2134 X X X
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Jász-Nagykun-Szolnok TISZAROFF 1761 X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZASAS 1100 X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZASZENTIMRE 1946 X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZASZENTIMRE-
Újszentgyörgy

306 X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZASZÕLÕS 1913 X X X X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZATENYÕ 1785 X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAVÁRKONY 1346 X

Jász-Nagykun-Szolnok TISZAVÁRKONY-Szõlõ 300 X

Jász-Nagykun-Szolnok TOMAJMONOSTORA 723 X

Jász-Nagykun-Szolnok TÖRÖKSZENTMIKLÓS 21757 X X

Jász-Nagykun-Szolnok TÖRÖKSZENTMIKLÓS
-Balla

142 X X X

Jász-Nagykun-Szolnok TÖRÖKSZENTMIKLÓS
-Surjány

348 X X

Jász-Nagykun-Szolnok TÖRÖKSZENTMIKLÓS
-Szakállas

93 X X

Jász-Nagykun-Szolnok TÚRKEVE 9545 X X

Komárom-Esztergom ALMÁSFÜZITÕ 2266 X X

Komárom-Esztergom KOCS 2672 X X X

Komárom-Esztergom MOCSA 2300 X X

Nógrád CERED 1090 X X

Nógrád CERED-Tótújfalu 120 X

Nógrád JOBBÁGYI 2353 X X

Nógrád KISBÁGYON 467 X X

Nógrád MÁTRASZELE 1075 X X

Nógrád SALGÓTARJÁN-Paptag 51 X

Nógrád SZARVASGEDE 445 X X

Nógrád SZILASPOGONY 373 X

Nógrád ZABAR 565 X

Pest ABONY 15851 X

Pest APAJ 1297 X

Pest ÁPORKA 1139 X

Pest BÉNYE 1272 X X

Pest BUGYI 5327 X X

Pest CSEMÕ 4379 X X

Pest DABAS 15765 X X

Pest DÉLEGYHÁZA 2930 X

Pest DÖMSÖD 5799 X

Pest DUNAVARSÁNY 6674 X

Pest FARMOS 3672 X X

Pest GOMBA 3017 X X

Pest INÁRCS 4396 X

Pest JÁSZKARAJENÕ 2941 X X

Pest KISKUNLACHÁZA 9010 X X
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Pest KOCSÉR 1989 X X

Pest KÕRÖSTETÉTLEN 875 X X

Pest LÓRÉV 306 X X X

Pest MAJOSHÁZA 1365 X

Pest MONOR 18268 X X

Pest MONORIERDÕ 3416 X X X

Pest RÁCKEVE 9574 X

Pest SZENTLÕRINCKÁTA 1911 X

Pest SZIGETBECSE 1328 X X

Pest SZIGETCSÉP 2339 X X

Pest SZIGETSZENT-
MÁRTON

2028 X X

Pest TAKSONY 6247 X X

Pest TÁPIÓSZELE 6272 X X

Pest TATÁRSZENT-
GYÖRGY

1902 X X

Pest TÖRTEL 4441 X X

Pest ÚJHARTYÁN 2746 X

Pest ÚJLENGYEL 1747 X X

Pest ÚJSZILVÁS 2722 X

Pest ÜLLÕ 10423 X

Somogy ÁDÁND 2402 X X X

Somogy ANDOCS-
Nagytoldipuszta

152 X X X

Somogy BABÓCSA 1713 X X X

Somogy BÁBONYMEGYER 891 X

Somogy BARCS 11579 X

Somogy BOLHÓ 792 X X

Somogy BONNYA 237 X X

Somogy BÕSZÉNFA 573 X X X X

Somogy BUZSÁK 1408 X X X

Somogy BÜSSÜ 372 X X

Somogy CSERÉNFA 218 X

Somogy CSOMA 439 X X X

Somogy DRÁVAGÁRDONY 149 X X

Somogy ECSENY 236 X X

Somogy FELSÕMOCSOLÁD 479 X

Somogy FONÓ 340 X

Somogy GÁLOSFA 292 X X

Somogy GÖLLE 865 X

Somogy GÖLLE-Inámpuszta 188 X X X

Somogy HAJMÁS 258 X

Somogy HÁROMFA 834 X X

Somogy JÁKÓ 649 X

Somogy JUTA 1245 X X X
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Somogy KÁRA 57 X

Somogy KISGYALÁN 214 X

Somogy KOMLÓSD 204 X

Somogy LENGYELTÓTI 3355 X

Somogy LULLA 253 X

Somogy MERNYE-
Mernyeszentmiklós

139 X

Somogy MEZÕCSOKONYA 1306 X X

Somogy MIKE 690 X X X

Somogy MIKLÓSI 241 X

Somogy NÁGOCS 669 X

Somogy NAGYBERKI 1461 X X X

Somogy NAGYKORPÁD 610 X X

Somogy ORCI 578 X

Somogy PAMUK 253 X X

Somogy PATALOM 387 X X

Somogy PÉTERHIDA 163 X X

Somogy POLÁNY 255 X X

Somogy RINYAKOVÁCSI 156 X X X

Somogy RINYASZENTKIRÁLY 422 X X X X

Somogy SÁNTOS 575 X X

Somogy SOM-Daránypuszta 46 X X

Somogy SOMOGYACSA 152 X X

Somogy SOMOGYARACS 220 X X X X

Somogy SOMOGYDÖRÖCSKE 166 X

Somogy SOMOGYGESZTI 549 X X

Somogy SOMOGYSÁRD 1320 X X

Somogy SZABADI 301 X X X

Somogy SZENTBALÁZS 350 X X

Somogy SZENTBORBÁS 135 X X

Somogy SZOROSAD 97 X

Somogy TARANY 1240 X X X X

Somogy TASZÁR 2089 X

Somogy TENGÕD 543 X X

Somogy TÖRÖKKOPPÁNY 511 X X

Somogy ZIMÁNY 646 X X

Somogy ZSELICKISLAK 329 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg APAGY 2311 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg BAKTALÓRÁNTHÁZA 4295 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg BALSA 857 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg BÁTORLIGET 755 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg BESENYÕD 689 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg BESZTEREC 1101 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg BIRI 1416 X X
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Szabolcs-Szatmár-Bereg BÖKÖNY 3332 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg BUJ 2382 X X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg DEMECSER 4481 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg DOMBRÁD-Kistiszahát 76 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg DÖGE 2179 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg FÉNYESLITKE 2515 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg FÜLPÖSDARÓC 333 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg GARBOLC 149 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg GÁVAVENCSELLÕ 3798 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg GÉBERJÉN 545 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg GÉGÉNY 2039 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg GYÕRTELEK 1688 X X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg HODÁSZ 3435 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg JÁRMI 1319 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg KÁLLÓSEMJÉN 3908 X X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg KÉK 2042 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg KEMECSE 4975 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg KÉRSEMJÉN 314 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg KISAR 1091 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg KISLÉTA 1955 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg KOCSORD 2976 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg KÓTAJ 4558 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg LASKOD 1047 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg LEVELEK 2932 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg MAGY 853 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg MAGY-Kauzsaytanya 136 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg MÁRIAPÓCS 2189 X X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg MÁTÉSZALKA 17712 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NÁBRÁD 926 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NAGYDOBOS 2208 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NAGYECSED 6526 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NAGYHALÁSZ-
Homoktanya

211 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NAGYKÁLLÓ 10324 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NAPKOR 3815 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRBOGÁT 3336 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRBOGDÁNY 3051 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRCSAHOLY 2189 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRCSÁSZÁRI 1220 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRDERZS 625 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍREGYHÁZA-
Nyírszõlõs

3672 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍREGYHÁZA-
Sóstógyógyfürdõ

1519 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRGYULAJ 2104 X X X
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Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRIBRONY 1210 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRJÁKÓ 968 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRKARÁSZ 2428 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRKÁTA 1868 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRLUGOS 2927 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRMADA 4942 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRMEGGYES 2711 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRMIHÁLYDI 2016 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRPARASZNYA 1004 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg NYÍRTÉT 1108 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg ÓFEHÉRTÓ 2650 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg OLCSVAAPÁTI 316 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg ÓPÁLYI 2928 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg ÖKÖRITÓFÜLPÖS 1924 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg PANYOLA 599 X X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg PAPOS 843 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg PETNEHÁZA 1904 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg PÓCSPETRI 1772 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg RAKAMAZ 5030 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg RAMOCSAHÁZA 1496 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg RÁPOLT 153 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg SZAMOSANGYALOS 521 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg SZAMOSKÉR 425 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg SZAMOSSZEG 1971 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg SZAMOSTATÁR-
FALVA

334 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TEREM 695 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TIBORSZÁLLÁS 1005 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TISZADADA 2417 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TISZADOB 2951 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TISZADOB-Rejetanya 203 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TISZAESZLÁR 2241 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TISZALÖK 5929 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TISZARÁD 610 X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TISZASZALKA 899 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TISZASZENTMÁRTON 1237 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TISZATELEK 1523 X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TIVADAR 210 X X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg TUNYOGMATOLCS 2591 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg VAJA 3439 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg VAJA-Rákóczitanya 225 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg VÁSÁROSNAMÉNY-
Gergelyiugornya

1728 X X X

Szabolcs-Szatmár-Bereg VASMEGYER 1652 X

Tolna BÁTA 1788 X
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Tolna BELECSKA 441 X X

Tolna CSIBRÁK 369 X X

Tolna CSIKÓSTÕTTÕS 920 X X X

Tolna DALMAND 1388 X X X

Tolna DECS 4244 X X

Tolna DIÓSBERÉNY 374 X X X

Tolna DÖBRÖKÖZ 2077 X X X

Tolna ÉRTÉNY 786 X X

Tolna FADD-Dombori 84 X X X

Tolna FELSÕNYÉK 1071 X X

Tolna FÜRGED 722 X

Tolna GERJEN 1287 X X

Tolna GYÖNK 2075 X X

Tolna GYÖRKÖNY 958 X

Tolna GYULAJ 1048 X X X

Tolna KAJDACS 1309 X

Tolna KAPOSPULA 956 X

Tolna KAPOSSZEKCSÕ 1541 X X X

Tolna KESZÕHIDEGKÚT 229 X X

Tolna KOCSOLA 1325 X X

Tolna KOPPÁNYSZÁNTÓ 352 X X

Tolna KÖLESD 1418 X X

Tolna KURD 1284 X

Tolna MAGYARKESZI 1316 X X X X

Tolna MEDINA 729 X

Tolna MISZLA 316 X

Tolna MUCSI 505 X X

Tolna NAGYDOROG 2788 X

Tolna NAGYKÓNYI 1088 X X X

Tolna OZORA 1745 X X

Tolna PÁLFA 1551 X X

Tolna PÁLFA-Felsõrácegres 97 X

Tolna PÁRI 669 X X

Tolna PINCEHELY 2477 X

Tolna REGÖLY 1223 X

Tolna SÁRPILIS 735 X X

Tolna SÁRSZENTLÕRINC 715 X

Tolna SÁRSZENTLÕRINC-
Úzd

288 X

Tolna SIMONTORNYA 4401 X

Tolna SZAKADÁT 268 X X

Tolna SZAKÁLY 1597 X

Tolna SZÁLKA 576 X

Tolna SZÁRAZD 249 X X
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Tolna SZEDRES 2398 X X X

Tolna TAMÁSI 8684 X

Tolna TENGELIC-Jánosmajor 117 X X X

Tolna TOLNANÉMEDI 1165 X

Tolna UDVARI 486 X

Tolna VÁRDOMB 1218 X X X

Vas ACSÁD 697 X

Vas BORGÁTA 149 X X

Vas CSEPREG 3525 X X

Vas DARABOSHEGY 92 X

Vas DÖBÖRHEGY 169 X

Vas DÖRÖSKE 101 X

Vas EGYHÁZASHETYE 392 X X

Vas EGYHÁZASRÁDÓC 1339 X

Vas GERSEKARÁT 709 X X

Vas HALOGY 276 X

Vas HARASZTIFALU 174 X X

Vas HORVÁTZSIDÁNY 789 X

Vas IKLANBERÉNY 31 X

Vas KÁLD 1098 X X

Vas KISZSIDÁNY 100 X X

Vas KÖRMEND 12186 X X

Vas LÓCS 120 X

Vas MAGYARNÁDALJA 206 X X

Vas MERSEVÁT 581 X

Vas NAGYMIZDÓ 130 X

Vas NEMESREMPE-
HOLLÓS

304 X

Vas ÓLMOD 87 X

Vas PERESZNYE 676 X

Vas PORPÁC 164 X X X

Vas RÁDÓCKÖLKED 273 X X

Vas SIMASÁG 569 X

Vas SZARVASKEND 225 X X

Vas SZENTGOTTHÁRD-
Farkasfa

285 X

Vas SZERGÉNY 367 X

Vas TORMÁSLIGET 347 X

Vas VASALJA 344 X

Vas VÖNÖCK 801 X

Veszprém ADORJÁNHÁZA 445 X

Veszprém APÁCATORNA 183 X

Veszprém BÉKÁS 199 X X

Veszprém BODORFA 119 X

Veszprém BORSZÖRCSÖK 390 X X
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Veszprém EGYHÁZASKESZÕ 504 X X

Veszprém GYEPÜKAJÁN 387 X

Veszprém HIDEGKÚT 441 X

Veszprém ISZKÁZ 366 X

Veszprém KAMOND 414 X X

Veszprém KÁPTALANFA 912 X X

Veszprém KARAKÓSZÖRCSÖK 348 X

Veszprém KEMENESHÕGYÉSZ 532 X

Veszprém KERTA 667 X

Veszprém KÜLSÕVAT 831 X

Veszprém MAGYARGENCS 567 X X

Veszprém MARCALGERGELYI 435 X

Veszprém MEZÕLAK 1061 X X

Veszprém NAGYPIRIT 284 X

Veszprém NEMESHANY 438 X

Veszprém TÓTVÁZSONY 1174 X

Veszprém VÁRKESZÕ 197 X

Veszprém VINÁR 254 X

Zala BAGOD 1376 X

Zala BARLAHIDA 155 X X

Zala BECSVÖLGYE 847 X

Zala BONCODFÖLDE 331 X

Zala CSONKAHEGYHÁT 359 X

Zala DOBRONHEGY 155 X

Zala GYÛRÛS 103 X

Zala HAGYÁROSBÖRÖND 314 X

Zala KÁVÁS 257 X

Zala KEMÉNFA 97 X

Zala KUSTÁNSZEG 540 X

Zala MILEJSZEG 397 X

Zala NÉMETFALU 194 X

Zala OZMÁNBÜK 199 X

Zala PÁLFISZEG 189 X

Zala SALOMVÁR 640 X

Zala VASPÖR 391 X

Zala ZALABOLDOGFA 356 X

Zala ZALACSÉB 569 X

Zala ZALAHÁSHÁGY 383 X

Zala ZALASZENTGYÖRGY 430 X

Zala ZALAVÁR 916 X X
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V. A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

32/2009. (III. 31.) FVM
rendelete

az agrárkár-enyhítési eljárásról

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhí-
tési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 15. §
(11) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva – a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) téli fagykár: az õszi kalászos gabona-, a repce- és az

õszi takarmánykeverék termõföldön a hõmérséklet csök-
kenése miatt bekövetkezett fagykár, amelynek következté-
ben a növényállomány legalább ötven százaléka kipusz-
tult, a termõ szõlõ- és gyümölcsültetvényen a fõrügyek (és
rügyek) legalább ötven százalékban elfagytak;

b) tavaszi fagykár: a termõ szõlõ- és a gyümölcsültet-
vényben bekövetkezett fagykár, amelynek következtében
a szõlõ- és gyümölcsültetvényen a fõrügyek (és rügyek),
a szántóföldi zöldségnövény-termõföldön a növények
(növényhajtások) legalább ötven százalékban elfagytak;

c) belvízkár: az a kártétel, amelynek során a medrük-
ben maradt folyók, patakok, valamint a felszíni vizek elve-
zetésére szolgáló mesterséges, nyílt csatornák magas víz-
állásából eredõ átszivárgások, buzgárok, talajvízszint-
emelkedés, valamint a lefolyástalan vagy nem kellõen
kiépített vízelvezetõ mûvekkel rendelkezõ területek csa-
padékvizeibõl származó felszíni vízelborítás miatt a vetett
növényekben okozott kár (a növények kipusztulása, vagy
a termésképzésre alkalmatlan növények számának aránya)
meghaladja az ötven százalékot;

d) aszály: az a természeti jelenség, amely a rendkívül
meleg és száraz idõjárás következtében a növényi kultú-
rákban terméscsökkenést okoz, és amelynek tényét az
agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) a rendelkezésre álló vízmérleg- és hõmérsékleti ada-
tok, valamint a távérzékeléses növénymonitoring és egyéb
termésbecslések alapján meghatározott területre, illetve
a gazdálkodók meghatározott körére vis maiorként közle-
ményben meghirdet;

e) aszálykár: az a kártétel, amely az aszály következté-
ben a növényi kultúrákban keletkezett;

f) termelõ: a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és
a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény
(a továbbiakban: Krt.) 4. § (1) bekezdése szerinti káreny-
hítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági
termelõ;

g) egységes kérelem: a Krt. 3. § h) pontja szerinti egy-
séges kérelem;

h) elemikár-mentes év: az az év, amelyben a termelõ
a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. §-ának
(1) bekezdése szerint kárbejelentést nem tett;

i) használatban lévõ termõföld: a Krt. szerinti haszná-
latban lévõ termõföld.

A kárenyhítési rendszerbe történõ bejelentkezés

2. §

(1) A Krt. 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ter-
melõ a kárenyhítési rendszerbe történõ bejelentkezési
kötelezettségének az egységes kérelem Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) törté-
nõ benyújtásával tesz eleget.

(2) A Krt. 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti ter-
melõnek a kárenyhítési rendszerbe saját elhatározásból
történõ bejelentkezése az egységes kérelem MVH-hoz tör-
ténõ benyújtásával egyidejûleg, de legkésõbb az egységes
kérelem benyújtásának külön jogszabályban meghatáro-
zott határidejéig az 1. számú melléklet szerinti tartalommal
kitöltött, írásba foglalt nyilatkozat termelõ lakóhelye vagy
székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez
történõ benyújtásával történik.

(3) Ha a Krt. 4. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti ter-
melõ az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatát az egysé-
ges kérelem tárgyévi benyújtási határidejének lejártát
követõen nyújtja be, akkor azt az MVH csak a benyújtást
követõ évtõl kezdõdõen fogadja el.

A kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség
megállapítása

3. §

(1) Az MVH az egységes kérelem külön jogszabályban
meghatározott benyújtási határidejét követõen húsz mun-
kanapon belül értesíti a termelõt kárenyhítési hozzájáru-
lás-fizetésére vonatkozó kötelezettségének a Krt. 6. §
(1) bekezdése alapján megállapított mértékérõl.

(2) Az MVH a kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötele-
zettség termelõnkénti adatait elektronikus adathordozón
a tárgyév július 31-éig eljuttatja a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Központnak (a továbbiakban: MgSzH).
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(3) Az MVH a (2) bekezdés szerinti állományról július
31-éig megyénkénti és a Krt. 6. § (1) bekezdésének a) és
b) pontja szerinti bontásban összefoglaló jelentést készít
a miniszter részére.

4. §

Az egységes kérelemben feltüntetett, a termelõ haszná-
latában lévõ termõföldterület-nagyság módosításának
figyelembevételére nincs lehetõség.

A belvíz-, téli és tavaszi fagykár bejelentése

5. §

(1) A termelõ a használatában lévõ termõföldön a tárgy-
évben bekövetkezett belvíz-, téli és tavaszi fagykárt,
annak becsült nagyságát (a belvíz-, téli és tavaszi fagykár-
ral érintett termõföld területe, a terméskiesés becsült mér-
téke) a káresemény bekövetkezésétõl számított tíz munka-
napon belül e rendelet 2. számú melléklete szerint köteles
bejelenteni az MgSzH termelõ lakóhelye, illetve székhelye
szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: szak-
igazgatási hivatal).

(2) Ha a termelõ a termõföldre rendelkezik biztosítási
szerzõdéssel, úgy a tárgyévre az elemi károkra megkötött
biztosítási szerzõdésrõl készített kimutatást a 3. számú
melléklet szerinti bejelentõlapon a szakigazgatási hivatal-
nak – az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel, de legkésõbb
a kárenyhítõ juttatás iránti igény benyújtásával egyidejû-
leg – be kell jelentenie. A bejelentés a kárenyhítõ juttatás
iránti igény benyújtására nyitva álló határidõ leteltét köve-
tõen nem pótolható.

(3) A szakigazgatási hivatal az (1) bekezdés szerint be-
jelentett elemi kár tényérõl és annak mértékérõl helyszíni
szemle alapján meggyõzõdik, az érintett növénykultúrák
károsodását jegyzõkönyvvel igazolja, és az általa ellenõr-
zött adatokat nyilvántartásba veszi.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasz-
tása esetén a szerzõdõ kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igé-
nyét az adott káresemény vonatkozásában el kell utasítani.

6. §

(1) A miniszter az aszályt meghatározott területre
vonatkozóan közleményben vis maiornak nyilváníthatja,
amelyet a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ-
ben és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján, valamint
egy országos napilapban tesz közzé.

(2) Az aszály által okozott kár esetében a termelõ a kár-
enyhítõ juttatás iránti igényét az 5. § (1) bekezdése szerinti

bejelentés nélkül benyújthatja a 8. § (1) bekezdésében fog-
laltak szerint.

A hozamérték-csökkenés megállapítása

7. §

(1) A tárgyévi hozamértéket a tárgyévben ténylegesen
hasznosított termõföldrõl betakarított termésmennyiség
alapulvételével a minisztérium honlapján és a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben közleményben
közzétett referenciaárakon kell figyelembe venni. Azon
termékeknél, amelyekre referenciaár közzétételére nem
került sor, a termelõ a tárgyévet megelõzõ évi értékesítés
számlával igazolt adatait használhatja fel, vagy az adott
termékre vonatkozó számításokat a hozamérték-csökke-
nés megállapításánál mellõzheti. Utóbbi esetben azonban
az adott termékre kárenyhítési juttatási igényt sem érvé-
nyesíthet.

(2) Azon esetekben, amikor a referencia hozamérték és
a hozamérték-csökkenés megállapításához csak a tárgyév-
ben áll rendelkezésre adat, vagy a termelõ adott termékbõl
nem rendelkezik három elemikár-mentes év adataival,
a szükséges információk beszerzése céljából a szakigazga-
tási hivatalhoz fordulhat, amely az adott termékre és az
adott évre vonatkozó megyei átlagtermés-adatok alapján
képezi a bázisadatokat. Ezen bázisadatok szolgálnak az
adott termelõ esetében a hozamérték-csökkenés kiszámítá-
sához szükséges referencia hozamértékek alapjául (6. szá-
mú melléklet táblázatának D és F oszlop adatai).

(3) A termelõnek a referencia hozamérték megállapítá-
sához szükséges évenkénti termelési bázisadatokat tartal-
mazó, 5. számú melléklet szerinti nyilvántartásait nyolc
évig meg kell õriznie.

(4) Az igényelhetõ kárenyhítõ juttatás összegét a Krt.
11. § (1) bekezdésének elõírásai alapján, és a káresemé-
nyek folytán lecsökkent termés betakarításának a ráfordí-
táscsökkenése (6. melléklet táblázatának „M” oszlopa és
a Megjegyzés rovatban megadott adatok), valamint a kár-
események után a biztosító által kifizetett kártérítés össze-
gének figyelembevételével kell meghatározni.

A kárenyhítõ juttatás iránti kérelem

8. §

(1) A termelõ a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmében az
igényelt kárenyhítõ juttatás összegét e rendelet 4., 5. és
6. számú mellékletei szerinti nyomtatvány felhasználásá-
val számítja ki, és azokat három eredeti példányban sze-
mélyesen vagy postai úton legkésõbb a tárgyév október
20-áig beérkezõleg a szakigazgatási hivatalhoz nyújthat-
ja be.
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(2) Ha a hozamérték-csökkenést több elemi kár okozta,
az igényelhetõ kárenyhítõ juttatás termékenkénti összegé-
nek meghatározásánál az elemi kárt kiváltó okként azt
a kárfajtát kell megadni, amely az adott termék esetében
a legnagyobb mértékû károsodást okozta (6. számú mel-
léklet táblázatának N oszlopa).

(3) A szakigazgatási hivatal a kárenyhítõ juttatás iránti
igény adatait, számított összegét ellenõrzi, a 6. számú mel-
léklet szerinti formanyomtatványon az adatok helyességét
záradékolással igazolja, adatbázisában a záradékkal ellá-
tott, kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igények adatait az
1. § a)–d) pontja szerinti káronként csoportosítva rögzíti,
és az (1) bekezdés szerinti kárenyhítõ juttatás iránti kérel-
met tartalmazó mellékleteket a tárgyév november 10-éig
beérkezõleg az MVH részére elküldi.

(4) A szakigazgatási hivatal a (3) bekezdés szerinti adat-
állományt a tárgyév november 18-áig elküldi az MgSzH
részére. Az MgSzH a szakigazgatási hivatalok adatállomá-
nyainak összegzését követõen az összesített adatállományt
a tárgyév november 20-áig elküldi az MVH részére, vala-
mint ezen adatállományból megyeszintû bontásban, az 1. §
a)–d) pontja szerinti káronként csoportosítva a tárgyév no-
vember 22-éig összefoglaló jelentést készít, és azt elektro-
nikus úton elküldi a miniszter részére.

(5) Ha a termelõ nem az (1) bekezdés szerinti példány-
számban és határidõben nyújtja be kárenyhítési juttatás
iránti igényét, úgy kérelmét el kell utasítani.

(6) A szakigazgatási hivatal az általa ellenõrzött és zára-
dékolt kérelembõl egy példányt a tárgyév november
20-áig a kérelem befogadásának visszaigazolásaként
visszaküld a termelõ részére.

A kárenyhítõ juttatás mértékének
megállapítása

9. §

(1) Az MVH adatbázisában rögzíti a kárenyhítési hoz-
zájárulás befizetésére vonatkozó kötelezettségeket, a be-
fizetési kötelezettségek teljesítését, valamint vizsgálja
a hozzá a tárgyév november 10-éig beérkezett kárenyhítõ
juttatásra vonatkozó kérelmek jogosságát, dönt a kérelmek
elfogadásáról és a kárenyhítõ juttatások összegérõl.

(2) Az MVH az (1) bekezdés szerinti adatok összevetése
után a kárenyhítési igények teljesítésére kifizetési tervet
készít, amelyet a tárgyév december 10-éig a miniszterhez
jóváhagyásra megküld.

(3) A kifizetési tervnek tartalmaznia kell
a) a termelõknél elemi csapás miatt bekövetkezett ho-

zamkiesés szakigazgatási szerv által ellenõrzött, záradé-
kolt, országosan összesített összegét,

b) a termelõknél az elemi károk után a biztosítók által
megállapított kártérítés országosan összesített összegét,

c) a termelõk által igényelt kárenyhítõ juttatás szak-
igazgatási hivatal által ellenõrzött, az MVH által jóváha-
gyott és szükség szerint a Krt. 11. §-ának (2) bekezdése
szerint módosított összegét,

d) az elõlegfizetési igényt megjelölõ termelõk számát
és az elõlegfizetéssel érintett kérelmek c) pont szerinti
összegét,

e) az MVH által vezetett MVH 10032000-00281629-
00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára a termelõk
által befizetett összeget, valamint az ennek kiegészítésé-
hez a Krt. 8. § (1) bekezdése szerint igénybe vehetõ költ-
ségvetési támogatás összegét,

f) a rendelkezésre álló forrást meghaladó kárenyhítési
igény esetén a forráshiány összegét és ennek alapján a kár-
enyhítõ juttatás arányos csökkentésének javasolt mértékét,

g) a termelõk részére kifizetni javasolt kárenyhítõ jutta-
tás összegét az 1. § a)–d) pontjaiban felsorolt kárfajták
szerinti bontásban, a kifizetéssel érintett termelõk számát
és azok mûködési forma szerinti megoszlását.

Elõleg

10. §

(1) A kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igény benyújtásá-
val egyidejûleg a termelõ a részére megállapított káreny-
hítõ juttatás elõlegének fizetését is kérelmezheti, amely-
nek mértékét a miniszter a kifizetési terv jóváhagyásakor
határozhatja meg.

(2) Az elõleg kifizetésének forrása a Krt. 6. §-ának
(2) bekezdése szerinti termelõi befizetések összege, vala-
mint a Krt. 8. §-ának (1) bekezdése szerinti állami hozzájá-
rulásból rendelkezésre álló összeg.

(3) A miniszter dönt az elõlegfizetés lehetõségérõl,
annak mértékérõl, és egyidejûleg intézkedik ezen összeg-
nek az MVH 10032000-00281629-00000017 Kárenyhí-
tési lebonyolítási számlára történõ átutalásáról.

(4) Az MVH termelõnként kiszámítja a miniszter által
meghatározott mértékû elõleg kifizetendõ összegét.

A kárenyhítõ juttatás kifizetése

11. §

(1) A miniszter a 9. §-ban foglaltak szerint összeállított
és elõterjesztett kifizetési tervnek az európai bizottsági
notifikációs eljárásban történõ jóváhagyását követõen
azonnal tájékoztatja az MVH-t a kifizetési terv jóváhagyá-
sáról.
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(2) Az MVH a kifizetési terv jóváhagyásáról szóló dön-
tés kézhezvételétõl számított harminc munkanapon belül
határozatban értesíti a termelõt a kárenyhítési igénye
kielégítésének mértékérõl és teljesíti a kifizetéseket. A ki-
fizetésre kerülõ összeg meghatározásánál az MVH az elõ-
zetesen folyósított elõleget is figyelembe veszi.

(3) Amennyiben a termelõ a 8. § (1) bekezdése szerinti ha-
táridõre benyújtott kérelmében szereplõ hozamérték-csökke-
néshez képest – az elhúzódó betakarítási munkálatok miatt –
a betakarítás befejezését követõen eltérõ hozamérték-csökke-
nést állapít meg, úgy december 20-áig köteles egy új, a végle-
ges adatokkal kitöltött kárenyhítõ juttatás iránti kérelmet be-
nyújtani a szakigazgatási hivatalhoz.

(4) A szakigazgatási hivatal az új adatokkal kitöltött
kérelem alapján a 8. § (3) bekezdése szerinti eljárást le-
folytatja, és a záradékolt kérelmet a tárgyévet követõ év
január 20-áig megküldi az MVH-nak.

(5) Az MVH a kárenyhítési kérelemben bekövetkezett
változást átvezeti és a végkifizetés során a különbözetet
rendezi.

(6) Amennyiben az elõlegként kifizetett összeg bármely
ok miatt nagyobb, mint a kárenyhítési igény kielégítésé-
nek megállapított mértéke, a különbözetet a termelõ
a (2) bekezdés szerinti határozatban közölt határidõre, az
ott megjelölt bankszámlára köteles visszautalni. A vissza
nem fizetett elõleg beszedésére a Krt. 13. § (2) bekezdésé-
ben foglaltakat kell alkalmazni.

(7) Az MVH a 9. § (3) bekezdés e) pontja szerinti szám-
lán a kárenyhítési igények kifizetését követõen megmaradt
összeget a kifizetések lezárását követõ 30 munkanapon
belül átutalja a minisztérium 10032000-01220191-
50000005 számú Fejezeti kezelésû elõirányzat-felhaszná-
lási keretszámlájára.

Ellenõrzés, jogkövetkezmények

12. §

(1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével kap-
csolatos rendelkezéseknek a termelõ által történõ meg-
sértése, valótlan adatok szolgáltatása a kárenyhítõ juttatás-
ra való jogosultság visszavonását eredményezi. A jogo-
sulatlanul igénybe vett kárenyhítõ juttatás tényét a szak-
igazgatási hivatal által készített jegyzõkönyv alapján az
MVH állapítja meg és határozatban felszólítja a termelõt
a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítõ juttatás vissza-
fizetésére.

(2) A kárenyhítõ juttatásra való jogosultság visszavoná-
sa, a jogosulatlanul igénybe vett kárenyhítõ juttatás vissza-
fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése nem mente-
síti a termelõt a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének
kötelezettsége alól. A meg nem fizetett kárenyhítési hoz-
zájárulás beszedésére az MVH a Krt. 6. § (3) bekezdésé-
ben foglaltak szerint jár el.

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és ezzel egyidejûleg a nemzeti agrárkár-enyhíté-
si rendszerrõl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény végre-
hajtásának szabályairól szóló 88/2006. (XII. 28.) FVM
rendelet hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Név: ...................................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ...................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: õstermelõ
Õstermelõi igazolvány száma: ..........................................................................................................................................

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiak-
ban: Krt.) 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján nyilatkozom, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer
kockázatközösségébe be kívánok lépni, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a Krt. 6. § (1) bekezdése szerinti káreny-
hítési hozzájárulás teljes összegét a Krt. 6. § (2) bekezdése szerinti határidõre megfizetem.

Tudomásul veszem, hogy a kárenyhítõ juttatásra csak abban az esetben válok jogosulttá, ha a Krt. és annak végrehajtá-
sára kiadott miniszteri rendeletben meghatározott feltételeket maradéktalanul betartom.

Jelen nyilatkozatomat határozatlan idõre tettem meg, és tudomásul veszem, hogy a felmondásra a Krt. 5. § (4) bekez-
dése az irányadó.

Kelt: .............................. év ................. hó ..... nap
..............................................................

aláírás

1. Tanú: Név: .................................................................... ............................................................

Lakcím: ............................................................... aláírás

Szem.ig. szám: ....................................................

2. Tanú: Név: .................................................................... ............................................................

Lakcím: ............................................................... aláírás

Szem.ig. szám: ....................................................

2. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

Bejelentõlap
a bekövetkezett elemi kárról

(Bejelentési határidõ: a káreseményt követõ 10 napon belül!)

(A bejelentõlapot a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez kell benyújtani.)

Név: ...................................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ...................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: õstermelõ – egyéni mezõgazdasági vállalkozó – gazdálkodó szervezet
(A megfelelõ gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni.)

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 9. § (1) bekezdés
b) pontjának elõírása alapján bejelentem, hogy a használatomban lévõ területen elemi kár következett be.

Az elemi kár megnevezése: téli fagykár; tavaszi fagykár; belvízkár (A megfelelõ kártípus aláhúzandó.)

idõpontja: ........................................................
vagy idõtartama: ....................-tól ......................-ig
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Elemi kár által érintett terület (hektár) Becsült terméskiesés (t) Becsült
termelés-

kiesés
(t/ha)

helyrajzi
szám

belvíz fagykár összesen belvíz fagykár összesen

1. Szántóföldi növények

– õszi búza

– õszi durum búza

– õszi árpa

– rozs

– triticale

– kétszeres (õszi árpa+õszi búza)

– tavaszi árpa

– zab

– kukorica

– káposztarepce

– szója

– lencse

– lucerna

– borsó

– magborsó

– lóbab

– csemege kukorica

– napraforgó

– cukorrépa

– dohány

– egyéb növények

Szántóföldi növények összesen:

2. Szántóföldi zöldségfélék

– zöldborsó

– zöldbab

– uborka

– sárgadinnye

– görögdinnye

– spárgatök

– cukkini és egyéb kabakosok

– paprika

– fûszerpaprika

– paradicsom

– káposzta

– kelkáposzta

– karfiol

– brokkoli
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Elemi kár által érintett terület (hektár) Becsült terméskiesés (t) Becsült
termelés-

kiesés
(t/ha)

helyrajzi
szám

belvíz fagykár összesen belvíz fagykár összesen

– sárgarépa

– sütõtök

– spárga

– étkezési mák

– szárazbab

– burgonya

– vöröshagyma

– egyéb

Szántóföldi zöldségfélék összesen:

3. Gyümölcsfélék

– ipari alma

– étkezési alma

– õszibarack

– kajszi

– nektarin

– körte

– szilva

– meggy

– cseresznye

– málna

– ribizli (piros, fehér)

– ribizli (fekete)

– köszméte

– szamóca

– dió

– egyéb

Gyümölcsfélék összesen:

4. Szõlõ

– borszõlõ

– csemege szõlõ

Szõlõ összesen:

Tárgyévi vetésterület mindösszesen:

Elemi kárt szenvedett terület
összesen:

Kelt: .............................. év ................. hó ..... nap

.............................................
termelõ aláírása
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3. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

Bejelentõlap az elemi kárra vonatkozó biztosítási szerzõdéskötésrõl

(A bejelentõlapot a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez kell benyújtani.)

Név: ...................................................................................................................................................................................

Cím: ...................................................................................................................................................................................

Adóazonosító jele vagy adószáma: ...................................................................................................................................

Regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................

Gazdálkodási forma: õstermelõ – egyéni mezõgazdasági vállalkozó – gazdálkodó szervezet

(A megfelelõ gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni.)

I. Bejelentem, hogy a .................... évre vonatkozóan ................................. biztosítóval az alábbi elemi károkra
kiterjedõen kötöttem szerzõdést:

Termék megnevezése Belvízre hektár Fagykárra hektár

1. Szántóföldi növények

–

–

–

2. Szántóföldi zöldségfélék

–

–

3. Gyümölcsfélék

–

–

4. Szõlõ

–

–

5. Összesen:

II. A kárenyhítõ juttatás iránti igénnyel érintett elemi károkra megállapított biztosítási összeg .................... Ft.

Kelt: .............................. év ................. hó ..... nap

.............................................
termelõ aláírása
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4. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

Bejelentõlap a tárgyévi átlagtermések megállapításához

(A bejelentõlapot a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez kell benyújtani.)

Név: ...................................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ...................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: õstermelõ – egyéni mezõgazdasági vállalkozó – gazdálkodó szervezet
(A megfelelõ gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni.)

Termék megnevezése

Betakarított termõterület
(hektár)

Betakarított termés mennyiség
(t)

Termésátlag
(t/hektár)

A B B/A

1. Szántóföldi növények

– õszi búza

– õszi durum búza

– õszi árpa

– rozs

– triticale

– kétszeres (õszi árpa+õszi búza)

– tavaszi árpa

– zab

– kukorica

– káposztarepce

– szója

– lencse

– lucerna

– borsó

– magborsó

– lóbab

– csemege kukorica

– napraforgó

– cukorrépa

– dohány

– egyéb növények

Szántóföldi növények összesen:

2. Szántóföldi zöldségfélék

– zöldborsó

– zöldbab

– uborka

– sárgadinnye

– görögdinnye

– spárgatök

– cukkini és egyéb kabakosok

– paprika

– fûszerpaprika

2009/41. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13381



Termék megnevezése

Betakarított termõterület
(hektár)

Betakarított termés mennyiség
(t)

Termésátlag
(t/hektár)

A B B/A

– paradicsom

– káposzta

– kelkáposzta

– karfiol

– brokkoli

– sárgarépa

– sütõtök

– spárga

– étkezési mák

– szárazbab

– burgonya

– vöröshagyma

– egyéb

Szántóföldi zöldségfélék összesen:

3. Gyümölcsfélék

– ipari alma

– étkezési alma

– õszibarack

– kajszi

– nektarin

– körte

– szilva

– meggy

– cseresznye

– málna

– ribizli (piros, fehér)

– ribizli (fekete)

– köszméte

– szamóca

– dió

– egyéb

Gyümölcsfélék összesen:

4. Szõlõ

– borszõlõ

– csemege szõlõ

Szõlõ összesen:

Tárgyévi vetésterület mindösszesen:

Kelt: .............................. év ................. hó ..... nap

.............................................
termelõ aláírása
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5. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

Bejelentõlap a referencia hozam kiszámításához

(A bejelentõlapot a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez kell benyújtani.)

Név: ...................................................................................................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: ...................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: õstermelõ – egyéni mezõgazdasági vállalkozó – gazdálkodó szervezet
(A megfelelõ gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni.)

Termék megnevezése

Az elõzõ három elemikár-mentes
évben betakarított terület

(hektár)

Összes
betaka-
rított

terület

Betakarított termés mennyiség
(t)

Összes
betaka-
rított

mennyi-
ség

Elõzõ
három

elemikár-
mentes év

termés-
átlaga

(t/hektár)

.../év .../év .../év hektár .../év .../év .../év t
B/A

A B

1. Szántóföldi növények
– õszi búza
– õszi durum búza
– õszi árpa
– rozs
– triticale
– kétszeres (õszi árpa+õszi búza)
– tavaszi árpa
– zab
– kukorica
– káposztarepce
– szója
– lencse
– lucerna
– borsó
– magborsó
– lóbab
– csemege kukorica
– napraforgó
– cukorrépa
– dohány
– egyéb növények
Szántóföldi növények összesen:
2. Szántóföldi zöldségfélék
– zöldborsó
– zöldbab
– uborka
– sárgadinnye
– görögdinnye
– spárgatök
– cukkini és egyéb kabakosok
– paprika
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Termék megnevezése

Az elõzõ három elemikár-mentes
évben betakarított terület

(hektár)

Összes
betaka-
rított

terület

Betakarított termés mennyiség
(t)

Összes
betaka-
rított

mennyi-
ség

Elõzõ
három

elemikár-
mentes év

termés-
átlaga

(t/hektár)

.../év .../év .../év hektár .../év .../év .../év t
B/A

A B

– fûszerpaprika
– paradicsom
– káposzta
– kelkáposzta
– karfiol
– brokkoli
– sárgarépa
– sütõtök
– spárga
– étkezési mák
– szárazbab
– burgonya
– vöröshagyma
– egyéb
Szántóföldi zöldségfélék összesen:
3. Gyümölcsfélék
– ipari alma
– étkezési alma
– õszibarack
– kajszi
– nektarin
– körte
– szilva
– meggy
– cseresznye
– málna
– ribizli (piros, fehér)
– ribizli (fekete)
– köszméte
– szamóca
– dió
– egyéb
Gyümölcsfélék összesen:
4. Szõlõ
– borszõlõ
– csemege szõlõ
Szõlõ összesen:
Tárgyévi vetésterület mindösszesen:
Elemi kárt szenvedett terület
összesen:

Kelt: .............................. év ................. hó ..... nap

.............................................
termelõ aláírása
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6. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

Összesítõ táblázat az elemi kár utáni kárenyhítõ juttatás igényléséhez

(Az összesítõ táblázatot a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez kell benyújtani.)

Név: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Cím: ......................................................................................................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele vagy adószáma: .......................................................................................................................................................................................................
Regisztrációs száma: ............................................................................................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: õstermelõ – egyéni mezõgazdasági vállalkozó – gazdálkodó szervezet
(A megfelelõ gazdálkodási formát aláhúzással kell jelezni.)
A kárenyhítõ juttatás terhére elõleget igényelek (a kívánt válasz X-szel jelölendõ) Igen � Nem �

Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény

területe
(ha)*

Termésátlag Átlagár Tárgyévi
hozamérték

Referencia-
hozamérték Hozamérték-csökkenés

Számított
kárenyhítõ

juttatás összege
Levonásra kerülõ tételek Az elemi kár

megnevezése

Igényelhetõ
kárenyhítési

juttatás összege

Tárgyévi
adatok
(t/ha)

Elõzõ három
elemikár-
mentes

évi adatok
(t/ha)

Tárgyévi
adatok
(E Ft/t)

Elõzõ három
elemikár-
mentes

évi adatok
(E Ft/t)

(B×C×E)
(E Ft)

(B×D×F)
(E Ft)

(H–G)
(E Ft)

(H G)

H
100

�
�

(%)

K=I
(E Ft)

A biztosító
által kifizetett

kártérítés
összege
(E Ft)

A hozamkiesés
miatt kelet-

kezett költség-
megtakarítás
összege**

(E Ft)

F= téli és tava-
szi fagykár

B=belvízkár
A=aszálykár

N=0,8[K–
(L+M)]***
N=0,9[K–

(L+M)]****
(E Ft)

A B C D E F G H I J K L M N O

1. Szántóföldi
növények

– õszi búza

– õszi durum búza

– õszi árpa

– rozs

– triticale

– kétszeres (õszi
árpa + õszi búza)

– tavaszi árpa

– zab

– kukorica

– káposztarepce

– szója

– lencse

– lucerna
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Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény

területe
(ha)*

Termésátlag Átlagár Tárgyévi
hozamérték

Referencia-
hozamérték Hozamérték-csökkenés

Számított
kárenyhítõ

juttatás összege
Levonásra kerülõ tételek Az elemi kár

megnevezése

Igényelhetõ
kárenyhítési

juttatás összege

Tárgyévi
adatok
(t/ha)

Elõzõ három
elemikár-
mentes

évi adatok
(t/ha)

Tárgyévi
adatok
(E Ft/t)

Elõzõ három
elemikár-
mentes

évi adatok
(E Ft/t)

(B×C×E)
(E Ft)

(B×D×F)
(E Ft)

(H–G)
(E Ft)

(H G)

H
100

�
�

(%)

K=I
(E Ft)

A biztosító
által kifizetett

kártérítés
összege
(E Ft)

A hozamkiesés
miatt kelet-

kezett költség-
megtakarítás
összege**

(E Ft)

F= téli és tava-
szi fagykár

B=belvízkár
A=aszálykár

N=0,8[K–
(L+M)]***
N=0,9[K–

(L+M)]****
(E Ft)

A B C D E F G H I J K L M N O

– borsó

– magborsó

– lóbab

– csemege kukorica

– napraforgó

– cukorrépa

– dohány

– egyéb növények

Szántóföldi növények
összesen:

2. Szántóföldi
zöldségfélék

– zöldborsó

– zöldbab

– uborka

– sárgadinnye

– görögdinnye

– spárgatök

– cukkini és egyéb
kabakosok

– paprika

– fûszerpaprika

– paradicsom

– káposzta

– kelkáposzta

– karfiol

– brokkoli

– sárgarépa
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Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény

területe
(ha)*

Termésátlag Átlagár Tárgyévi
hozamérték

Referencia-
hozamérték Hozamérték-csökkenés

Számított
kárenyhítõ

juttatás összege
Levonásra kerülõ tételek Az elemi kár

megnevezése

Igényelhetõ
kárenyhítési

juttatás összege

Tárgyévi
adatok
(t/ha)

Elõzõ három
elemikár-
mentes

évi adatok
(t/ha)

Tárgyévi
adatok
(E Ft/t)

Elõzõ három
elemikár-
mentes

évi adatok
(E Ft/t)

(B×C×E)
(E Ft)

(B×D×F)
(E Ft)

(H–G)
(E Ft)

(H G)

H
100

�
�

(%)

K=I
(E Ft)

A biztosító
által kifizetett

kártérítés
összege
(E Ft)

A hozamkiesés
miatt kelet-

kezett költség-
megtakarítás
összege**

(E Ft)

F= téli és tava-
szi fagykár

B=belvízkár
A=aszálykár

N=0,8[K–
(L+M)]***
N=0,9[K–

(L+M)]****
(E Ft)

A B C D E F G H I J K L M N O

– sütõtök

– spárga

– étkezési mák

– szárazbab

– burgonya

– vöröshagyma

– egyéb

Szántóföldi
zöldségfélék összesen:

3. Gyümölcsfélék

– ipari alma

– étkezési alma

– õszibarack

– kajszi

– nektarin

– körte

– szilva

– meggy

– cseresznye

– málna

– ribizli (piros, fehér)

– ribizli (fekete)

– köszméte

– szamóca

– dió

– egyéb

Gyümölcsfélék
összesen:
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Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény

területe
(ha)*

Termésátlag Átlagár Tárgyévi
hozamérték

Referencia-
hozamérték Hozamérték-csökkenés

Számított
kárenyhítõ

juttatás összege
Levonásra kerülõ tételek Az elemi kár

megnevezése

Igényelhetõ
kárenyhítési

juttatás összege

Tárgyévi
adatok
(t/ha)

Elõzõ három
elemikár-
mentes

évi adatok
(t/ha)

Tárgyévi
adatok
(E Ft/t)

Elõzõ három
elemikár-
mentes

évi adatok
(E Ft/t)

(B×C×E)
(E Ft)

(B×D×F)
(E Ft)

(H–G)
(E Ft)

(H G)

H
100

�
�

(%)

K=I
(E Ft)

A biztosító
által kifizetett

kártérítés
összege
(E Ft)

A hozamkiesés
miatt kelet-

kezett költség-
megtakarítás
összege**

(E Ft)

F= téli és tava-
szi fagykár

B=belvízkár
A=aszálykár

N=0,8[K–
(L+M)]***
N=0,9[K–

(L+M)]****
(E Ft)

A B C D E F G H I J K L M N O

4. Szõlõ

– borszõlõ

– csemege szõlõ

Szõlõ összesen:

Tárgyévi vetésterület
mindösszesen:

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.
** Szántóföldi növények 1 kg hozamkiesése esetén 2,19 Ft

a szántóföldi zöldségek 1 kg hozamkiesése esetén 2,02 Ft
gyümölcsfélék 1 kg hozamkiesése esetén 1,31 Ft
szõlõ 1 kg hozamkiesése esetén 4,97 Ft

*** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk elõírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.
**** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk elõírása értelmében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezõtlen adottságú területek

és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet hatálya alá tartozó települések közigazgatási területén lévõ termõterületek esetében a bruttó támogatási intenzitás nem halad-
hatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 90%-át.

Kelt: ......................................, ............ év ........................................ hó ..... nap

Szakigazgatási szerv álláspontja, javaslata:

A kérelmezõ a káresemény(eke)t a jogszabályban elõírt határidõben bejelentette. A jogszabály által elõírt mellékleteken benyújtott kárenyhítési juttatás összegé-
re vonatkozóan végzett számításokat ellenõriztem, amelynek alapján a juttatási igény jogosultságának megállapítását

a) javasolom,
b) ........................................................ módosítással javasolom,
c) nem javasolom.

..................................................................................................................
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve
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Nyilatkozat

1. Nyilatkozom, hogy az érintett elemi kárra a biztosítóval kötött szerzõdés alapján a biztosító által megállapított
összeget a törvény által elõírt kötelezettség szerint tüntettem fel.

2. Tudomásul veszem, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítõ juttatásra való jogosultságot a teljes káreny-
hítõ juttatás összegére vonatkozóan elveszítem, és a felvett összeget a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felszó-
lító határozata szerint visszafizetem.

Kelt: ..........................., ........... év ................. hó ..... nap

.............................................
termelõ aláírása
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

33/2009. (III. 31.) FVM
rendelete

a Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 5. pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjá-
ban foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól
szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének 32. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„32. a Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. már-
cius 5.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmá-
nyok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról, vala-
mint az azt módosító, a Bizottság 2008/4/EK, 2008/82/EK
irányelve,”

(2) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének 73. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„73. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK
irányelve (2002. május 7.) a takarmányban elõforduló
nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító,
a Bizottság 2003/57/EK, 2003/100/EK, 2005/8/EK,

2005/86/EK, 2005/87/EK, 2006/13/EK, 2006/77/EK,
2008/76/EK irányelve,”

2. §

(1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint módosul.

(2) Az R. 13. számú melléklete e rendelet 2. számú mel-
léklete szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 2. számú melléklete I. fejezete
C. részének 28. sora (Kajszibarack – Prunus arme-
niaca L.), a 29. sora (Keserû mandula – Prunus dulcis
(Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (=Prunus
amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke) és 31. sora
(Sárgarepce – Camelina sativa (L.) Crantz).

4. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2008/76/EK irányelve (2008. július 25.)
a takarmányban elõforduló nemkívánatos anyagokról
szóló 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének módosításáról;

b) a Bizottság 2008/82/EK irányelve (2008. július 30.)
a 2008/38/EK irányelvnek a krónikus veseelégtelenség
esetén a vesefunkció segítésére szánt takarmányok tekin-
tetében történõ módosításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter



1. számú melléklet a 33/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének A.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

Takarmányozásra szánt termékek

Maximális megengedett
mennyiség mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvességtartalom

mellett)]

„3. Fluor* Takarmány-alapanyagok 150

kivéve:

– állati eredetû takarmányok, kivéve tengeri rákfélék,
mint pl. a krill 500

– tengeri rákfélék, mint pl. krill 3000

– foszfátok 2000

– kalcium-karbonát 350

– magnézium-oxid 600

– tengeri algamész 1000

Vermikulit (E 561) 3000

Kiegészítõ takarmányok

– foszfortartalom �4% 500

– foszfortartalom >4% 1% foszforban 125

Teljes értékû takarmányok 150

kivéve:

– teljes értékû szarvasmarha-, juh- és
kecsketakarmányok

a) laktációban 30

b) más 50

– teljes értékû sertéstakarmányok 100

– teljes értékû baromfitakarmányok 350

– teljes értékû csibetakarmányok 250

– teljes értékû haltakarmányok 350
(*) A megengedett határértékek a fluor egy adott analitikai meghatározására vonatkoznak, amely során a kivonás egy N sósavval történik 20 percen át
szobahõmérsékleten. Bizonyíthatóan egyezõ kivonási hatékonysággal rendelkezõ, egyenértékû kivonási eljárások alkalmazhatók.”

2. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének B.14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

Takarmányozásra szánt termékek
Maximális megengedett

mennyiség mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvességtartalom mellett)]

„14. Gyommagvak és
õröletlen vagy össze nem
zúzott termések, amelyek
alkaloidákat, glükozidákat
vagy más mérgezõ
anyagokat tartalmaznak
külön-külön vagy az
alábbiakat magába foglaló
kombinációban:

Valamennyi takarmány 3000

Datura stramonium L.
(csattanó maszlag)

Valamennyi takarmány 1000”
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3. Az R. 2. számú melléklete I. fejezetének B.21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nemkívánatos anyagok,
vegyületek

Takarmányozásra szánt termékek
Maximális megengedett

mennyiség mg/kg-ban (ppm)
(12%-os nedvességtartalom mellett)]

„21. „DDT (a DDT-,
a DDD- (vagy más néven
TDE) és DDE-izomerek
összmennyisége DDT-ben
kifejezve)

Összes takarmány, kivéve: 0,05

– zsírok és olajok 0,5”

2. számú melléklet a 33/2009. (III. 31.) FVM rendelethez

Az R. 13. számú melléklete Függelékének a ,,Vesefunkció segítése krónikus veseelégtelenség esetén” Különleges
táplálási célhoz tartozó sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Különleges táplálá-
si cél

Alapvetõ
termékjellemzõk

Állatfajok vagy
-kategóriák

A címkén garantálandó
jellemzõk

Az alkalmazás javasolt
idõtartama

Egyéb rendelkezések]

„Vesefunkció
segítése
krónikus
veseelégtelen-
ség esetén (*)

Alacsony
foszfortartalom,
korlátozott
mennyiségû, de jó
minõségû fehérje

Kutya és macska – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Nátrium
– Esszenciális

zsírsavtartalom
(ha hozzáadott)

Kezdetben
legfeljebb
6 hónapig (**)

A csomagoláson,
címkén vagy
a kísérõokmányon
feltüntetendõ:
„Állatorvos
véleményének
kikérése az
alkalmazás elõtt
vagy az
alkalmazási idõ
kiterjesztése elõtt
javasolt.”
A használati
utasításban
feltüntetendõ:
„Víz mindig álljon
rendelkezésre.”

Csökkentett
foszforfelszívódás
lantán-karbonát-
oktahidrát
hozzáadásával

Felnõtt macska – Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium
– Foszfor
– Kálium
– Nátrium
– Lantán-karbonát-

oktahidrát
– Esszenciális

zsírsavtartalom
(ha hozzáadott)

Kezdetben
legfeljebb
6 hónapig (**)

A csomagoláson,
címkén vagy
a kísérõokmányon
feltüntetendõ:
„Állatorvos
véleményének
kikérése az
alkalmazás elõtt
vagy az
alkalmazási idõ
kiterjesztése elõtt
javasolt.”
A használati
utasításban
feltüntetendõ:
„Víz mindig álljon
rendelkezésre.”

(*) Adott esetben a gyártó átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja.
(**) Ha a takarmányt átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az ajánlott alkalmazási idõszak kettõ-négy hét.”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
5/2009. (III. 31.) IRM

rendelete
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények,

a bírálati összegezések és az éves statisztikai
összegezések mintáiról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
404. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenõ
hirdetmények

1. §

(1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete alkalmazásában a
43. § (1) bekezdése szerinti elõzetes összesített tájékozta-
tót tartalmazó hirdetmény mintáját a 2004/17/EK és a
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek
megfelelõ, a közbeszerzési eljárások keretében megjelenõ
hirdetmények közzétételére használandó szabványos ûrla-
pok létrehozásáról szóló 2005. szeptember 7-i
1564/2005/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: a köz-
beszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány
ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet) I. melléklete
tartalmazza. Az elõzetes összesített tájékoztatót tartalma-
zó hirdetménynek az ajánlatkérõ honlapján történõ közzé-
tétele esetén a hirdetményt szintén a közbeszerzési hirdet-
mények közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló
európai közösségi rendelet I. melléklete szerinti minta sze-
rint kell elkészíteni, azonban az Európai Közösségek
Hivatalos Kiadványi Hivatala részére megküldendõ, az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerülõ hir-
detmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzété-
telénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közös-
ségi rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 49. § szerinti
ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a 101. § (1) be-
kezdése szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény
mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél
használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi ren-
delet II. melléklete tartalmazza.

(3) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 98. § (1) és
(3) bekezdése szerinti, az eljárás eredményérõl vagy ered-
ménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdet-
mény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételé-
nél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi
rendelet III. melléklete tartalmazza. A Kbt. VI. fejezete al-
kalmazásában a 250. § (4) bekezdése szerinti, az eljárás
eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékozta-
tót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén a közbeszerzési

hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrlapok-
ról szóló európai közösségi rendelet III. melléklete tartal-
mazza.

(4) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában – építési kon-
cesszió esetén – a 138. § (2) bekezdése szerinti, az eljárást
megindító, felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a köz-
beszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány
ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet X. melléklete
tartalmazza.

(5) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában – a koncessziós
jogosult eljárása esetén [144. § (1) bekezdése] – a 144. §
(3) bekezdése szerinti, az eljárást megindító, felhívást tar-
talmazó hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmé-
nyek közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló
európai közösségi rendelet XI. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 182. § (1) be-
kezdése szerinti idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó
hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzé-
tételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai kö-
zösségi rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt. V. fe-
jezete alkalmazásában a 208. § (1) és (2) bekezdése szerin-
ti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére is
irányuló idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdet-
mény mintáját szintén a közbeszerzési hirdetmények köz-
zétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai kö-
zösségi rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt.
210. §-a (1) bekezdésének v) pontja tekintetében a közbe-
szerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány
ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete
szerinti mintát kell érteni. Az idõszakos elõzetes tájékozta-
tót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérõ honlapján tör-
ténõ közzététele esetén a hirdetményt szintén a közbeszer-
zési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrla-
pokról szóló európai közösségi rendelet IV. melléklete
szerinti minta szerint kell elkészíteni, azonban az Európai
Közösségek Hivatalos Kiadványi Hivatala részére meg-
küldendõ, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzététel-
re kerülõ hirdetmény mintáját a közbeszerzési hirdetmé-
nyek közzétételénél használt szabvány ûrlapokról szóló
európai közösségi rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 189. § szerinti
ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény és a 202. § szerinti
részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját a köz-
beszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány
ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet V. melléklete
tartalmazza.

(3) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 214. § (2) be-
kezdése szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás
meghirdetésére irányuló elõminõsítési hirdetmény mintá-
ját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt
szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet
VII. melléklete tartalmazza.
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(4) A Kbt. V. fejezete alkalmazásában a 200. § (1) és
(3) bekezdése, a 231. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 237. §
(1) és (3) bekezdése szerinti, az eljárás eredményérõl vagy
eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdet-
mény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél
használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rende-
let VI. melléklete tartalmazza. A Kbt. VII. fejezete alkalma-
zásában [a 261. § (1) bekezdésére tekintettel] a 250. § (4) be-
kezdése szerinti, az eljárás eredményérõl vagy eredményte-
lenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját
szintén a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél hasz-
nált szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet
VI. melléklete tartalmazza.

3. §

A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 41. § (4) bekezdé-
se szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 180. § (5) be-
kezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben hasz-
nált egyszerûsített ajánlati felhívás mintáját a közbeszer-
zési hirdetmények közzétételénél használt szabvány ûrla-
pokról szóló európai közösségi rendelet IX. melléklete tar-
talmazza.

4. §

(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 157. § (1) be-
kezdése szerinti és V. fejezete alkalmazásában a 239. §
(2) bekezdése szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hir-
detmény mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzété-
telénél használt szabvány ûrlapokról szóló európai közös-
ségi rendelet XII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a 159. § szerinti
és V. fejezete alkalmazásában a 239. § (2) bekezdése sze-
rinti, a tervpályázati eljárás eredményérõl vagy eredmény-
telenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
mintáját a közbeszerzési hirdetmények közzétételénél
használt szabvány ûrlapokról szóló európai közösségi ren-
delet XIII. melléklete tartalmazza.

(3) Az e rendelet 1–4. §-a szerinti hirdetmények módosítá-
sát vagy visszavonását, valamint helyesbítését tartalmazó hir-
detmény mintáját e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

A Közbeszerzési Értesítõben megjelenõ hirdetmények

5. §

(1) A Közbeszerzési Értesítõben közzéteendõ hirdetmé-
nyek mintáit e rendelet mellékletei tartalmazzák.

(2) A Kbt. 21. §-ának (3) és 161. §-ának (5) bekezdése
alkalmazásában (közösségi értékhatár felét elérõ vagy
meghaladó, de a közösségi értékhatárt el nem érõ értékû
építési koncesszió és építési beruházás) az e rendelet

1–4. §-a szerinti hirdetmények alkalmazandóak, amelyek
kizárólag a Közbeszerzési Értesítõben jelennek meg a köz-
beszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabvány
ûrlapokról szóló európai közösségi rendelet szerinti min-
ták fejlécének eltávolításával.

(3) A (2) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha az
ajánlatkérõ a Kbt. 251. §-ának (3) bekezdése alapján a Kbt.
2–5/A., 7–8. vagy 10. címe szerinti eljárást alkalmaz.

6. §

(1) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 98. § (1)
és (2) bekezdése, 138. § (3) bekezdése és a 144. § (4) be-
kezdése szerinti, az eljárás eredményérõl vagy eredmény-
telenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
mintáját az 1. melléklet tartalmazza. A Kbt. V. fejezete al-
kalmazásában a Kbt. 200. § (1) és (2) bekezdése, a 231. §
(1) és (2) bekezdése és a 237. § (1) és (2) bekezdése szerin-
ti, az eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl
szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén
az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 136/C. §
(6) bekezdése szerinti, az eljárás eredményérõl vagy ered-
ménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdet-
mény mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában az egy-
szerû közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást
tartalmazó hirdetmény mintáját [Kbt. 249. § (1) bekezdé-
se] a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. VI. és VII. fejezete alkalmazásában [a Kbt.
250. § (3) bekezdés h) pontjára és 261. § (2) bekezdés i) pont-
jára, valamint a Kbt. 21/A. §-ára és 161/A. §-ára tekintettel] a
Kbt. 98. § (1) és (2) bekezdése szerinti az eljárás eredményé-
rõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetmény mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

8. §

Az e rendelet 7. §-ának (1) bekezdése szerinti hirdetmé-
nyek esetében a hirdetmény (illetõleg a dokumentáció)
módosítását vagy a hirdetmény visszavonását tartalmazó
hirdetmény mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerinti, a szerzõ-
dés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdet-
mény mintáját az 5. melléklet tartalmazza.
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(2) A Kbt. 307. §-ának (1) bekezdése szerinti, a szerzõ-
dés teljesítésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény
mintáját a 6. melléklet tartalmazza.

Bírálati összegezések

10. §

(1) Az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli össze-
gezés mintáját [Kbt. 93. § (2) bekezdése, 136/C. § (5) be-
kezdése, 250. § (3) bekezdés h) pontja, valamint a Kbt.
261. § (2) bekezdés i) pontja] a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó
írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 116. § (2) bekezdése] a
8. melléklet tartalmazza.

Éves statisztikai összegezések

11. §

(1) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. IV. és
VI. fejezete szerinti ajánlatkérõk vonatkozásában [Kbt.
16. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 160. § (2) bekezdése]
a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. V. és
VII. fejezete szerinti ajánlatkérõk vonatkozásában [Kbt.
16. § (1) bekezdése, valamint a Kbt. 239. § (1) bekezdése]
a 10. melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

12. §

(1) Ha az ajánlatkérõ az Európai Unió Hivatalos Lapjá-
ban olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az Euró-
pai Unió Hivatalos Lapjában történõ közzététele nem kö-
telezõ, az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazandó
hirdetményminta kitöltése és közzététele mellett, azzal
azonos tartalommal az 1–4. §-ban meghatározott adott
mintát is megfelelõen ki kell töltenie.

(2) Ha az ajánlatkérõ a Közbeszerzési Értesítõben olyan
hirdetmény közzétételét kéri, amelynek a Közbeszerzési Ér-
tesítõben történõ közzététele nem kötelezõ az ajánlatkérõ ré-
szérõl, a 10. §-ban és a 11. §-ban meghatározott adott mintát
kell a Kbt.-ben foglaltaknak is megfelelõen kitöltenie.

Hatálybalépés

13. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – 2009. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 11. §-a, valamint 9. és 10. melléklete
2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ezt a rendeletet a hatálybalépés után megkezdett
közbeszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkö-
tött szerzõdésekre, tervpályázatokra kell alkalmazni, azzal
az eltéréssel, hogy a 2009. április 1-je elõtt feladott, illetve
megküldött és hiánypótlásra történõ felhívással, illetõleg
javítással érintett azon eljárást megindító hirdetményekre,
melyek ismételt feladására, illetve megküldésére 2009. áp-
rilis 1-jén vagy azt követõen kerül sor, e rendelet rendelke-
zéseit alkalmazni kell.

(4) A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bí-
rálati összegezések és az éves statisztikai összegezések
mintáiról szóló 2/2006. (I. 13.) IM rendelet hatályát veszti,
rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a
2009. április 1-jét megelõzõen megkezdett közbeszerzési
eljárásokban alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 89/665/EGK irányelve (1989. decem-
ber 21.) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányu-
ló közbeszerzési szerzõdések odaítélésével kapcsolatos
jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásá-
ról (2a. cikk);

b) a Tanács 92/13/EGK irányelve (1992. február 25.) a
vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban
mûködõ vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közössé-
gi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (2a. cikk);

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irány-
elve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közleke-
dési és postai ágazatban mûködõ ajánlatkérõk beszerzési
eljárásainak összehangolásáról (41–44. és 46. cikk);

d) az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irány-
elve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árube-
szerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési
szerzõdések odaítélési eljárásainak összehangolásáról
(35. és 36., 58., 64., 69., 70. cikk);

e) a Bizottság 2005/51/EK irányelve (2005. szeptem-
ber 7.) a közbeszerzésrõl szóló 2004/17/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv XX. mellékletének, valamint a
2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
VIII. mellékletének módosításáról;

f) az Európai Parlament és a Tanács 2007/66/EK irány-
elve (2007. december 11.) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK
tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerzõdések odaítélé-
sére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának ja-
vítása tekintetében történõ módosításáról (1. és 2 cikk).

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

TÁJÉKOZTATÓ  
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉR L

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA

Központi szint  Közszolgáltató 

Regionális/helyi szint
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § 
b)–c) pont] 

Közjogi szervezet  Egyéb 
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I.3.) AZ AJÁNLATKÉR  TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN

 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                     

 Egészségügy

I.3.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN

 Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                          

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és 
elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                          

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                        

 Szén és más szilárd tüzel anyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                          

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repül téri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kiköt i tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]    

I. 4.) Az ajánlatkér  más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen nem
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkér  által a szerz déshez rendelt elnevezés  

II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a 
szerz dés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                                 

Szolgáltatási kategória száma ��Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkér
által meghatározott 
követelményeknek megfelel en

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Építési koncesszió 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási koncesszió                  

A teljesítés helye 

NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye 

NUTS-kód                 �����

A teljesítés helye 

NUTS-kód                  �����

II.1.3) A hirdetmény a következ k valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése                                                                 

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerz dések    

II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás 

Nyílt                                               

Meghívásos                                    

Tárgyalásos                                    

II.1.5) A szerz dés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége 
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II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben)

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-� ����-�

További tárgy(ak) 

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

II.2) A SZERZ DÉS(EK) ÉRTÉKE

II.2.1) A szerz dés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerz dést, részt és opciót 
beleértve; az egyes szerz désekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az 
eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

ÁFA 
nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%) 

Érték (arab számmal)                                                   

Pénznem         

��,�

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása 

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., 
szerinti eljárást] 

Nyílt

Meghívásos 

Gyorsított meghívásos 

Versenypárbeszéd 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos 
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III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén  

Nyílt

Meghívásos 

Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti  eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve  

161. § (5) bek. alapján került-e sor 

igen nem

III. 1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszer  eljárás) 

III. 1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszer  eljárás) 

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli                            Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos                                

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos                            

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos 

III. 1.1.6) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, 
illetve 161/A. §-a alapján került-e sor 

igen nem

III. 1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a 
gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben): 

III. 1.1.8.) A hirdetmény fajtája 

Ajánlati/részvételi 
felhívás/ajánlattételi 
felhívás 

Id szakos el zetes összesített 
tájékoztató

El min sítési hirdetmény 
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III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)

A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás         

VAGY

Az összességében legel nyösebb ajánlat                      a következ  részszempontok alapján 

Részszempont 

1.

2.

3.

4.

5.

Súlyszám Részszempont 

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 

Súlyszám 

III.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?                                                                                             igen nem

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

III.3.1) Az ajánlatkér  által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

III.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?              igen nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelel  rovatot):

El zetes összesített tájékoztató                   VAGY                          Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  

A hirdetmény száma a HL-ben: ����/S ���-�������

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                         Egyszer sített ajánlati felhívás (DBR)  

A hirdetmény száma a HL-ben: ����/S ���-�������
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A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

Egyéb korábbi közzététel           

A hirdetmény száma a HL-ben: ����/S ���-�������

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

III.3.3) Az adott szerz désre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?              igen nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelel  rovatot):

El zetes összesített tájékoztató                   VAGY                          Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  

A hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                         Egyszer sített ajánlati felhívás (DBR)  

A hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

Egyéb korábbi közzététel           

A hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)       

IV. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZÕDÉS SZÁMA:��� MEGNEVEZÉSE  

IV.1) A SZERZ DÉSKÖTÉS TERVEZETT ID PONTJA: ����/��/�� (év/hó/nap)

IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA:���

IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEV   NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon:

Internetcím (URL): Fax: 

IV.4) A SZERZ DÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)

ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val    ÁFA (%) 
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Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal)                                                         

Pénznem 

��,�

Az ellenszolgáltatás szerz désbeli összege 

Érték (arab számmal)                                                  

Pénznem 

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)

 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)

                                   Pénznem 

��,�

��,�

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:          az évek számát ��            VAGY           a hónapok számát ��

A szerz dés határozatlan id tartamra szól?             igen nem

IV.5) VALÓSZÍN SÍTHET -E ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?   
                                                                                                    igen      
nem

Igen válasz esetén jelölje meg a szerz dés alvállalkozók igénybevételével történ  teljesítése értékét vagy arányát (részét) 
(csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül:    (arab számmal)

Pénznem:

Arány (rész): ��,� (%) Nem ismert 

A szerz dés alvállalkozók, illetve er forrást nyújtó szervezetek igénybevételével történ  teljesítése 
értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6) A szerz dést olyan ajánlattev vel kötötték-e meg, aki  többváltozatú ajánlatott tett?              igen      nem

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen      nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 
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V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

V.1) A SZERZ DÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY                                       igen      nem
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:  

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés id pontja (adott esetben) 

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap) 

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerz déskötésre nem kerül sor, ennek indoka 

                                                                                          

                                                                                          

V.2.3) A nyertes ajánlattev nek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti min sítése 

mikro vállalkozás              kisvállalkozás                  középvállalkozás   egyéb 

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több ----------------- 
nyertes ajánlattev  volt, ajánlattev nként több használandó)

V.2.4) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás 
összege (adott esetben)

Név:

                                                                                          

                                                                                          

Cím: 

                                                                                          

                                                                                          

Ellenszolgáltatás összege: 

ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val    ÁFA (%) 

Érték (arab számmal)               Pénznem ��,�

-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több  ----------------- 
nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattev k neve és címe (ország is), részajánlattétel lehet sége esetén a benyújtott részajánlatok 
száma 

Ajánlattev k neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

                                    (név)                                          (cím) 

                     (székhely szerinti ország)            (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben) 

-------------------------------- (E részb l az ajánlattev k számától függ en több használandó) ------------------------------- 

Részajánlattétel lehet sége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: ��� (arab számmal)
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V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Dönt bizottság 

tájékoztatásának napja  

Dátum:����/��/�� (év/hó/nap) 

V.2.7) Egyéb információk: 

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:����/��/�� (év/hó/nap)



2. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez
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 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

TÁJÉKOZTATÓ  
AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉR L

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA

Központi szint  Közszolgáltató 

Regionális/helyi szint
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 
241. § b)–c) pont] 

Közjogi szervezet  Egyéb 
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I.3.) AZ AJÁNLATKÉR  TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1.) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN

 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                     

 Egészségügy

I. 4) Az ajánlatkér  más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?             igen nem 
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkér  által a szerz déshez rendelt elnevezés  

                                                                                               

II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a 
szerz dés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a) Építési beruházás                     b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                                 

Szolgáltatási kategória száma ��Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkér
által meghatározott 
követelményeknek megfelel en

Építési koncesszió 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

A teljesítés helye 

                              

                              

NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye 

                              

                              

NUTS-kód                 �����

A teljesítés helye 

                              

                              

NUTS-kód                  �����

II.1.3) A hirdetmény a következ k valamelyikével kapcsolatos

Keretmegállapodáson alapuló szerz dés megkötése   

II.1.4) A szerz dés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége 

                                                                                               

                                                                                               

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

F  szójegyzék 
Kiegészít  szójegyzék (adott esetben)

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-� ����-�

További tárgy(ak) 

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�
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II.2) A SZERZ DÉS(EK) ÉRTÉKE

II.2.1) A szerz dés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerz dést, részt és opciót 
beleértve; az egyes szerz désekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az 
eljárás eredménye megnevezés  szakaszt kérjük kitölteni)

ÁFA 
nélkül

ÁFÁ-val ÁFA (%) 

Érték (arab számmal)                                                       Pénznem                ��,�

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS 

III.1.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)

A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás              

VAGY

Az összességében legel nyösebb ajánlat                              a következ  részszempontok alapján

Részszempont 

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Súlyszám 

          

          

          

          

          

Részszempont 

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                              

Súlyszám 

          

          

          

          

          

III.1.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?                                                                                      igen nem

III.1.3) A keretmegállapodás megkötésére milyen eljárás alkalmazásával került sor? 

Nyílt                                               

Meghívásos                                    

Tárgyalásos                                    

III.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

III.2.1) Az ajánlatkér  által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                               

III.2.2) Az adott szerz désre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben?          igen nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelel  rovatot):

El zetes összesített tájékoztató                   VAGY                          Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  

A hirdetmény száma a HL-ben: ����/S ���-�������

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                         Egyszer sített ajánlati felhívás (DBR)  

A hirdetmény száma a HL-ben: ����/S ���-�������
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A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

Egyéb korábbi közzététel           

A hirdetmény száma a HL-ben: ����/S ���-�������

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

III.2.3) Az adott szerz désre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben?               igen nem

Igen válasz esetén (válassza a megfelel  rovatot):

El zetes összesített tájékoztató                   VAGY                          Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  

A hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

Ajánlati/részvételi felhívás                          VAGY                         Egyszer sített ajánlati felhívás (DBR)  

A hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

Egyéb korábbi közzététel           

A hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)       

IV. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZ DÉS SZÁMA:��� MEGNEVEZÉSE                                                    

IV.1) A SZERZ DÉSKÖTÉS DÁTUMA:     ����/��/�� (év/hó/nap)

IV.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA:���

IV.3) A NYERTES AJÁNLATTEV   NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon:

Internetcím (URL): Fax: 

IV.4) A SZERZ DÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)

ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val    ÁFA (%) 
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Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal)                                                     Pénznem      ��,�

Az ellenszolgáltatás szerz désbeli összege 

Érték (arab számmal)                                                     Pénznem      

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)       / 

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal)                    
Pénznem      

��,�

��,�

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:          az évek számát ��            VAGY           a hónapok számát ��

IV.5) VALÓSZÍN SÍTHET -E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE ER FORRÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK IGÉNYBEVÉTELE A 

SZERZ DÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?                                        igen      nem 

Igen válasz esetén jelölje meg a szerz dés alvállalkozók, illetve er forrást nyújtó szervezetek igénybevételével történ
teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)                  
Pénznem:     

Arány (rész): ��,� (%) Nem ismert 

A szerz dés alvállalkozók, illetve er forrást nyújtó szervezetek igénybevételével történ  teljesítése 
értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

IV.6) A szerz dést olyan ajánlattev vel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?               igen      nem

IV.7) Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? igen      nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

V.1) A SZERZ DÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY                                       igen      nem
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:  

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés id pontja (adott esetben) 

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap) 

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerz déskötésre nem kerül sor, ennek indoka 
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V.2.3) A nyertes ajánlattev nek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti min sítése 

mikro vállalkozás              kisvállalkozás                  középvállalkozás   egyéb 

-------------------- (E részb l szükség esetén több példány használandó) ----------------- 

V.2.4) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás 
összege (adott esetben)

Név:

                                                                                          

                                                                                          

Cím: 

                                                                                          

                                                                                          

Ellenszolgáltatás összege: 

ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val    ÁFA (%) 

Érték (arab számmal)               Pénznem ��,�

V.2.5) Az ajánlattev k neve és címe (ország is) 

Ajánlattev k neve, címe, a benyújtott ajánlatok száma (adott esetben)

                                    (név)                                          (cím) 

                     (székhely szerinti ország)            (benyújtott ajánlatok száma, adott esetben) 

-------------------------------- (E részb l szükség esetén több példány használandó) ------------------------------- 

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:����/��/�� (év/hó/nap)



3. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez
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 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

AZ EGYSZER  ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

Építési beruházás 

Árubeszerzés

Szolgáltatás 

Építési koncesszió 

Szolgáltatási koncesszió

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

További információk a következ  címen szerezhet k be:  
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
 Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következ  címen szerezhet  be:  
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
 Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következ  címre kell benyújtani: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
 Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.III mellékletet
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA

Központi szint  Közszolgáltató 

Regionális/helyi szint
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet  Egyéb 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉR  TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN

 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                     

 Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN

 Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]                                          

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és 
elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                          

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                        

 Szén és más szilárd tüzel anyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                          

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repül téri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kiköt i tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    

I. 4.) Az ajánlatkér  más ajánlatkér k nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen nem
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkér  által a szerz déshez rendelt elnevezés 

                                                                                               

II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerz dés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                          

Szolgáltatási kategória        ��Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkér  által 
meghatározott követelményeknek 
megfelel en

Építési koncesszió 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye 

                              

                              

NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye  

                              

                              

NUTS-kód                 �����

A teljesítés helye  

                              

                              

NUTS-kód                  �����

II.1.3) A hirdetmény a következ k valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                                               Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattev vel                              

A tervezett keretmegállapodás résztvev inek keretszáma ���

VAGY, adott esetben, maximális létszáma ���

Keretmegállapodás egy ajánlattev vel         

A keretmegállapodás id tartama: Id tartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ���

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes id tartama alatt (csak számokkal és pénznem):

                                                                                               

A keretmegállapodás alapján megkötend  szerz dések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):  
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II.1.5) A szerz dés meghatározása/tárgya 

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben)

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-� ����-�

További tárgy(ak) 

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�

II.1.7) Részekre történ  ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletb l szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                                

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                   igen nem

II. 2) SZERZ DÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) 

                                                                                               

                                                                                               

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                         

                                                                                               

                                                                                               

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:   

hónap(ok)ban: �� vagy    napokban: ���� (a szerz dés megkötését l számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  ���  vagy:    ���  és ���  között   

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétl d  jelleg  szerz dések esetében kérjük 
feltüntetni a további  szerz dések tervezett idejét:    

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerz dés megkötését l számítva)
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II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az id tartam hónap(ok)ban:   �� vagy  napokban: ���� (a szerz dés megkötését l számítva)  

VAGY:  kezdés           ����/ ��/��     (év/hó/nap)

                                                   ÉS/VAGY 

             befejezés       ����/��/��      (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZ DÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

                                                                                               

                                                                                               

III.1.2) F  finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

                                                                                               

                                                                                               

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

                                                                                               

                                                                                               

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerz dés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)              igen nem
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattev  személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történ  bejegyzésre vonatkozó el írásokat is  

Az ajánlatkér  által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

III.2.4) Fenntartott szerz dések

A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen nem 

A szerz dés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen nem 

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 

FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?    igen    nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ  hivatkozás:  

                                                                                               

                                                                                               

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli 

Tárgyalásos 
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IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti 

Tárgyalás nélküli 

Tárgyalásos 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)

A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás                                                                             

VAGY

Az összességében legel nyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                     

                      Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont 

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Súlyszám 

          

          

          

          

          

Részszempont 

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                              

Súlyszám 

          

          

          

          

          

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésr l (ha szükséges)

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkér  által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                          

IV.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen nem

Igen válasz esetén 

El zetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)        

Hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/�� (év/hó/nap)        
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IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  ����/��/�� (év/hó/nap )                                                                      Id pont:           

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):                    Pénznem:      

A fizetés feltételei és módja:                                                                  

                                                                                           

IV.3.4) Az ajánlattételi határid

Dátum:  ����/��/�� (év/hó/nap)                                                                      Id pont:           

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók  

ES     CS     DA    DE     ET EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU MT   NL PL PT   SK   SL FI    SV    

                                                      

Egyéb:                                                                                       

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

����/��/��-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: ��� (az ajánlattételi határid  lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                     Id pont:           

Helyszín :                                                                            

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
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V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL D   JELLEG -E? (adott esetben)                                       igen      nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
                                                                                          

V.2) A SZERZ DÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
                 igen      nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:  

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett id pontja: 

                                                                                          

                                                                                          

V.3.2) A szerz déskötés tervezett id pontja: 

                                                                                          

                                                                                          

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér  által el írt alapvet  szabályai, az els  tárgyalás 
id pontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

          igen nem

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

                                                                                          

V.3.5.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels  határa:  

                                                                                          

V.3.5.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: 
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V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek el írt igazolási módja a min sített ajánlattev k hivatalos 
jegyzékébe történ  felvétel feltételét képez  min sítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?              

igen nem

V.7) Egyéb információk: 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: ����/��/�� (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ  CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET K BE

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:       

E-mail:       Fax:       

Internetcím (URL): 

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHET

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:       

E-mail:       Fax:       

Internetcím (URL): 

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:       

E-mail:       Fax:       

Internetcím (URL): 
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B. MELLÉKLET 

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ SZÁMA ���              MEGHATÁROZÁS 

                                                                                               

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA 

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben)

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-� ����-�

További tárgyak 

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

4) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY ELTÉR  KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRID  FELTÜNTETÉSE 

Az id tartam hónap(ok)ban:   �� vagy napokban:   ����  (a szerz dés megkötését l számítva)   

VAGY       Kezdés         ����/��/��     (év/hó/nap) 

                                                     ÉS/VAGY 

                 Befejezés     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR L

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

----------------------(E mellékletb l a részek számának megfelel en több példány használandó) ---------------------- 



4. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY 
VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRID
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) (a közzétett hirdetményben megadott módon) 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai irányítószám:             Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: 

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal internetcíme (URL):

További információk a következ  címen szerezhet k be:  
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
 Ha attól eltér , kérjük töltse ki az A.I mellékletet
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 

II.1) LEÍRÁS 

II.1.1) AZ AJÁNLATKÉR  ÁLTAL A SZERZ DÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS (a közzétett hirdetményben megadott módon)

                                                                                               

II.1.2) A SZERZ DÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA (a közzétett hirdetményben megadott módon)

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

II.1.3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  (a közzétett hirdetményben megadott módon)

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben)

F  tárgy  ��.��.��.��-� ����-� ����-�

További tárgy(ak) 

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

III.1) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

III.1.1) Az ajánlatkér  által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

                                                                                               

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határid -hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az 
adott szerz désre vonatkozó korábbi közzététel) 

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határid -hosszabbítással érintett ajánlattételi felhívás:

Hirdetmény száma a KÉ-ben:                      �����/���� (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma:              ����/��/�� (év/hó/nap )          

A hirdetmény közzétételének dátuma:         ����/��/�� (év/hó/nap )          

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határid :    ����/��/�� (év/hó/nap )         
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III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)

Hirdetmény száma a KÉ-ben:                      �����/���� (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény feladásának dátuma:              ����/��/�� (év/hó/nap )          

A hirdetmény közzétételének dátuma:         ����/��/�� (év/hó/nap )          

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határid :    ����/��/�� (év/hó/nap )

                         -------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------

III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határid  meghosszabbításra?  
igen nem

Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határid :

����/��/�� (év/hó/nap )         Id pont:           

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)

IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról 

� Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került. 

� Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelez )

                                                                                          
                                                                                          

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben) 

IV.2.1) Dátumok módosítása

A módosítandó dátum helye a 
közzétett hirdetményben

A következ  helyett A következ  id pont irányadó

                    

                    

                    

                    

                    

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��
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IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban: 

                                                                                               

A következ  helyett: 

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

A következ  irányadó: 
                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

és/vagy 
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

--------------------------------- [A IV.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] -------------------------- 

IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRID  HOSSZABBÍTÁSÁRÓL (adott esetben) 

IV.3.1) Dátumok változása

A meghosszabbítással érintett 
dátum helye a közzétett 
hirdetményben

A következ  helyett A következ  id pont irányadó

                    

                    

                    

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

Dátum: ����/��/��
Id pont: ��:��

IV..3.2) Az ajánlattételi határid  meghosszabbításának indoka 

                                                                                          

                                                                                          
                                              

IV.4. EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
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IV.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA

IV.5.1) A feladás dátuma::����/��/�� (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ  CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET K BE 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  

Címzett:  

Telefon:       

E-mail:       Fax:       

Internetcím (URL): 



5. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85.   
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma_____________    

  KÉ nyilvántartási szám___________________________  

I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D  FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV KÉNT SZERZ D  FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:
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E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattev  általános címe (URL):

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA

Központi szint  Közszolgáltató 

Regionális/helyi szint
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 
241. § b)–c) pont] 

Közjogi szervezet  Egyéb 

I.4.) AZ AJÁNLATKÉR  TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.4.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN

 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                     

 Egészségügy

I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN

 Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                          

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és 
elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                          

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                        

 Szén és más szilárd tüzel anyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                          

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont] 

 Repül téri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kiköt i tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkér  által a szerz déshez rendelt elnevezés 

                                                                                         
                                                                                      

II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább 
megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás                        b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                            

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkér  által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelel en

Szolgáltatási kategória            

��
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és  
4. mellékletében)

Építési koncesszió

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye 

                             
                          

                             
                          

NUTS-kód                  

�����

A teljesítés helye  

                           
                       

                           
                       

NUTS-kód                 

�����

A teljesítés helye  

                            
                           

                            
                           

NUTS-kód                  

�����

II.1.3) A szerz déskötés id pontja 

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap)

II.1.4) A szerz dés tárgya és mennyisége 
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II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben)

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-� ����-�

További 
tárgy(ak) 

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�

II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerz dés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerz dést, 
részt és opciót beleértve)

ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val    ÁFA (%) 

Érték (arab számmal)                         Pénznem 
            ��,�

II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA 

Az id tartam hónap(ok)ban:   �� vagy  napokban: ���� (a szerz dés megkötését l számítva)  

VAGY:  kezdés           ����/ ��/��     (év/hó/nap)

      befejezés       ����/��/��      (év/hó/nap)  

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattev ként szerz d  fél általi teljesítés határideje: ����/ ��/��     (év/hó/nap)

b) ajánlatkér ként szerz d  fél általi teljesítés határideje: ����/ ��/��     (év/hó/nap) 

A szerz dés határozatlan id tartamra szól?                                        igen nem 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § 
(3) bek. szerinti eljárást]  

Nyílt

Meghívásos 

Gyorsított meghívásos 

Versenypárbeszéd 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos eljárás 
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III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén  

Nyílt

Meghívásos 

Id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszer  eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos 

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)

A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás              

VAGY

Az összességében legel nyösebb ajánlat                             a következ  részszempontok alapján

Részszempont 

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Súlyszám 

          

          

          

          

          

Részszempont 

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                              

Súlyszám 

          

          

          

          

          

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS 

KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre                                   

A hirdetmény közzétételének id pontja a HL-ben: ����/��/�� (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben:  ����/S ���-�������

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény közzétételének id pontja a KÉ-ben: ����/��/�� (év/hó/nap)                  

A hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám)
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III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illet leg a 
Közbeszerzési Dönt bizottság tájékoztatásának napja

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményér l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény közzétételének id pontja a HL-ben: ����/��/�� (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: ����/S ���-�������

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény közzétételének id pontja a KÉ-ben: ����/��/�� (év/hó/nap)                  

A hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSA 

IV.1.1) A szerz dés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerz déses feltételt?           igen nem

IV.1.2) A szerz dés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerz déses feltételt is):

                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                          

IV.1.3) A módosítás indoka: 

                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                     

IV.1.4) A szerz dés módosításának id pontja 

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap)

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 
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V.2) A nyertes ajánlattev ként szerz d  fél nyilatkozata: 

                                                                                           
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                 

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:����/��/�� (év/hó/nap)



6. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSÉR L

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt bizottsága) tölti ki 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ 

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D  FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV KÉNT SZERZ D  FÉL NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:
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Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattev  általános címe (URL):

----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 

I.3.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA

Központi szint  Közszolgáltató 

Regionális/helyi szint  Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] 

Közjogi szervezet  Egyéb 

I.4.) AZ AJÁNLATKÉR  TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.4.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN

 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Védelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                     

 Egészségügy

I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR K ESETÉN

 Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                           

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                            

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzel anyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                            

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repül téri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kiköt i tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkér  által a szerz déshez rendelt elnevezés 

                                                                                               

II.1.2) A szerz dés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerz dés
vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás                         b) Árubeszerzés                             c) Szolgáltatás                            

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkér  által meghatározott 
követelményeknek 
megfelel en

Szolgáltatási kategória            ��
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Építési koncesszió

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet

Részletvétel 

Ezek kombinációja/Egyéb 

Szolgáltatási koncesszió           

A teljesítés helye 

                              

                              

NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye  

                              

                              

NUTS-kód                 �����

A teljesítés helye  

                              

                              

NUTS-kód                  �����

II.1.3) A szerz déskötés id pontja 

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap)

II.1.4) A szerz dés tárgya és mennyisége 

                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben)

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-� ����-�

További tárgy(ak) 

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�
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II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE

Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerz dés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerz dést, részt és 
opciót beleértve)

ÁFA 
nélkül 

ÁFÁ-val    ÁFA (%) 

Érték (arab számmal)                         Pénznem ��,�

II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA 

Az id tartam hónap(ok)ban:   �� vagy  napokban: ���� (a szerz dés megkötését l számítva)  

VAGY:  kezdés:           ����/ ��/��     (év/hó/nap)

             befejezés:       ����/��/��      (év/hó/nap)  

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattev ként szerz d  fél általi teljesítés határideje: ����/ ��/��     (év/hó/nap)

b) ajánlatkér ként szerz d  fél általi teljesítés határideje: ����/ ��/��     (év/hó/nap)

A szerz dés határozatlan id tartamra szól?                                        igen nem 

II.4) A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS ELLENSZOL-
GÁLTATÁS 

II.4.1) A szerz dés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség 

                                                                                               

                                                                                               

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni] ÁFA 

nélkül 
ÁFÁ-val    ÁFA (%) 

Érték (arab számmal)                         Pénznem ��,�

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti 
eljárást] 

Nyílt

Meghívásos 

Gyorsított meghívásos 

Versenypárbeszéd 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos eljárás 
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III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén  

Nyílt

Meghívásos 

Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Keretmegállapodásos

III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszer  eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli 

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos 

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelel t jelölje meg)

A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás         

VAGY

Az összességében legel nyösebb ajánlat               

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI 

KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre                                   

A hirdetmény közzétételének id pontja a HL-ben: ����/��/�� (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: ����/S ���-�������

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény közzétételének id pontja a KÉ-ben: ����/��/�� (év/hó/nap)                  

A hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illet leg a 
Közbeszerzési Dönt bizottság tájékoztatásának napja

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményér l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény közzétételének id pontja a HL-ben: ����/��/�� (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: ����/S ���-�������

ÉS / VAGY                           
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A hirdetmény közzétételének id pontja a KÉ-ben: ����/��/�� (év/hó/nap)                  

A hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1) SZERZ DÉSSZER  TELJESÍTÉS

IV.1.1) A szerz dés teljesítése szerz désszer  volt-e?             igen nem

IV.1.2) Nem szerz désszer  teljesítés esetén a szerz désszegés típusa, leírása, indoka:

                                                                                               

                                                                                               

IV.1.3) A szerz désszegést elkövet (k) neve, címe: 

                                                                                               

                                                                                               

IV.2) SZERZ DÉSSZER  RÉSZTELJESÍTÉS

IV.2.1) A szerz dés részteljesítése szerz désszer  volt-e?                                                               igen nem

IV.2.2) Nem szerz désszer  részteljesítés esetén a szerz désszegés típusa, leírása, indoka:

                                                                                               

                                                                                               

IV.2.3) A szerz désszegést elkövet (k) neve, címe: 

                                                                                               

                                                                                               

IV.3) SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.3.1) A szerz dést módosították-e?                                                                                                  igen nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerz dés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                   

A hirdetmény közzétételének id pontja a KÉ-ben: ����/��/�� (év/hó/nap)                  

A hirdetmény száma a KÉ-ben:
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V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

V.2) A nyertes ajánlattev ként szerz d  fél nyilatkozata: 

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:����/��/�� (év/hó/nap)
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

1. Az ajánlatkér  neve és címe: 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
3. A választott eljárás fajtája: 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti 
indokolás:
c)  Az eredménytelen eljárást követ en indul-e új eljárás:

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehet ség esetén részenként): 
6. a) Az érvényes ajánlatot tev k neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illet leg elemei (részajánlattételi lehet ség esetén részenként): 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ  táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehet ség esetén részenként): 

     Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 

Az elbírálás A részszempontok             
részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és 
súlyszám  
szorzata

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és
súlyszám  
szorzata

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és
súlyszám 
szorzata

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattev nként:

             

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

   
(A táblázatnak az ajánlattev k nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
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c)** Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 
d)** Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
7. Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev  neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 

b)* A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? 
 b)* A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
10.* A szerz dés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közrem ködik/közrem ködnek:
 a) A nyertes ajánlattev  ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattev  a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerz dést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattev  ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
13. a) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezd napja:
      b) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 
14.* Egyéb információk: 
15.* Hivatkozás az el zetes összesített tájékoztatóra, illet leg az id szakos el zetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illet leg meghirdet  hirdetményre és 
közzétételének/megküldéséneknapja: 
17. Az eredményhirdetés id pontja:
18. Az összegezés elkészítésének id pontja: 
19.* Az összegezés javításának indoka: 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkér  az összességében legel nyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
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Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

1. Az ajánlatkér  neve és címe: 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
3. A választott eljárás: 
4. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: 

b)  Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: 
c)  Az eredménytelen részvételi szakaszt követ en indul-e új eljárás: 

5. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlattételi lehet ség esetén részenként): 
6. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkez k neve és címe, 
min sítésük indoka (részajánlattételi lehet ség esetén részenként megadva): 
7. Az alkalmatlannak min sített jelentkez k neve és címe, valamint min sítésük indoka 
(részajánlattételi lehet ség esetén részenként megadva): 
8. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkez k neve és címe, az 
érvénytelenség indoka (részajánlattételi lehet ség esetén részenként megadva): 
9.  Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkez k neve és címe (részajánlattételi lehet ség 
esetén részenként megadva): 
10.  Egyéb információk: 
11. Hivatkozás az el zetes összesített tájékoztatóra, illet leg az id szakos el zetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 
12. Hivatkozás az eljárást megindító, illet leg meghirdet  hirdetményre és közzétételének 
napja:
13. Az eredményhirdetés id pontja:
14. Az összegezés elkészítésének id pontja: 
15.* Az összegezés javításának indoka: 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
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Az éves statisztikai összegezés 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekr l a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti 
ajánlatkér k vonatkozásában

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

I.1) AZ AJÁNLATKÉR  NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA

Központi szint Közjogi szervezet                        

Regionális/helyi szint    Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) 
pont]  

Egyéb                                               

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR  KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
ADATOK

II.1) A közösségi értékhatárokat elér  vagy meghaladó érték  közbeszerzések (a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi 
mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

Száma: ���

Érték:

II.2) A nemzeti értékhatárokat elér  vagy meghaladó érték  közbeszerzések (a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi 
mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

Száma: ���

Értéke: 
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III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR  KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 
ADATOK

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)–IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi 
mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni) 

III.1.1) Árubeszerzés 

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                          ��� (száma)                           (értéke)

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes árubeszerzés az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint)         ��� (száma)                                (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben:                        ��� (száma)                           (értéke)

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes árubeszerzés az egyszer  eljárásban:                             ��� (száma)                           (értéke)
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III.1.2) Építési beruházás 

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben:                   ��� (száma)                           (értéke)

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt:                                                       ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes építési beruházás az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke) 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt: ��� (száma)                           (értéke)
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Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési beruházás az egyszer  eljárásban:                       ��� (száma)                           (értéke)

III.1.3) Építési koncesszió

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke)

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt: ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes építési koncesszió az egyszer  eljárásban:                         ��� (száma)                           (értéke)

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke) 

Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem 

érte el a közösségi értékhatárt: ��� (száma)                           (értéke)



13450 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/41. szám

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési koncesszió az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke)

III.1.4) Szolgáltatás-megrendelés

III.1.4.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke)
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Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke)

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke)

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mez be csak szám érték 
írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)    

III.2.1) Árubeszerzés 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 124. § (2) a)

 124. § (2) b)

 125. § (1)  

 125. § (2) a) 

 125. § (2) b) 

 125. § (2) c) 

 125. § (4) a)

 125. § (4) b)

 125. § (4) c) 

 125. § (4) d) 
��� (száma)  

                         
(értéke) 

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -------------------------- 

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke) 
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Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 252. § (1) a)

 252. § (1) b)

 252. § (1) c)

 125. § (2) b) 

 125. § (4) a)

 125. § (4) b) 

 125. § (4) c)

 125. § (4) d) 
��� (száma)  

                         
(értéke)

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -------------------------- 

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 124. § (2) a)

 124. § (2) b)

 124. § (2) c)

 125. § (1) 

 125. § (2) a) 

 125. § (2) b) 

 125. § (2) c)

 125. § (3) a)

 125. § (3) b)

 139. § (2)
��� (száma)  

                         
(értéke) 

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -------------------------- 

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:

��� (száma)                           (értéke) 

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 252. § (1) a)

 252. § (1) b)

 252. § (1) c)

 125. § (2) b)

 125. § (3) a)

 125. § (3) b)

��� (száma)  

                         
(értéke)

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -------------------------- 

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszer  eljárásban:

��� (száma)                           (értéke) 
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III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Egyszer  eljárás (Kbt. VI. fejezete)

 252. § (1) a)

 252. § (1) b)

 252. § (1) c)

 125. § (2) b)
��� (száma)  

                         
(értéke)

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -------------------------- 

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

��� (száma)                           (értéke) 

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elér  vagy 
azt meghaladó érték  közbeszerzések (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab 
számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások

szerz dések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):                                    

IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab 
számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét 
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

IV.5.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    
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IV.5.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5.5) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5.6) Zöld közbeszerzések összesen 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.6) Szociális szempontok figyelembevétele (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, 
arab számokkal kell kifejezni) 

IV.6.1) A szociális szempont a m szaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.6.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása során került figyelembe 
vételre

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.6.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.6.4) A szociális szempont a szerz déses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került 
figyelembevételre 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    
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IV.6.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §) 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mez be csak szám 
érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével 
összefüggésben (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mez be
csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA:����/��/�� (év/hó/nap)



10. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez
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Az éves statisztikai összegezés 

Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekr l/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. V. és VII. fejezete szerinti ajánlatkér k vonatkozásában 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

I.1) AZ AJÁNLATKÉR  NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község: Postai
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR  TEVÉKENYSÉGI KÖRE

 Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                           

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és elosztása  

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]                                            

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]                                          

 Szén és más szilárd tüzel anyagok feltárása és 
kitermelése  

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]             

 Vasúti szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]                                            

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                         

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Repül téri tevékenység  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]    

 Kiköt i tevékenységek  

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Postai szolgáltatások  

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]    
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II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR  KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
ADATOK

II.1) A közösségi értékhatárokat elér  vagy meghaladó érték  közbeszerzések (a Kbt. V. fejezete) (valamennyi 
mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

Száma: ���

Értéke: 

II.2) A nemzeti értékhatárokat elér  vagy meghaladó érték  közbeszerzések (a Kbt. VII. fejezete) (valamennyi 
mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

Száma: ���

Értéke: 

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR  KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 
ADATOK

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)–IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket (valamennyi 
mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

III.1.1) Árubeszerzés 

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. V. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt 

 meghívásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszer  eljárás (Kbt. VII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

��� (száma)  

                          (értéke)
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---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes árubeszerzés az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. V. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke)

Egyszer  eljárás (Kbt. VII. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes árubeszerzés az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke)

III.1.2) Építési beruházás 

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. V. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt 

 meghívásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszer  eljárás (Kbt. VII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos 

��� (száma)  

                          (értéke)
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---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes építési beruházás az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. V. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke)

Egyszer  eljárás (Kbt. VII. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes építési beruházás az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke)

III.1.3) Szolgáltatás-megrendelés

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Közösségi eljárásrend (Kbt. V. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 nyílt 

 meghívásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 tervpályázat 

��� (száma)  

                          (értéke)

---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke) 

Egyszer  eljárás (Kbt. VII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárás-típust jelöljön meg)

 hirdetménnyel induló tárgyalás 
nélküli 

 hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélkül induló 
tárgyalásos  

��� (száma)  

                          (értéke)
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---------------(E részb l az egyes eljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--------------

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Közösségi eljárásrend (Kbt. V. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés a közösségi eljárásrendben: ��� (száma)                           (értéke)

Egyszer  eljárás (Kbt. VII. fejezete)

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                           (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------------- 

Összes szolgáltatás-megrendelés az egyszer  eljárásban: ��� (száma)                           (értéke)

IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

IV.1) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások

szerz dések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):                                    

IV.2) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab 
számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.3) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét 
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.4) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.4.1) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.4.2) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    
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IV.4.3) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.4.4) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.4.5) A Kbt. 68. § (5) bekezdésének alkalmazása 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.4.6) Zöld közbeszerzések összesen 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, 
arab számokkal kell kifejezni)  

IV.5.1) A szociális szempont a m szaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5.2) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §-ok) meghatározása során került figyelembe 
vételre

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5.3) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során került figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5.4) A szociális szempont a szerz déses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése] meghatározása során került 
figyelembe vételre 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.5.5) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §) 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    
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IV.5.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.5.1–IV.5.5.] összesen 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.6) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mez be csak szám 
érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.7) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 70. §-ának (2) bekezdésével 
összefüggésben (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 253. §) (valamennyi mez be
csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni) 

közbeszerzések száma: ���

közbeszerzések értéke:                                    

IV.9) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA:����/��/�� (év/hó/nap)



11. melléklet az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelethez
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EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészít  Kiadványa 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg                                 Fax: (352) 29 29 42 670 
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int  Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
: http://simap.eu.int 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, 
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY 

KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban 
szerepl  feltételek alapvet  módosulását eredményezi, az egyenl  bánásmód elvének, valamint a beszerzés 
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kit zött határid k
módosítására. 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város: Postai
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZL  TESTÜLET TÍPUSA 

Ajánlatkér (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerz dések esetében)                                       

Ajánlatkér (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)                        
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) Az ajánlatkér  által a szerz déshez rendelt elnevezés 
(az eredeti hirdetményben szerepl  információnak megfelel en) 

_________________________________________________________________________________________ 

II.1.2) A szerz dés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége 
(az eredeti hirdetményben szerepl  információnak megfelel en) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szerepl  információnak 
megfelel en) 

F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben) 

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-� ����-�
További tárgy(ak) ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�
����-� ����-�

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szerepl  információnak megfelel en) 

Nyílt                                                                        

Meghívásos                                                  

Gyorsított meghívásos                                

Tárgyalásos                                                 

Gyorsított tárgyalásos                                

Versenypárbeszéd                                      
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IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szerepl  információnak 
megfelel en, adott esetben) 

_________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) 
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja:                    SIMAP          
                                                                                            OJS eSender 

Bejelentkezés:                                                                    ��������������������

Hirdetmény hivatkozási száma:                                        ���-������� (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) 

Hirdetmény száma a HL-ben: ����/S���-������� ��/��/���� (nap/hó/év) 

IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának id pontja:��/��/���� (nap/hó/év) 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZ RE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, 
amennyire szükség van) 

Befejezetlen eljárás                                         Javítás                             További információ                     

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott 
esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) 

A közbeszerzési eljárást megszüntették.                                           

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették.                

Nem került sor szerz dés odaítélésére.                                             

Lehetséges, hogy a szerz dést ismételten közzéteszik.                    

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó 
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára 
& és a bekezdés számára) 

VI.3.1) Az ajánlatkér  által 
benyújtott eredeti információ 
módosítása 

A TED-en közzétett információk 
nem felelnek meg az ajánlatkér
által eredetileg megadottaknak.

Mindkett
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VI.3.2) Az eredeti 
hirdetményben 

A megfelel  pályázati 
dokumentációban 
(a további információkat lásd a 
megfelel  pályázati 
dokumentációban) 

Mindkett ben 
(a további 
információkat lásd a megfelel
pályázati dokumentációban) 

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) 

A szöveg módosítandó része: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

A következ  helyett: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Helyesen:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) 

A módosítandó adatok: A következ  helyett: Helyesen:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

��/��/����
(nap/hó/év )                                        

��:�� (id pont )            

��/��/����
(nap/hó/év )         

��:��          (id pont )            

                                           

��/��/����
(nap/hó/év )                                        

��:�� (id pont )

��/��/����
(nap/hó/év )          

��:��             (id pont )         

                                                     

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

A módosítandó szövegrész (adott esetben) 

Hivatalos név: 
Postai cím: 

Város: Postai
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett:

Telefon:

E-mail: Fax: 
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkér  általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):
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VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) 

A beírandó szöveg helye: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

A beírandó szöveg: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

--------------------(A VI. szakaszból szükség szerint több példány használható) -------------------- 

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID PONTJA:��/��/����(nap/hó/év )                  



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
6/2009. (III. 31.) IRM

rendelete

egyes közúti közlekedési igazgatási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés d) és i) pontjában, valamint a közúti közle-
kedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
42. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igaz-
ságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva – a 41. §, vala-
mint a 7. melléklet tekintetében a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 29/2008.
(II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hi-
vatalt vezetõ miniszterrel, valamint a pénzügyminiszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazásában:
a) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Euró-

pai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes
más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az
Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gaz-
dasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes más
állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az
Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban ré-
szes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

b) Harmadik ország: az EGT-államon, valamint az
Európai Unió és harmadik ország között létrejött nemzet-
közi szerzõdés alapján az EGT-állammal azonos jogokat
élvezõ államokon kívüli országok;

c) Harmadik ország állampolgára: a harmadik ország-
beli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó személy, valamint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek be-
utazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tar-
tozó EGT-állam állampolgár – harmadik ország állampol-
gárságával rendelkezõ – családtagja;

d) Szokásos tartózkodási hely:
da) az az ország, ahol az adott személy általában él,

vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt sze-
mélyes és foglalkozásával összefüggõ kötöttségei miatt,
vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkezõ személy
esetén olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros

kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország kö-
zött, ahol él, valamint

db) azon személy esetében, akinek a foglalkozással
kapcsolatos, illetve személyes kötöttségei eltérõ országok-
hoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két
vagy több EGT-államban található különbözõ helyeken él,
a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötõdések
szerinti tagállamot kell tekinteni feltéve, hogy az ilyen sze-
mély rendszeresen visszatér oda, ez utóbbi feltételnek nem
kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott idõtartam-
ra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagál-
lamban, az egyetemi, illetve iskolai tanulmányok nem je-
lentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését;

e) Új jármû: a külföldi gyártótól, vagy forgalmazótól,
vagy márka kereskedésben közvetlenül megvásárolt és beho-
zott (importált), hatóság által még – ideiglenes jelleggel
sem – nyilvántartásba nem vett jármû, illetve a Magyarorszá-
gon gyártott – nyilvántartásban még nem szereplõ – jármû;

f) Használt jármû: egy hatóság által már – akár ideigle-
nes jelleggel is – nyilvántartásba vett jármû, vagy Magyar-
országon már üzemeltetett, de a közúti közlekedési nyil-
vántartás jármû nyilvántartásában nem szereplõ, vagy ki-
vont állapotú jármû;

g) Vezetõi engedély cseréje: egy már korábban magyar,
vagy egy másik EGT-állam hatósága által kiadott vezetõi
engedély helyett e rendelet szabályai szerint új vezetõi en-
gedély kiadása;

h) Vezetõi engedély honosítása: egy harmadik ország
hatósága által kiadott vezetõi engedély helyett e rendelet
szabályai szerinti magyar vezetõi engedély kiadására irá-
nyuló eljárás.

(4) A közlekedési igazgatási hatóság – a külön jogsza-
bályban meghatározott feltételek fennállása ese-
tén1 – a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett ada-
tok alapján, kérelemre a 19. számú melléklet szerinti ható-
sági bizonyítványt állít ki.”

2. §

Az R. 2. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg a § jelenlegi szövegének megjelölése
(1) bekezdésre változik:

„(2) A Magyar Köztársaság területén jármûvezetési jo-
gosultság igazolására alkalmas az ügyfél által együttesen
bemutatott, az adott kategória tekintetében lejárt érvényes-
ségû vezetõi engedély és a közlekedési igazgatási hatóság
által a kérelemrõl elektronikus úton kiállított és az ügyfél-
nek átadott adatlap a vezetõi engedély cseréjére irányuló
eljárás kezdeményezését követõen az új vezetõi engedély
kiadásáig, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított
60 napig.

1 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény.
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(3) A külföldi hatóság által kiállított érvényes vezetõi
engedély Magyar Köztársaság területén történõ elveszté-
se, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a Magyar Köz-
társaság területén jármûvezetési jogosultság igazolására
alkalmas a bejelentésrõl szóló jegyzõkönyv és a vezetõi
engedélyt kiadó külföldi ország hatósága által kiállított,
a vezetõi engedély adataira, érvényességére és a vezetõi
jogosultság tartalmára vonatkozó igazolás, a kiállítás dátu-
mától számított legfeljebb 30 napig.

(4) Az érvényes magyar vezetõi engedély külföldön tör-
ténõ elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése esetén
a Magyar Köztársaság területén jármûvezetési jogosultság
igazolására alkalmas a külföldi vagy magyar hatóságnál
tett bejelentésrõl szóló jegyzõkönyv a bejelentéstõl számí-
tott legfeljebb 30 napig.”

3. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A „kezdõ vezetõi engedély” minõsítés kétéves idõ-
tartama az 5. § (1) bekezdésében meghatározott idõtarta-
mon belül elkövetett közlekedési szabálysértés vagy bûn-
cselekmény miatt jogerõsen kiszabott jármûvezetéstõl,
jármûfajtától vagy kategóriától eltiltás, illetve a vezetõi
engedély külön jogszabályban2 meghatározott visszavoná-
sának leteltét követõen újra kezdõdik.”

4. §

Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) Vezetõi engedélyt – a (3) és (4) bekezdésben

foglaltak kivételével – az elõírt feltételek teljesülése mel-
lett is csak olyan kérelmezõnek lehet kiadni, akinek a szo-
kásos tartózkodási helye Magyarország területén van, va-
lamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadá-
sát megelõzõ hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
Ha a kérelmezõ külföldi hatóság által kiállított vezetõi en-
gedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság
a 16–19. § alapján jár el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magyarországi tar-
tózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság
szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásából. A személyi adat – és lakcímnyilvántartás hatá-
lya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár eseté-
ben az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti ható-
ság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõen nem követelmény a hat
hónapos magyarországi tartózkodás igazolása, ha a harma-
dik ország állampolgárának kérelme a Magyarországon
korábban megszerzett vezetõi engedély pótlására irányul.

2 A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény, valamint a sza-
bálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény.

(4) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a nem magyar állam-
polgár kérelme alapján a külföldön megszerzett vezetõi
engedély honosítására, illetve más EGT-állam hatósága
által kiadott vezetõi engedély cseréjére irányuló eljárás
során a vezetõi engedély kiadását megelõzõ hat hónapos
magyarországi tartózkodás igazolása nem követelmény,
ha a kérelem alapja a külföldi vezetõi engedélybe be-
jegyzett érvényességi idõ lejárata. Ez esetben a vezetõi
engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultsá-
got igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi sze-
mély jegyzõkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatko-
zóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország
területén van.

(5) A külföldön megszerzett vezetõi engedély honosítá-
sára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelme-
zõ Magyarországon szerez olyan jármûfajta vezetésére
való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.”

5. §

Az R. 15. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következõ f) pont-
tal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában közlekedésbiztonsági
szempontból jármûvezetésre alkalmatlannak kell tekinteni
azt a személyt,]

„e) akinek a vezetõi engedélyét a közúti közlekedési
elõéleti pontrendszerrõl szóló törvény alapján a közleke-
dési igazgatási hatóság ideiglenesen visszavonta, a határo-
zat jogerõre emelkedésétõl kezdõdõen a visszavonást
követõen elkezdett utánképzés elvégzését tanúsító igazo-
lás közlekedési igazgatási hatóságnál történõ bemutatá-
sáig, de legalább a vezetõi engedély leadása napjától szá-
mított hat hónapig,

f) akinek külön jogszabály3 alapján a hatáskörrel ren-
delkezõ hatóság az egészségi alkalmatlanságát állapította
meg, az egészségi alkalmasság igazolásáig.”

6. §

Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A közlekedési igazgatási eljárásban a külföldi

hatóság által a 16. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában
meghatározottaknak megfelelõ vezetõi engedély – kivéve
az ideiglenes jelleggel vagy a jármûvezetés tanulására ki-
adott okmányokat – akkor tekinthetõ érvényesnek, ha:

a) a vezetõi engedély jogosítottja nyilatkozik arról,
hogy a külföldi vezetõi engedély kiadásakor a kiállító or-
szágban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel, illetve
lakóhellyel;

3 A közúti jármûvezetõk egészségi alkalmasságának megállapításáról
szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet.



b) a külföldi vezetõi engedély jogosítottja a magyar veze-
tõi engedély kiadására irányuló eljárás idõpontjában megfelel
az e rendeletben meghatározott életkori feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek
megfelelõ külföldi vezetõi engedély vizsgakötelezettség
nélkül cserélhetõ. A 16. § (2) bekezdés b) pontjában meg-
határozott tagállamban kiállított vezetõi engedély a kate-
góriabõvítés szempontjából a képzés és vizsgáztatás folya-
matában is megfelelõnek tekintendõ.

(3) Ha a külföldi vezetõi engedély nem a 16. § (2) be-
kezdés a) vagy b) pontjában meghatározott országban
került kiállításra, és ha a külföldi vezetõi engedélyrõl ké-
szült hiteles fordítás alapján

a) a vezetési jogosultság tartalma megfeleltethetõ az
e rendelet mellékletében meghatározott valamely nemzet-
közi kategória tartalmával, tanfolyammentes közlekedési
alapismeretekbõl; vagy

b) nem állapítható meg a vezetési jogosultság tartalma,
vagy az nem feleltethetõ meg az e rendelet mellékletében
meghatározott valamely nemzetközi kategória tartalmá-
val, tanfolyammentes gyakorlati vezetési és közlekedési
alapismeretekbõl
történt sikeres vizsgát követõen kerülhet sor a vezetõi en-
gedély honosítására.

(4) Ha a külföldi vezetõi engedélybõl az egészségi alkal-
masság idõtartama nem állapítható meg, vagy az a magyar
jogszabályban meghatározott idõtartamtól eltér, az egészségi
alkalmasságot külön jogszabály4 szerint igazolni kell.

(5) Ha a külföldi vezetõi engedélyt kiállító hatóság a ve-
zetési jogosultságot korlátozta, vagy a jogosultság gyakor-
lását feltételhez kötötte, a közlekedési igazgatási hatóság
az okmány hiteles fordítását a 16. § (1) bekezdésében és
a (2) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt feltételeknek
való megfelelés esetén is kérheti.

(6) Kétség esetén a magyar vezetõi engedély kiadására irá-
nyuló eljárásban a Közigazgatási és Elektronikus Közszol-
gáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) el-
lenõrzi a külföldi vezetõi engedély adatainak egyezõségét.”

7. §

Az R. 17/A. §-a a következõ (4)–(7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A közlekedési igazgatási eljárásban nem tekinthetõ
érvényesnek a másik EGT-állam által kiállított vezetõi enge-
dély, ha azt a kiállító tagállam területén korlátozták, vissza-
vonták, vagy a vezetési jogosultságot felfüggesztették.

(5) A vezetõi engedély cseréjére irányuló eljárás során
ellenõrizni kell, hogy a benyújtott vezetõi engedély tényle-
gesen mely kategóriára érvényes.

(6) Kétség esetén a Hivatal közremûködésével a vezetõi
engedély kiállításához, pótlásához vagy cseréjéhez a kiadó

EGT-állam hatóságának megkeresése útján ellenõrzést
kell végezni.

(7) A közlekedési igazgatási hatóság megtagadja a ve-
zetõi engedély kiállítását azon kérelmezõnek, akinek a ve-
zetõi engedélyét egy másik tagállamban korlátozták, ér-
vénytelenítették, visszavonták vagy a vezetési jogosultsá-
gát felfüggesztették.”

8. §

Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Azonos fajtájú jármûvezetésre jogosító okmányból
az engedély jogosítottja egyidejûleg csak egy érvényes ok-
mánnyal rendelkezhet. A közlekedési igazgatási hatóság
megtagadja a vezetõi engedély kiállítását, vagy a már ki-
adott vezetõi engedélyt visszavonja, ha megállapítja, hogy
a kérelmezõ már rendelkezik vagy a kérelem beadásakor
már rendelkezett más EGT-állam hatósága által kiadott ve-
zetõi engedéllyel.”

9. §

(1) Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Az elsõ vezetõi engedély kiadására, illetõleg az új ka-
tegória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére és
a vezetõi engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési
igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani. Elektro-
nikus úton is be lehet jelenteni a 2001. január 1-je után ki-
adott vezetõi engedély elvesztését, ellopását, megsemmisülé-
sét, és kezdeményezhetõ annak pótlása. Az elektronikus úton
kezdeményezett pótlás esetén – az okmányazonosító adat ki-
vételével – a korábbi vezetõi engedéllyel megegyezõ adattar-
talommal kell kiállítani a vezetõi engedélyt.”

(2) Az R. 21. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(11) bekezdés megje-
lölése (4)–(12) bekezdésre változik:

„(3) Elektronikus úton is kezdeményezhetõ a 2001. január
1-je után kiadott, az adott kategória tekintetében lejárt érvé-
nyességû vezetõi engedély cseréje, feltéve, ha az új egészségi
alkalmassági érvényességi idõ lejártának idõpontja a csere
alapjául szolgáló vezetõi engedély 4. b) pontjában meghatá-
rozott érvényességi idõn belül esik. Az elektronikus úton
kezdeményezett vezetõi engedély cseréje esetén – az ok-
mányazonosító és kategória érvényességi adat kivételé-
vel – a korábbi vezetõi engedéllyel megegyezõ adattartalom-
mal kell az új vezetõi engedélyt kiállítani.”

10. §

Az R. 22/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„(4) A ve ze tõi en ge dély el vesz té sé rõl, el tu laj do ní tá sá -
ról, meg sem mi sü lé sé rõl, il let ve meg ta lá lá sá ról fel vett
jegy zõ köny vet ok mány tá ri alap irat ként a köz le ke dé si
igaz ga tá si ha tó ság a Hi va tal nak to váb bít ja. Az elekt ro ni -
kus úton kez de mé nye zett ve ze tõi en ge dély pót lás ese tén
az ügy fél elekt ro ni kus úton tett nyi lat ko za ta ke rül a Hi va -
tal nak to váb bí tás ra.”

11.  §

(1) Az R. 24.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A jár mû ve ze tés re jo go sí tó ok má nyok a kö vet ke zõ ha -
tár idõ ig jo go sí ta nak ve ze tés re]

„b)  a ve ze tõi en ge dély ka te gó ria ér vé nyes sé ge a kü lön
jog sza bály ban elõ írt or vo si vizs gá la ton meg ál la pí tott idõ -
pon tig,”

(2) Az R. 24.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A ve ze tõi en ge dély ki ál lí tá sa so rán an nak ér vé nyes sé -

gét az (1) be kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott ér vé nyes sé gi
idõn be lül – az ügy fél ké rel mé re – úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy a le já ra tá nak hó nap ja és nap ja meg egyez zen az ügy fél
szü le té si ide jé nek hó nap já val és nap já val.”

12.  §

Az R. 31.  §-a a kö vet ke zõ (13) be kez dés sel egé szül ki:
„(13) Ha a ve ze tõi en ge dély, il let ve az abba tett be jegy -

zés ha mis, ha mi sí tott, il let ve  valótlan tényt, jo go sult sá got
tar tal maz, a nyo mo zó ha tó ság le fog la lást meg szün te tõ, il -
let ve a bün te tõ el já rást le zá ró ha tá ro za ta alap ján a köz le ke -
dé si igaz ga tá si ha tó ság a ve ze tõi en ge dély vissza vo ná sá -
val egy ide jû leg in téz ke dik az en ge dély-nyil ván tar tás ban
sze rep lõ  valótlan ada tok ja ví tá sá ra, tör lé sé re, il let ve az ok -
mány ér vény te le ní té sét kö ve tõ se lej te zés re.”

13.  §

Az R. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38.  § (1) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott jár mû -

vel – ki vé ve a tro li buszt, vil la most, ke rék párt, a két- és há -
rom ke re kû se géd mo to ros ke rék párt, ál la ti erõ vel vont jár -
mû vet, ké zi ko csit – köz úti for ga lom ban ak kor le het részt
ven ni, ha for ga lom ba he lyez ték, vagy ide ig le nes for ga -
lom ban tar tá sát en ge dé lyez ték.

(2) A jár mû vet ak kor le het for ga lom ba he lyez ni, ha
a) a tu laj don jog meg szer zé sét ere de ti ok irat tal vagy ere -

de ti vel meg egye zõ ként hi te le sí tett má so lat tal iga zol ták,
vagy, ha az nem ma gyar nyel ven ke rült ki ál lí tás ra, an nak hi -
te les, ma gyar nyel vû for dí tá sát a ké re lem hez csa tol ták,

b) a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás meg lé tét
iga zol ták,

c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott gép jár mû vek
ese tén a vám ha tó ság ál tal ki ál lí tott re giszt rá ci ós adó iga zo -

lást be mu tat ták, és an nak  valódiságát a ren del ke zés re álló
nyil ván tar tás ban a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság el len -
õriz te,

d) a jár mû mû sza ki al kal mas sá gát a köz le ke dé si ha tó -
ság meg ál la pí tot ta,

e) a jár mû üzem ben tar tó ja a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén ren del ke zik la kó hellyel, vagy szék hellyel (te lep -
hellyel).

(3) A (2) be kez dés ben írt fel té te lek iga zo lá sa mel lett,
a jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek to váb bi fel té te lei:

a) a har ma dik or szág ból bel föl di üze mel te tés cél já ból
be ho zott hasz nált jár mû szár ma zás el len õr zé se, il let ve
a jár mû jogi hely ze té nek tisz tá zá sa meg tör tént, elõ ze tes
ere de ti ség vizs gá la tát el vé gez ték, va la mint a jár mû höz ki -
adott ál lan dó vagy ide ig le nes for gal mi en ge délyt vagy an -
nak a ki ál lí tó ha tó ság ál tal hi te le sí tett má so la tát és an nak
hi te les for dí tá sát az ügy fél a ké rel mé hez csa tol ta;

b) más EGT-ál lam ból bel föl di üze mel te tés cél já ból be -
ho zott hasz nált jár mû bel föl di for ga lom ba he lye zé sét meg -
elõ zõ en a jár mû jogi hely ze té nek tisz tá zá sa meg tör tént,
va la mint az ügy fél a ké rel mé hez csa tol ta a szár ma zá si tag -
ál lam ha tó sá ga ál tal ki adott

ba) nem har mo ni zált adat tar tal mú for gal mi en ge délyt
vagy an nak a ki ál lí tó ha tó ság ál tal hi te le sí tett má so la tát, vagy

bb) har mo ni zált adat tar tal mú for gal mi en ge dély I. ré -
szét, va la mint a II. ré szét fel té ve, hogy a jár mû szár ma zá si
tag ál la má ban ez utób bi ki ál lí tás ra ke rült;

c) az új jár mû for gal ma zó ja ré szé re a köz le ke dé si ha tó ság
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás ban en ge dé lyez -
te a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat al kal ma zá sá val tör té nõ for ga -
lom ba he lye zést, és a for gal ma zó a jár mû höz elekt ro ni kus
úton a mû sza ki adat la pot, va la mint az e ren de let ben meg ha tá -
ro zott mó don a jár mû kí sé rõ la pot ki ál lí tot ta;

d) egyéb új jár mû ese té ben jár mû kí sé rõ la pot ál lí tot tak
ki, vagy el vé gez ték a jár mû elõ ze tes ere de ti ség vizs gá la tát.

(4) Ha más EGT-ál lam ból be ho zott hasz nált jár mû for -
ga lom ba he lye zé se so rán nem áll ren del ke zés re a nem har -
mo ni zált for gal mi en ge dély ere de ti vagy ki ál lí tó ha tó ság
ál tal hi te le sí tett má so la ti pél dá nya, il let ve ha a har mo ni zált 
for gal mi en ge dély I. és II. rész bõl áll, és a II. rész hi ány zik, 
vagy I. rész bõl áll, de az nem az ere de ti pél dány, a for ga -
lom ba he lye zést meg elõ zõ en a szár ma zás el len õr zést el
kell vé gez ni.

(5) A jár mû szár ma zá sát iga zol nia kell

a) a ma gyar or szá gi gyár tó nak, ve zér kép vi se let nek,
össze épí té si en ge déllyel ren del ke zõ nek;

b) har ma dik or szág ból vagy más EGT-ál lam ból bel föl -
di üze mel te tés cél já ból be ho zott jár mû ese tén an nak, aki
a for ga lom ba he lye zést kez de mé nye zi.

(6) A kül föld rõl bel föl di üze mel te tés cél já ból be ho zott
hasz nált jár mû for ga lom ba he lye zé sé ig, va la mint egyéb
olyan jár mû vek ese tén, me lyek for ga lom ba he lye zé se nem 
in do kolt, a jár mû ide ig le nes for ga lom ban tar tá sa en ge dé -
lyez he tõ, ha az ügy fél ké rel mé hez be mu tat ta:
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a) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,
b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét

tanúsító igazolást,
c) a jármû mûszaki alkalmasságát tanúsító, a közleke-

dési hatóság által kiállított Mûszaki Adatlapot.
(7) A jármû forgalomba helyezése nyilvántartásba vé-

tellel, a forgalmi engedély, a rendszámtábla, és – a 46/A. §
(1) bekezdésében meghatározott jármûveknél – az új típu-
sú rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica kiadá-
sával valósul meg.

(8) A jármû ideiglenes forgalomban tartásának engedélye-
zése az ideiglenes forgalomban tartási engedély és az E betû-
jelû ideiglenes rendszámtábla kiadásával valósul meg.

(9) A lassú jármû, annak pótkocsija, valamint a négyke-
rekû segédmotoros kerékpár forgalomba helyezése esetén
„igazolólap” megnevezést tartalmazó forgalmi engedélyt
(a továbbiakban: forgalmi engedély) kell kiadni.

(10) A forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban
tartási engedély, a törzskönyv és a rendszámtábla, vala-
mint az új típusú rendszámtáblához kiadott regisztrációs
matrica – az e rendeletben meghatározottak kivételé-
vel – arra a jármûre érvényes, amelyre azt kiadták, illetõleg
engedélyezték.

(11) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi ható-
ság által kiállított forgalmi engedélyeket és hatósági jelzé-
seket a forgalomba helyezés során bevonja, és a keletke-
zett alapirattal a Hivatalnak megküldi.

(12) A Hivatal a más EGT-állam nyilvántartó hatóságát
a külföldi forgalmi engedély bevonásáról a jármû magyar-
országi forgalomba helyezésétõl számított két hónapon
belül értesíti, ezt követõen az állam nyilvántartó hatóságá-
nak kérésére, illetve viszonosság esetén a külföldi okmá-
nyokat, hatósági jelzéseket az azt kiadó hatósághoz továb-
bítja, egyéb esetekben a külön jogszabályban meghatáro-
zott õrzési idõt követõen megsemmisíti.”

14. §

Az R. 38/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38/A. § (1) A külföldrõl belföldi üzemeltetés céljából

behozott használt jármû – a 38. § (3) bekezdés b) pontjá-
ban foglalt feltételnek megfelelõ jármû és a négykerekû
segédmotoros kerékpár kivételével – forgalomba helyezé-
sének kezdeményezése elõtt származás-ellenõrzését el kell
végezni. A származásellenõrzés kezdeményezése a közle-
kedési igazgatási hatóságnál származásellenõrzési nyil-
vántartásba vétellel valósul meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jármû származásellenõrzé-
séhez az ügyfélnek a kérelméhez be kell mutatnia:

a) a tulajdonjog megszerzését igazoló eredeti okiratot
vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem ma-
gyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyel-
vû fordítását, valamint

b) a jármûhöz kiadott forgalmi engedélyt vagy annak a ki-
állító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles for-

dítását, a 38. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az
illetékes külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármû nyil-
vántartásba történõ bejegyzésének tényérõl, és az okiratot,
mely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza.

(3) A származásellenõrzési nyilvántartásba vétellel egy-
idejûleg kérelemre engedélyezhetõ a jármû ideiglenes for-
galomban tartása, ha

a) a jármû mûszaki alkalmasságát tanúsító, a közleke-
dési hatóság által kiállított Mûszaki Adatlapot, és

b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét
tanúsító igazolást az ügyfél bemutatta.

(4) A jármû származásának ellenõrzése során a közleke-
dési igazgatási hatóság a (2) bekezdésben meghatározott
okmányban és okiratban szereplõ adatokat elektronikus
úton, az ellenõrzés elvégzéséhez szükséges adatok beszer-
zése céljából a Hivatalnak megküldi.

(5) A Hivatal a származásellenõrzés elvégzése során
a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi
és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történõ ellen-
õrzés adatai alapján tisztázza a jármû származását, és en-
nek eredményérõl határozatot hoz. A Hivatal a határozat-
ról az illetékes közlekedési igazgatási hatóságot elektroni-
kus úton tájékoztatja.

(6) A közlekedési igazgatási hatóság a külföldi okmányo-
kat és hatósági jelzéseket a forgalomba helyezés során be-
vonja, és a keletkezett alapirattal a Hivatalnak megküldi.”

15. §

Az R. 39. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) Lassú jármû, lassú jármû pótkocsija vagy mezõgazda-
sági vontató forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírá-
lása során a jármû tulajdonjogának hitelt érdemlõ igazolása
hiányában a származásellenõrzés elvégzése, valamint törzs-
könyv kiadása nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla
kiadható az üzembentartó jármûnyilvántartásba történõ egy-
idejû bejegyzésével, feltéve, hogy a jármû magyarországi
gyártására, illetve behozatalára 1999. január 1-jét megelõzõ-
en került sor, és a forgalomba helyezést kezdeményezõ ügy-
fél birtokába kerülése igazolt.”

16. §

(1) Az R. 44. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az elõzetes eredetiségvizsgálatot – a (9)–(10) bekezdé-
sekben foglaltakat kivéve – el kell végezni:]

„a) a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket
kivéve a használt jármû, továbbá a gyártótól származó jár-
mûkísérõ lappal nem rendelkezõ új jármû, valamint a jár-
mûnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármû,
vagy egyéb jármû elsõ forgalomba helyezésekor;”

(2) Az R. 44. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„(4) A 38/A. §-ban meghatározott, külföldrõl belföldi
üzemeltetés céljából behozott jármûvek esetében az elõze-
tes eredetiségvizsgálatot a származásellenõrzés eredmé-
nyérõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen le-
het elvégeztetni.”

(3) Az R. 44. § (9) bekezdés f) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az elõzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyil-
vántartásba kell venni a jármû tulajdonjogában bekövet-
kezett változást, ha]

„f) annak jogalapja a használt jármû cégjegyzék vagy
vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel idõpontjában fõ
tevékenysége szerint gépjármû-kereskedelemre jogosult
szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a ren-
deltetésszerû használat céljából történõ tulajdonszerzést.”

(4) Az R. 44. § (10) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(10) A muzeális jellegû jármûvekkel kapcsolatos köz-
lekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekû se-
gédmotoros kerékpárok elsõ magyarországi forgalomba
helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az
elõzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.”

17. §

Az R. 47. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (6) és (7) bekezdés
megjelölése (7) és (8) bekezdésre változik:

„(6) A négykerekû segédmotoros kerékpárra hátulra,
E típusú, különleges rendszámtáblát kell felszerelni.”

18. §

Az R. 48. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) 2009. április 1-jétõl nem engedélyezhetõ 4 betûjel-

bõl és 2 számjegybõl álló egyedileg elõállított rendszámtábla
legyártása iránti kérelem, ha a kiválasztott rendszám 4 betûjel
karaktere közül az elsõ karakter S, vagy R betûjel.”

19. §

Az R. 50. §-ának (2) bekezdése a következõ i) ponttal
egészül ki:

[A közlekedési igazgatási hatóság]
„i) a négykerekû segédmotoros kerékpárokra S, illetve

R betûjellel kezdõdõ E típusú”
[különleges rendszámtáblát ad ki.]

20. §

Az R. a következõ 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § Az 50. § (2) bekezdés a) és b) pontjában megha-

tározott különleges rendszámtáblák jogosítottjai részére

a külföldi forgalmi engedélyt és rendszámtáblát a kiadó or-
szág Magyarországon mûködõ diplomáciai és konzuli képvi-
seletének, valamint nemzetközi szervezetének írásbeli kérel-
mére soron kívül vissza kell adni, ha a külföldi hatóság nem-
zeti jogszabálya alapján kiviteli rendszám kiadására nincs le-
hetõség, és emiatt a jármû külföldi hatóság által kiadott diplo-
máciai rendszámmal érkezik Magyarországra.”

21. §

Az R. 52. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A közlekedési igazgatási hatóság]
„b) a jármû javítási és jármû kereskedelmi tevékenység

ellátásához a belföldi jármû más EGT-államba történõ javítá-
si, illetve kereskedelmi jellegû szállítása, illetve kísérlet vagy
kipróbálás céljából üzemeltetett jármûre P betûjelû,

c) a belföldön vásárolt, illetve a belföldön forgalomba
helyezett jármû kivitelére, indokolt esetben a Magyaror-
szágon már forgalomba helyezett, külföldön tartózkodó,
érvényes hatósági jelzéssel nem rendelkezõ jármû haza-
szállítására, az érvényes hatósági engedély nélkül Magyar-
országon tartózkodó gépjármû reexportjára, a Magyaror-
szágon még forgalomba nem helyezett új gépjármû kül-
földre viteléhez és a 79. §-ban meghatározott érvényességi
idõn belüli visszahozatalához (így különösen: kiállításra
vitel) Z betûjelû,”
[ideiglenes rendszámtáblát ad ki és használatát engedé-
lyezi.]

22. §

Az R. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § (1) A Z betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadá-

sára csak a jármû tulajdonjogának igazolását követõen ke-
rülhet sor. A tulajdonjogot közokirattal, eredeti okirattal
vagy hitelesített másolati példányával, illetve ha az nem
magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar
nyelvû fordításával kell igazolni. A kérelmezõ által elõter-
jesztett adatok valódiságát a rendelkezésre álló nyilvántar-
tásokban ellenõrizni kell.

(2) A Magyarországon forgalomba helyezett jármûre
a Z betûjelû rendszámtábla csak akkor adható ki, ha a jár-
mûvet kivitel miatt átmeneti idõszakra kivonták a forga-
lomból és a kivonás ténye a jármûnyilvántartásba bejegy-
zésre került.

(3) A Magyarországon már forgalomba helyezett, kül-
földön tartózkodó, érvényes hatósági jelzéssel nem rendel-
kezõ jármû hazaszállításához történõ kiadás során a Z be-
tûjelû ideiglenes rendszámhoz tartozó ideiglenes forgalmi
engedély kiadására az elõzõ forgalmi engedély érvénytele-
nítésével és annak ügyfél részére történõ visszaadásával
egyidejûleg kerül sor. Az érvénytelenítés tényét csak a jár-
mûnyilvántartásba kell bejegyezni, ha a rendszámtábla
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vagy elõ zõ for gal mi en ge dély el vesz tés, el tu laj do ní tás,
meg sem mi sü lés  miatt nem áll az ügy fél ren del ke zé sé re.”

23.  §

Az R. 60.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Ké re lem re P be tû je lû ide ig le nes rend szám táb lát
kell ki ad ni a fõ te vé keny sé ge sze rint gép jár mû-ke res ke de -
lem re jo go sult szer ve zet nek, vál lal ko zás nak, a fõ te vé -
keny sé ge sze rint jár mû gyár tás ra, jár mû ja ví tás ra jo go sult
szer ve zet nek, a köz le ke dé si ku ta tó in té zet nek, va la mint
egyéb olyan vál lal ko zás nak vagy in téz mény nek, amely -
nek te vé keny sé ge in do kol ja a még for ga lom ba nem he lye -
zett vagy a for ga lom ból ide ig le ne sen ki vont, ja ví tás alatt
álló vagy ke res ke del mi cél ból tör té nõ szál lí tá sa so rán
a jár mû ide ig le nes rész vé te lét a köz úti for ga lom ban.”

24.  §

Az R. 64.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Hon véd ség, a Rend õr ség, a ka taszt ró fa -
vé del mi szerv, a Vám- és Pénz ügy õr ség, a bün te tés-vég re -
haj tá si szer ve zet és az Or szá gos Men tõ szol gá lat jár mû ve i -
re a kü lön le ges rend szám táb lát a Hi va tal tól ren de li meg.”

25.  §

Az R. 65.  §-a a kö vet ke zõ új (13) be kez dés sel egé szül
ki:

„(13) A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tást vég zõ üzem -
ben tar tó nak (tu laj do nos nak) ki adott, kü lön le ges jel le gû,
egyé ni leg ki vá lasz tott, il let ve egye di leg elõ ál lí tott rend -
szám táb la a kü lön jog sza bály ban5 meg ha tá ro zott díj meg -
fi ze té se el le né ben, a Hi va tal en ge dé lye alap ján új tí pu sú
rend szám táb la ként, fe hér szín ben után gyárt ha tó. A kü lön -
le ges jel le gû rend szám táb lát az után gyár tott rend szám táb -
la át adá sá val egy ide jû leg a 47.  § (7) be kez dés sze rint be
kell von ni.”

26.  §

Az R. 69.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A Hi va tal köz re mû kö dik a nyil ván tar tás ban ke zelt

jár mû kí sé rõ lap ada ta i nak el len õr zé sé ben, a fel tárt adat hi -
bák meg szün te té se ér de ké ben in téz ke dik a nyil ván tar tás
ada ta i nak ja ví tá sá ra.”

5 A köz úti köz le ke dés igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról szó ló 29/2004.
(VI. 16.) BM ren de let 2. szá mú mel lék let.

27.  §

Az R. 73.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A törzs könyv el vesz té se kor, el tu laj do ní tá sa kor,
meg sem mi sü lé se kor an nak sor szá mát a köz le ke dé si igaz -
ga tá si ha tó ság ér te sí té se alap ján a Hi va tal a Ma gyar Köz -
löny mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben és a kor -
mány za ti hon la pon köz zé te szi.”

28.  §

(1) Az R. 74.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A törzs köny vet a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság ál -
tal el vég zett adat fel vé tel alap ján a Hi va tal pos tai úton to -
váb bít ja a jo go sult ré szé re.”

(2) Az R. 74.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ új e) pont tal
egé szül ki:

[A törzs könyv nem ad ha tó ki,]
„e)  a négy ke re kû se géd mo to ros ke rék pá rok rend szám -

táb lá val tör té nõ el lá tá sa so rán.”

(3) Az R. 74.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A törzs könyv ki adá sá ra irá nyu ló el já rás so rán
a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság ál tal el vég zett adat fel vé -
tel alap ján a törzs könyv „Hi va ta los fel jegy zé sek” ro va tá -
ban fel tün te tés re ke rül:

a) az „el ide ge ní té si ti la lom az ál lam ja vá ra fenn tart va”
be jegy zés, ha a jár mû be ho za ta lá ra, be szer zé sé re, for ga -
lom ba he lye zé sé re az ál lam ál tal nyúj tott köz ter hek aló li
men tes ség, ked vez mény igény be vé te lé vel ke rült sor, vagy
ha be szer zé sé re az ál lam ál tal nyúj tott tá mo ga tás sal vagy
ke zes ség vál la lás sal ke rült sor;

b) a „ha szon él ve ze ti jog gal ter helt” be jegy zés, ha a jár -
mû re ha szon él ve ze ti jo got ala pí ta nak;

c) a „kö zös tu laj don” be jegy zés, ha a jár mû tu laj don jo -
ga több sze mélyt is meg il let;

d) az „elõ ze tes ere de ti ség vizs gá lat hi á nya” be jegy zés,
ha az e ren de let ben meg ha tá ro zott ese tek ben a jár mû for -
ga lom ba he lye zé se, il let ve tu laj don jo gá ban be kö vet ke zett
vál to zás nyil ván tar tás ba vé te lé re az elõ ze tes ere de ti ség -
vizs gá lat el vég zé se nél kül ke rül sor.”

29.  §

Az R. 76.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új k) pont tal egé -
szül ki:

[A törzs könyv ki adá sá ig a jár mû tu laj don jo gát iga -
zolja:]

„k)  az el adó és a vevõ egy be hang zó, írás ba fog lalt nyi -
lat ko za ta a tu laj don jog át szál lá sá ról.”
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30.  §

(1) Az R. 78.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Új for gal mi en ge délyt kell ki ál lí ta ni
a) a 13. szá mú mel lék let C. pont ja sze rin ti for gal mi en -

ge dély har mo ni zált kö zös sé gi kó dok kal je lölt ada ta i nak
vál to zá sa ese tén;

b) a 13. szá mú mel lék let A. pont ja sze rin ti for gal mi en -
ge déllyel kap cso la tos köz le ke dé si igaz ga tá si ügy in té zés
so rán a jár mû for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sá ra irá nyu ló el -
já rás ki vé te lé vel;

c) a 13. szá mú mel lék let B. pont ja sze rin ti for gal mi en -
ge dé lyek ese té ben, a ,,Mû sza ki lap” elsõ ol da lán, az
„Üzem ben tar tói lap” vagy a ,,Be je len tõ lap” elsõ ol da lán
sze rep lõ ada ta i nak vál to zá sa ese tén az üzem ben tar tó (tu -
laj do nos) lak cí mé nek (szék he lyé nek, te lep he lyé nek) vál -
to zá sá ra vo nat ko zó ada tai ki vé te lé vel.”

(2) Az R. 78.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Ha nem ke rül sor új for gal mi en ge dély ki ál lí tá sá ra,
az adat vál to zást a for gal mi en ge dély Hi va ta los fel jegy zé -
sek ro va tá ba – a jár mû nyil ván tar tás ban  való be jegy zés sel
egy ide jû leg – kell be je gyez ni.”

31.  §

Az R. a kö vet ke zõ 78/A.  §-sal egé szül ki:
„78/A.  § (1) A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság az üzem -

ben tar tó ké rel mé re – a kü lön jog sza bály ban6 meg ha tá ro -
zot tak sze rint – a jár mû nyil ván tar tás ba be jegy zi a meg kü -
lön böz te tõ, il let ve a fi gyel mez te tõ jel zést adó ké szü lék fel -
sze re lé sé nek és le sze re lé sé nek té nyét, il let ve ha tó sá gi en -
ge dély hez kö tött jo go sult ság ese tén az en ge dé lye zés té -
nyét, az ér vé nyes ség le jár tá nak idõ pont ját, az en ge dé lye zõ 
ha tó ság, il let ve a vissza vo nást el ren de lõ ha tó ság meg ne -
ve zé sét és a ha tá ro zat szá mát. A köz le ke dé si igaz ga tá si ha -
tó ság a jár mû nyil ván tar tás ba be jegy zés sel egy ide jû leg
a for gal mi en ge dély Hi va ta los fel jegy zé sek ro va tá ba is be -
jegy zi a jo go sult ság té nyét, le jár ta idõ pont ját, il let ve
vissza vo ná sa ese tén an nak té nyét.

(2) A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság a jár mû nyil ván tar -
tás ba be jegy zés sel egy ide jû leg a for gal mi en ge dély „Hi va -
ta los fel jegy zé sek” ro va tá ba jegy zi be a köz le ke dé si ha tó -
ság ál tal ki ál lí tott Mû sza ki Adat lap „Zá ra dé kok” ro va tá -
ban fel tün te tett, a jár mû jel lem zõ i re vo nat ko zó ada to kat.

(3) A négy ke re kû se géd mo to ros ke rék pá rok ese té ben
a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság a jár mû nyil ván tar tás ba
be jegy zés sel egy ide jû leg a for gal mi en ge dély „Hi va ta los
fel jegy zé sek” ro va tá ba jegy zi be a for gal ma zá si kor lá to zás 
té nyét és jo go sí tott ját.”

32.  §

(1) Az R. 88.  § (1) be kez dés b) és c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság – a ki vo ná si okot ész -
le lõ ha tó ság ér te sí té se alap ján – a jár mû for ga lom ból tör -
té nõ ki vo ná sát hi va tal ból ren de li el a 84.  § (1) és (9) be kez -
dé se i ben meg ha tá ro zott ese tek ben, to váb bá, ha]

„b)  bí ró ság, köz jegy zõ, kül föl di ha tó ság vagy jog sza -
bály ál tal fel jo go sí tott más ha tó ság jog erõs ha tá ro za tá ban
a jár mû le fog la lá sát, el kob zá sát, il let ve a (4) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel a zár alá vé te lét el ren del te, to váb bá,
ha a jár mû vet a bí ró sá gi vég re haj tás so rán a bí ró sá gi vég -
re haj tó, il let ve a köz igaz ga tá si vég re haj tás so rán az adó ha -
tó ság, a tár sa da lom biz to sí tá si szerv vagy a vám ha tó ság ré -
szé rõl el já ró sze mély le fog lal ta;

c) a jár mû vek üz let sze rû bér be adá sá val fog lal ko zó vál -
lal ko zó a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar -
tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get;”

(2) Az R. 88.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új h) pont tal
egé szül ki:

[A köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság – a ki vo ná si okot ész -
le lõ ha tó ság ér te sí té se alap ján – a jár mû for ga lom ból tör -
té nõ ki vo ná sát hi va tal ból ren de li el a 84.  § (1) és (9) be kez -
dé se i ben meg ha tá ro zott ese tek ben, to váb bá, ha]

„h)  a Hi va tal ér te sí té se alap ján meg ál la pít ja, hogy a jár -
mû tu laj do no sa a jár mû azo no sí tó jel lel tör té nõ utó la gos el lá -
tá sát en ge dé lye zõ ha tá ro zat ér vé nyes sé gi ide jén be lül jár mû -
vé vel a ki je lölt köz le ke dé si ha tó ság nál a jár mû azo no sí tó jel -
lel tör té nõ utó la gos el lá tá sa cél já ból nem je lent meg.”

(3) Az R. 88.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Ha az arra fel jo go sí tott ha tó ság a jár mû le fog la lá sát 
a for ga lom ból tör té nõ ki vo nás mel lõ zé sé vel, il let ve bün te -
tõ el já rás ban a bí ró ság a jár mû zár alá vé te lét ren del te el,
an nak té nyét – az el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom egy ide -
jû be jegy zé sé vel – a nyil ván tar tás ban ha la dék ta la nul rög -
zí te ni kell, az ügy fél egy ide jû ér te sí té sé vel. A jár mû for ga -
lom ból tör té nõ ki vo ná sa ese tén a köz le ke dé si igaz ga tá si
ha tó ság ha tá ro za ta tar tal maz za az el ide ge ní té si és ter he lé si 
ti la lom nyil ván tar tá si be jegy zé sé nek meg tör tén tét.”

33.  §

Az R. 88/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Ha a jár mû jog sze rû meg szer zõ je a be je len té si kö -
te le zett sé gét an nak ke let ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon túl,
ké se del me sen tel je sí ti, a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság
a tu laj don jo got be jegy zi a nyil ván tar tás ba, a for gal mi en -
ge dély, va la mint a törzs könyv ki adá sá ra in téz ke dik, egy -
ben a sza bály sze gés té nyé rõl ér te sí ti a sza bály sér té si ha tó -
sá got.”
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34. §

Az R. 89. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 76/A. § (6) bekezdés a) pontja alapján történt

ideiglenes kivonás esetén a (2) bekezdésben meghatáro-
zott kivonás idõtartamának lejártát követõen csak abban az
esetben helyezhetõ a jármû ismét forgalomba, ha a beje-
lentési kötelezettséget elmulasztó tulajdonos a változás
bejegyzése iránti kérelmét is elõterjeszti.”

35. §

(1) Az R. 92. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A közlekedési igazgatási hatóság a 76/A. § (6) be-
kezdés b) pontja és a 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján
az e rendeletben meghatározott idõtartamra, valamint
a 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján a kötelezettség telje-
sítéséig ideiglenesen forgalomból kivont jármûvet a kivo-
nás határidejének lejárta elõtt, illetve a kötelezettség telje-
sítésének igazolása nélkül hivatalból forgalomba helyezi,
ha azt elidegenítették, és az új tulajdonos a tulajdon-
jog-változás bejegyzésére irányuló kérelmével egyidejû-
leg a jármû közúti forgalomban történõ részvételéhez
szükséges feltételeket igazolja. E szabály nem alkalmaz-
ható, ha az elidegenítés a Ptk. 685. § b) pontjában megha-
tározott közeli hozzátartozó részére történt.”

(2) Az R. 92. §-a a következõ új (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A 88. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott
esetekben, ha a kivonásra okot adó körülmény megszûné-
sérõl az elrendelõ hatóság értesíti a közlekedési igazgatási
hatóságot, a forgalomból kivont jármûvet hivatalból forga-
lomba kell helyezni. Ha hatósági határozat vagy árverés
útján az új tulajdonos tulajdonjogot szerzett, a változás be-
jegyzésére irányuló kérelmével egyidejûleg a forgalomba
helyezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése nél-
kül, hivatalból kell a jármûvet forgalomba helyezni.

(4) A jármû tulajdonosa a 88. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott eset kivételével a hivatalból elrendelt
kivonás idõtartama alatt a jármû forgalomból történõ vég-
leges kivonását kezdeményezheti, feltéve, hogy az ügyfél
a végleges kivonásra irányuló kérelmének benyújtásával
egyidejûleg az e rendeletben meghatározott feltételek
fennállását igazolja.”

36. §

Az R. a következõ 95/B. §-sal egészül ki:
„95/B. § Ha a jármûhöz tartozó forgalmi engedély vagy

törzskönyv, illetve az abba tett bejegyzés hamis, hamisí-
tott, vagy valótlan tényt, adatot, jogosultságot tartalmaz,
a nyomozóhatóság lefoglalást megszüntetõ, vagy a bünte-
tõeljárást lezáró határozata alapján a közlekedési igazgatá-

si hatóság az okmány visszavonásával egyidejûleg intéz-
kedik a jármûnyilvántartásban szereplõ valótlan adatok ja-
vítására, az okmány érvénytelenítését követõ selejtezésre,
valamint a valós adatoknak megfelelõ okmány kiadására.”

37. §

Az R. 100/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés d) pontja esetében a Hivatal akkor en-
gedélyezi a jármû azonosító jellel történõ ellátását, ha]

„b) az egyedi azonosító jel meghamísítását a cselek-
mény bûncselekménnyé minõsítésének hatálybalépését
megelõzõen követték el, illetve az elkövetés idõpontja
nem állapítható meg.”

38. §

Az R. 101. § (2) bekezdése a következõ új c) és
d) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„c) az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK
irányelve (2006. december 20.) a vezetõi engedélyekrõl,
2. cikk (1) bekezdése, 7. cikk (1) bekezdésének e) pontja,
7. cikk (5) bekezdésének a)–c) pontja, 11. cikk (1)–(6) be-
kezdései, 12. cikk, 15. cikk;

d) a Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.)
a vezetõi engedélyekrõl szóló 91/439/EGK irányelv módosí-
tásáról, 1. cikk 1. és 2. pontja, valamint 3. pont b) alpontja.”

39. §

(1) Az R. 102. § (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(10) E rendeletet a Magyar Köztársaság joghatósága alól
mentességet élvezõ személyekre és szervezetekre, a mentes-
séget biztosító nemzetközi egyezményekre és külön jogsza-
bályokra figyelemmel kell alkalmazni. A vezetésre jogosító
okmányok helyszíni elvételére és visszavonására, az elõzetes
eredetiségvizsgálatra, a származásellenõrzési eljárásra, vala-
mint a jármû forgalomból való kivonásának elrendelésére, il-
letve a rendszámtábla visszavonására vonatkozó szabályok
a Magyarországon mûködõ diplomáciai és konzuli képvise-
letek tagjaira nem alkalmazhatók.”

(2) Az R. 102. §-a a következõ (12) és (13) bekezdéssel
egészül ki:

„(12) Azokat a jármûveket, amelyek 1998. szeptem-
ber 7., 1999. október 15. vagy 2001. május 26. napjával
a jármûnyilvántartásban fiktív kivonás jelzéssel kerültek
ellátásra, a jelzés elhelyezésének a napjától a forgalomból
végleg kivontnak kell tekinteni. Ha az ily módon végleg
kivont jármûvel kapcsolatosan kérelemre közlekedési
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igazgatási eljárás indul, a jármû forgalomban lévõnek te-
kintendõ.

(13) 2009. április 1-je elõtt kiadott C kezdõ betûjelû kü-
lönleges rendszámtáblával ellátott jármûvel annak
az – ügyfél kérelme alapján, illetve a jármû tulajdonjogá-
ban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételére irá-
nyuló közlekedési igazgatási eljárás során történõ – át-
rendszámozásáig lehet közlekedni.”

40. §

(1) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 1. melléklete
szerint módosul.

(2) Az R. 11. számú melléklete e rendelet 2. melléklete
szerint módosul.

(3) Az R. 12. számú melléklete e rendelet 3. melléklete
szerint módosul.

(4) Az R. 16. számú melléklete e rendelet 4. melléklete
szerint módosul.

(5) Az R. 17. számú melléklete helyébe e rendelet
5. melléklete lép.

(6) Az R. e rendelet 6. melléklete szerinti 19. számú mel-
léklettel egészül ki.

41. §

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások dí-
jairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1–3. számú
melléklete e rendelet 7. melléklete szerint módosul.

Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések

42. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – 2009. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit
a hatálybalépést követõen indult eljárásokban kell alkal-
mazni.

(2) E rendelet 9. § (2) bekezdése, 11. § (2) bekezdése,
13–14. §-a, 16. § (1) és (2) bekezdése, valamint 4. mellék-
letének 2. pontja 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egy-
idejûleg az R. 40. § (4) bekezdésében az „a származás-el-
lenõrzési nyilvántartásba vételét kezdeményeznie kell”
szövegrész helyébe „a származás-ellenõrzési nyilvántar-
tásba vételét, illetve magyarországi forgalomba helyezését
kezdeményeznie kell” szöveg, a 40. § (5) bekezdésében
a ,,jármû származás-ellenõrzési nyilvántartásba vételét”
szövegrész helyébe a ,,jármû magyarországi forgalomba
helyezését” szöveg lép.

(3) Ez a rendelet 2009. július 2-án hatályát veszti.

43. §

(1) Hatályát veszti az R. 7. §-ában az „amennyiben
a gépjármûvezetõ külföldi vezetõi engedélyét két évnél
nem régebben szerezte” szövegrész, az R. 44. § (2) bekez-
dés c) és g) pontja, az R. 44/A. § (1) bekezdésében az
„ , illetve a 44. § (2) bekezdés g) pont alapján hivatalból”
szövegrész, az R. 50. § (2) bekezdés e) pontja, az R. 52. §
(2) bekezdés d) pontjában az „és külföldi hatóság által ki-
adott forgalmi engedélye és rendszámtáblája nincs” szö-
vegrész, az R. 64. § (2) bekezdése, az R. 74. § (3) bekezdé-
sében az „a közjegyzõi vagy ügyvédi okiratban” szöveg-
rész, az R. 80. § (7) bekezdése, az R. 88. § (3) bekezdése,
az R 88/A. § (3) és (4) bekezdése, az R. 88/A. § (7) bekez-
dés utolsó mondata, az R. 90. § (2) bekezdésében az „és
jelzést” szövegrész, az R. 91. § (2) bekezdés c) pontjában
az „a Magyar Köztársaság területén kívül, vagy” szöveg-
rész, az R. 98. §-a, az R. 16. számú melléklet I. cím 2. pont
e) alpontjában az „(elfogadható a Cég Info-ban kinyomta-
tott példány is)” szövegrész, az R. 16. számú melléklet
V. cím 6. pontjában a ,,vagy típusazonos motorcsere ese-
tén a szakszerviz igazolását” szövegrész.

(2) Az R.
1. 6. § (2) bekezdésében a ,,minõsítés lejártának” szö-

vegrész helyébe a ,,minõsítést és annak lejárata” szöveg,
2. 7. §-ában az „A kezdõ vezetõi engedélyre” szöveg-

rész helyébe a „Ha a gépjármûvezetõ külföldi vezetõi en-
gedélyét két évnél nem régebben szerezte, a kezdõ vezetõi
engedélyre” szöveg,

3. 9. § (1) bekezdésében a ,,közlekedési igazgatási ha-
tóság” szövegrész helyébe a ,,külön jogszabályban megha-
tározott körzetközponti feladatokat ellátó települési ön-
kormányzat jegyzõje (a továbbiakban: közlekedési igaz-
gatási hatóság)” szöveg,

4. 16. § (2) bekezdés b) pontjában az „az EGT vala-
mely tagállamában” szövegrész helyébe a ,,más EGT-ál-
lamban” szöveg, valamint 16. § (5) bekezdésében az „az
EGT valamely tagállamában” szövegrész helyébe az „a
más EGT-államban” szöveg,

5. 17/A. § (1) és (2) bekezdésében az „Az EGT tagál-
lam” szövegrész helyébe a ,,Más EGT-állam” szöveg,
17/A. § (1) és (3) bekezdésében az „az EGT tagállam” szö-
vegrész helyébe az „a más EGT-állam” szöveg, 18/A. §
(1) bekezdésében az „Az EGT valamely tagállama” szö-
vegrész helyébe a ,,Más EGT-állam” szöveg, valamint
18/A. § (2) bekezdésében a ,,bevont az EGT valamely tag-
állama” szövegrész helyébe a ,,bevont, más EGT-állam”
szöveg,

6. 18. § (2) bekezdésében az „az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló Megállapodásban nem részes államok
(a továbbiakban: harmadik ország)” szövegrész helyébe az
„a harmadik ország” szöveg,

7. 26. §-ában az „illetékes közlekedési igazgatási ható-
ság a kiállítástól számított” szövegrész helyébe az „illeté-
kes közlekedési igazgatási hatóságnak kell megküldeni,
amely hatóság azt a kiállítástól számított” szöveg,
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8. 38/A. § (1) bekezdésében az „A külföldrõl” szöveg-
rész helyébe az „A négykerekû segédmotoros kerékpárok
kivételével, a külföldrõl” szöveg,

9. 40. § (5) bekezdésében az „Az EGT állampolgárnak az
EGT tartózkodási engedély kiadásától” szövegrész helyébe a
„Más EGT-állam állampolgárának a magyarországi lakóhely
bejelentését igazoló hatósági igazolvány kiadásától” szöveg,
valamint az „az EGT valamely tagállamában” szövegrész he-
lyébe a ,,más EGT-államban” szöveg,

10. 52. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint
53. §-ában az „a)–c)” szövegrész helyébe az „a)–b)” szö-
veg,

11. 61. § (3) bekezdésében az ,,A P, az E és az M betû-
jelû” szövegrész helyébe „Az E és az M betûjelû” szöveg,

12. 66. § (1) bekezdés második mondata helyébe az „A
címkét – a CD, a P és a Z betûjelû ideiglenes, valamint az
E típusú különleges rendszámtábla kivételével – vala-
mennyi rendszámtáblán el kell helyezni.” mondat,

13. 76. § (2) bekezdésében az „okmány eredeti vagy hi-
telesített példányát a közlekedési igazgatási hatóságnak
kell bemutatni” szövegrész helyébe az „okmány eredeti
vagy hitelesített példányát, illetve ha az nem magyar nyel-
ven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordí-
tását is a kérelemhez csatolni kell” szöveg,

14. 77. § (1) bekezdésében a ,,valamint a lassú jármûre
kiadott igazolólap” szövegrész helyébe a ,,valamint a lassú
jármûre, annak pótkocsijára és a négykerekû segédmoto-
ros kerékpárra kiadott igazolólap” szöveg, 77. § (2) bekez-
désében a ,,lassú jármû igazolólapját” szövegrész helyébe
a ,,lassú jármû, annak pótkocsija, valamint a négykerekû
segédmotoros kerékpár igazolólapját” szöveg,

15. 78. § (3) bekezdésében a ,,közlekedési felügyelet-
nek” szövegrész helyébe a ,,Nemzeti Közlekedési Hatóság
(a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságának” szö-
veg,

16. 80. § (9) bekezdésében az „a területi közlekedési
felügyelet” szövegrész helyébe az „az NKH regionális
igazgatósága” szöveg,

17. 83. §-ában a ,,szabályokat a lassú jármûre kiadott”
szövegrész helyébe a ,,szabályokat a lassú jármûre, annak
pótkocsijára és a négykerekû segédmotoros kerékpárra ki-
adott” szöveg,

18. 87. § (7) bekezdésében a ,,törzskönyv jogosítottjá-
nak” szövegrész helyébe a ,,törzskönyvvel jogszerûen ren-
delkezõ ügyfélnek” szöveg,

19. 88. § (1) bekezdés a) pontjában az „a jármû tulaj-
donosa” szövegrész helyébe az „a jármû tulajdonosa vagy
üzembentartója” szöveg,

20. 88/A. § (2) bekezdésében az „Illetékhivatalt” szö-
vegrész helyébe az „illetékes adóhatóságot” szöveg,

21. 89. § (1) bekezdés a) pontjában a ,,88. § (1) bekez-
dés g) pontja” szövegrész helyébe a ,,88. § (1) bekezdés
g)–h) pontja” szöveg, 89. § (2) bekezdésében az „a) pontja
és a 88/A. § (3) bekezdése esetében a kivonás idõtartama,
ha a mulasztás” szövegrész helyébe „a) pontja esetén, ha

a mulasztás a közlekedési igazgatási hatósági eljárás meg-
indításának napjáig” szöveg,

22. 90. § (2) bekezdésében a ,,jogerõre emelkedésének
napjától” szövegrész helyébe a ,,jogerõre emelkedése, il-
letve fellebbezési jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén
a határozat végrehajthatóvá válása napjától” szöveg, vala-
mint az „azokat” szövegrész helyébe az „azt” szöveg, 90. §
(3) bekezdésében a ,,jogerõre emelkedésétõl” szövegrész
helyébe a ,,jogerõre emelkedésétõl, illetve fellebbezési
jogra tekintet nélküli végrehajtás esetén a határozat végre-
hajthatóvá válása napjától” szöveg,

23. 94. § (3) bekezdésében az „a külföldi hatóság” szö-
vegrész helyébe a ,,más EGT-állam, vagy viszonosság ese-
tén a harmadik ország nyilvántartó hatóságának” szöveg,

24. 95. § (5) bekezdésében az „az EGT valamely tagál-
lamában” szövegrész helyébe az „a más EGT-államban”
szöveg,

25. 95/A. §-ában a ,,szabályokat a lassú jármûre ki-
adott” szövegrész helyébe a ,,szabályokat a lassú jármûre,
annak pótkocsijára és a négykerekû segédmotoros kerék-
párra kiadott” szöveg,

26. 100/A. § (2) bekezdés felvezetõ mondatában az
„esetében a Hivatal akkor” szövegrész helyébe az „eseté-
ben a Hivatal, az engedélyezõ határozat 90 napos érvé-
nyességi idõvel történõ megállapításával akkor” szöveg,

27. 100/B. § (3) bekezdésében az „A jármûkereskedõ
tulajdonszerzését” szövegrész helyébe az „A jármûkeres-
kedõ belföldi, kereskedelmi célú tulajdonszerzését” szö-
veg,

28. 7. számú mellékletében a 10.02 kódhoz tartozó
„automatikus erõátvitel” szövegrész helyébe a ,,tengely-
kapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória esetében kézzel
mûködtetett sebességváltókar) nélküli jármûvek” szöveg,
valamint a 78 kódhoz tartozó „Automata sebességváltóval
felszerelt jármûvekre korlátozva” szövegrész helyébe
a ,,csak tengelykapcsoló-pedál (vagy A és A1 kategória
esetében kézzel mûködtetett sebességváltókar) nélküli jár-
mûvekre érvényes” szöveg
lép.

44. §

Ez a rendelet a vezetõi engedélyekrõl szóló
91/439/EGK irányelv módosításáról szóló, 2008. június
27-i 2008/65/EK bizottsági irányelv 1. cikkének, valamint
a vezetõi engedélyekrõl szóló, 2006. december 20-i
2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
2. cikke (1) bekezdésének, 7. cikk (1) bekezdése e) pont-
jának, 7. cikk (5) bekezdése a)–c) pontjának, 11. cikke
(1)–(6) bekezdéseinek, 12. cikkének és 15. cikkének való
megfelelést szolgálja.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

13478 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/41. szám



1. melléklet a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

Az R. 9. számú melléklete a következõ új 13. ponttal egészül ki:

[A különleges rendszámtáblák leírása]

„13. A négykerekû segédmotoros kerékpárra kiadott S, vagy R kezdõ betûjelû „E” típusú rendszámtábla összesen
4 betûjelet és 2 számjegyet tartalmaz, alapszíne fehér, a karakterei és a keret színe fekete.”

2. melléklet a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

Az R. 11. számú melléklet I. A jármûkísérõ lap tartalmi elemei fejezetében A környezetvédelmi osztályt meghatározó
jellemzõ elnevezésû táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:

„** A gépjármûvek környezetvédelmi osztályba sorolását a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalom-
ban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja alapján
kell elvégezni.”

3. melléklet a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

Az R. 12. számú melléklete a következõ B. ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi szöveg megjelölése
A. pontra változik:

„B.
A 2009. július 1-jét követõen kiadásra kerülõ törzskönyv tartalmi elemei

Elsõ oldal
H
JÁRMÛ TÖRZSKÖNYV
1. Sorszám
2. Gyártmány
3. Típus
4. Kereskedelmi megnevezés (ha van)
5. Alvázszám
6. Motorszám/motorkód
7. Gyártási év
8. Kiállítás helye, kelte
9. Kiállító hatóság

Második oldal
10. Tulajdonosi adatok (természetes személynél: név, születési hely és idõ, anyja neve; jogi személynél, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnél: a cég megnevezése, a cégjegyzék száma)
11. Hivatalos feljegyzések
12. A törzskönyv nyomdai sorszámának vonalkódja”

4. melléklet a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

1. Az R. 16. számú melléklet I. fejezete 1. pontjának a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) a jármû tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az

nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását,”

2. Az R. 16. számú melléklet II. fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„II.
A jármûvek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok

1. A származás-ellenõrzésre kötelezett, használt jármû forgalomba helyezése során:
A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
a) a harmadik országból származó jármû esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve,

hogy kiadásra került) eredeti példányát, vagy annak kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását,
és a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra,
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b) az EGT valamely más tagállamából származó jármû esetén:
ba) a származó ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történõ bejegyzés, szereplés tényérõl, és az

okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,
bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,
bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származó tagállamban I. és II. részbõl áll a for-

galmi engedély, vagy
bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részbõl áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a

külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra,
c) ha a jármû ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási enge-

délyt, valamint az E betûjelû ideiglenes rendszámtáblát,
d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a rend-

számtábla érvényesítõ címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat,
e) a közlekedési hatóság által kiállított mûszaki adatlapot,
f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,
b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele a Magyar

Köztársaság területén történt,
c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást,
d) az ügyfél azonosító okmányt.
2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármû forgalomba helyezése során:
A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
a) a származó tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak kiállító

hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát,
feltéve, hogy a jármû származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósá-
gi jelzést, feltéve, hogy az a külföldi hatóság által nem került visszavonásra,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a rend-
számtábla érvényesítõ címke díjának megfizetését tanúsító igazolásokat,

c) a közlekedési hatóság által kiállított mûszaki adatlapot,
d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,
b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele a Magyar

Köztársaság területén történt,
c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást,
d) az ügyfél azonosító okmányt.
3. Új jármû forgalomba helyezése során:
Az elsõ forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:
a) a Mûszaki Adatlapot,
b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,
c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar

nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvû fordítását is,
d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, a rendszám érvényesítõ címke díjának megfizetését tanúsító

igazolásokat.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
a) a forgalmazók részére biztosított és a jármû értékesítésekor kitöltött jármûkísérõ lapot,
b) a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,
c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármû esetében a regisztrációs adó megfizetésérõl szóló igazolást,
d) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármû birtokba vétele a Magyar

Köztársaság területén történt,
e) az ügyfél azonosító okmányt.”
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3. Az R. 16. számú melléklet III. fejezet 2. pont 2. bekezdése a következõ új d) alponttal egészül ki:
[A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:]
„d) az ügyfél azonosító okmányt.”

4. Az R. 16. számú melléklet V. fejezet A) alfejezet 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén:
– a vagyoni értékû jog bejegyzését megalapozó okiratot,
– az elõzõ forgalmi engedélyt,
– a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra,
– a vagyoni értékû jog megszerzése után fizetendõ vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást.”

5. Az R. 16. számú melléklet V. fejezet A) alfejezet 7. pontja a 4. franciabekezdést követõen a következõ szöveggel
egészül ki:

[A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:]
„– a mezõgazdasági erõgép gépkönyvét, típusbizonyítványát vagy a közlekedési hatóság által kiállított Mûszaki

Adatlapot.”

6. Az R. 16. számú melléklet V. fejezet A) alfejezete a következõ 8. ponttal egészül ki:
„8. Forgalmi engedély, vagy törzskönyv pótlása esetén:
– az okmány elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl szóló jegyzõkönyvet,
– a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.”

7. Az R. 16. számú melléklet VI. fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„VI.
Vezetõi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:
1. Új, kezdõ vezetõi engedély:
– egészségügyi alkalmassági véleményt,
– a vezetõi engedély kiállításának megfelelõ illeték megfizetését tanúsító igazolást.
2. Csere, illetve új kategória megszerzése esetén:
– a kiadás alapjául szolgáló elõzõ vezetõi engedélyt,
– egészségügyi alkalmassági véleményt,
– a vezetõi engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.
3. Pótlás esetén:
– a vezetõi engedély elvesztésérõl, eltulajdonításáról, megsemmisülésérõl szóló jegyzõkönyvet,
– a vezetõi engedély kiállításának megfelelõ illeték megfizetését tanúsító igazolást.
4. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történõ rögzítése esetén:
– PÁV határozatot.
5. Külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedély cseréje, honosítása esetén:
– a külföldi hatóság által kiállított vezetõi engedélyt, és annak hiteles fordítását,
– az e rendeletben meghatározott esetben egészségügyi alkalmassági véleményt.
B) Vezetõi engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során be kell mutatni:
– Személyazonosításra alkalmas okmányt,
– a személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolványt,
– külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt,
– az új, kezdõ vezetõi engedély kiadása, új kategória megszerzése, illetve külföldi hatóság által kiállított vezetõi en-

gedély honosítása esetén az e rendeletben meghatározott tanfolyammentes gyakorlati, illetve elméleti vizsgakötelezett-
ség teljesítésének igazolására, a sikeres vizsga tényét tanúsító közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve
vizsgaigazolást.”
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5. melléklet a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

„17. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

Közúti jármûvek fényvisszaverõ rendszámtábláinak mûszaki leírása

I.
A rendszámtábla típusai, méretei és anyaga

1. A rendszámtábla típusai: „A”, „B”, „C”, „D” és „E”
A rendszámtábla méretei:

Rendszámtábla
típusok

Hosszúság
mm

Szélesség
mm

Keretvastagság
mm

Betûmagasság
mm

Domborítási magasság
mm

„A” típus 520 110 4,5 77 1,8

„B” típus 240 130 4 49 1,8

„C” típus 280 200 4,5 77 1,8

„D” típus 520 110 4,5 77 0

„E” típus 108 134 3 30 1,8

Tûréshatárok ±2,5 ±2,5 ±1 ±1 ±0,4

2. A rendszámtábla anyaga az „A”, „B”, „C” és „E” típusú rendszámtábla esetén fényvisszaverõ fóliával bevont alu-
mínium lemez, a ,,D” típusú rendszámtábla esetén öntapadó fényvisszaverõ fólia. A fényvisszaverõ fólia az MSZ 9620/8
szerint meghatározott anyag.

„A” típusú rendszámtábla rajzai:

1. ábra
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„B” típusú rendszámtábla rajzai:
2. ábra

„C” típusú rendszámtábla rajzai:
3. ábra
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„D” típusú rendszámtábla rajzai:
4. ábra

„E” típusú rendszámtábla rajzai:
5. ábra
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II.
A rendszámtábla keretének és karaktereinek kialakítása

1. Az „A”, „B”, „C” és „E” típusú rendszámtábla széle a betû- és számjegycsoportokkal azonos színû és kivitelû,
domborított kerettel merevített. A „D” típusú öntapadó fólia rendszámtábla a betû- és számjegycsoportokkal azonos szí-
nû és kivitelû, nyomtatott kerettel rendelkezik.

2. Az „A”, „B”, „C” és „E” típusú rendszámtáblán lévõ betûk, számjegyek és a kötõjel domborított és színezett kivite-
lûek. A „D” típusú öntapadó fólia rendszámtáblán lévõ betûk, számjegyek és a kötõjel nyomtatott kivitelûek. A domborí-
tott perem szélének, illetve a rendszámon lévõ domborított betûk, számjegyek és a kötõjel szélének a rendszámtábla
síkjával bezárt szöge 90°-tól eltérhet.

Rendszámtábla keretének és karaktereinek kialakítása

6. ábra
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III.
A tagállamjelzés kialakítása, méretei és elhelyezése

A tagállamjelzést a rendszámtábla bal szélén, külön mezõben, nyomtatott fényvisszaverõ grafikával kell feltüntetni.
Ez a nyomtatott grafikai elem képezze a fényvisszaverõ fólia alkotórészét (implantált vagy beépített grafika). A tagál-
lamjelzés ne legyen eltávolítható a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia fényvisszaverõ
szerkezetének látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

„A” és „B” típusú rendszámtábla tagállamjelzésének méretei

7. ábra
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„C” és „D” típusú rendszámtábla tagállamjelzésének méretei

8. ábra

„E” típusú rendszámtábla tagállamjelzésének méretei

9. ábra
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IV.
A rendszámtábla betûi és számjegyei

1. Az „A”, „B”, „C”, „D” és „E” típusú rendszámtáblán lévõ betûk és számjegyek függõleges középvonala essen egy-
be az elhelyezésükre szolgáló mezõk függõleges középvonalával. A rendszámtáblán alkalmazott érvényesítõ címkék
esztétikus elhelyezése érdekében a szélsõ pozícióban lévõ betûk és számjegyek, valamint a tagállamjelzés közötti, illetve
a domborított keret, valamint a szélsõ pozícióban lévõ betûk és számjegyek közötti méretek legfeljebb ±10 mm-rel
változtathatók.

Az egyes rendszámtábla típusoknál alkalmazott betûk és számjegyek méretei:

Rendszámtábla típusok
Betûk és számok magassága

mm
Betûk szélessége

mm
Számok szélessége

mm

„A” típus 77 55 44

„B” típus 49 35 28

„C” típus 77 55 44

„D” típus 77 55 44

„E” típus 30 21,4 17,1

2. ,,A”, „B”, „C”, „D” és „E” típusú rendszámtáblák karakterkészlete

10. ábra
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V.
Szín- és fénytechnikai követelmények

1. A rendszámtábla alapjának színe fehér, a betû- és számcsoportok, valamint a keret és a kötõjel fekete, az Európai
Közösség tagállamjelzése pedig kék alapon sárga csillagok és fehér H betû.

2. A fehér, a kék és a sárga színû felület fényvisszaverõ, a fekete szín közönséges felületszín. A fehér, a kék és a sárga
színre az MSZ 20186/2 fényvisszaverõ bevonatokra vonatkozó, a fekete színre pedig a szabvány közönséges felületszí-
nekre vonatkozó elõírásai érvényesek.

3. A rendszámtábla felületi színének fénysûrûségi tényezõje legalább:
– a fehér 0,35
– a kék 0,01
– a sárga 0,27
– a feketéé pedig legfeljebb 0,03.
A rendszámtábla felülete nem lehet tükrözõ.

Színtartományok a rendszámtábla nappali színeire vonatkozóan:

Rendszámtábla szí-
nei

Színkoordináták
jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái Fénysûrûségi ténye-
zõ1. 2. 3. 4.

Fehér
X 0,355 0,305 0,285 0,335

>0,35
Y 0,355 0,305 0,325 0,375

Kék
X 0,078 0,150 0,210 0,137

>0,01
Y 0,171 0,220 0,160 0,038

Sárga
X 0,545 0,487 0,427 0,465

>0,27
Y 0,454 0,423 0,483 0,534

Színtartományok a rendszámtábla éjszakai fehér alapszínére vonatkozóan:

Rendszámtábla
alapszíne

Színkoordináták
jele

Színtartomány sarokpontjai és azok színkoordinátái Fénysûrûségi ténye-
zõ1. 2. 3. 4.

Fehér
X 0,450 0,548 0,417 0,372

>0,35
Y 0,513 0,404 0,359 0,405

4. A rendszámtáblán alkalmazott, új állapotban lévõ fényvisszaverõ bevonat különbözõ színeinek fénysûrûségi
együtthatói:

Fényvisszaverõ bevonat
színei

Megfigyelési szög

Fénysûrûségi együttható

cd lx m1 2
� �

� �

5° 30° 45°

legfeljebb
megvilágítási szög esetén, legalább

Fehér

0° 12' 70 30 6

2500° 20' 50 25 3

1° 30' 5 2 1

Kék

0° 12' 3 1,5 –

200° 20' – – –

1° 30' – – –

Sárga

0° 12' 50 20 4

1750° 20' 35 15 2

1° 30' 3 1 –

A rendszámtábla fényvisszaverõ felületét esõnek kitéve a fénysûrûségi együttható a táblázatban megadott értékek
90%-nál nem lehet kisebb.
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VI.
A fényvisszaverõ fólia biztonsági megjelölése

A rendszámtábla gyártásánál alkalmazott fényvisszaverõ fólia optikai biztonsági jelöléssel rendelkezik. A jelölés egy-
értelmû és könnyen beazonosítható információval szolgál a rendszámtábla származásáról.

Az optikai biztonsági jelölés a fényvisszaverõ fólia alkotórészét képezi, annak nem a felületére nyomtatott elem, és
nem lehet eltávolítani a rendszámtábláról sem mechanikai, sem vegyi eljárásokkal a fólia fényvisszaverõ szerkezetének
látható és helyre nem állítható roncsolódása nélkül.

A jelölés nem befolyásolhatja a rendszámtábla megjelenését, szín- és fénytechnikai tulajdonságait, valamint annak ol-
vashatóságát sem nappali, sem éjszakai látási viszonyok mellett.

VII.
A rendszámtábla hátlapjának megjelölése

A gyártó köteles az ellenõrzött minõséget minden rendszámtábla hátlapjába olyan beütött (stancolt) jelzéssel tanúsíta-
ni, amely tartalmazza:

a) a rendszámtábla forgalmazójának a nevét,
b) a rendszámtábla gyártójának nevét és címét,
c) a rendszámtábla gyártására és alapanyagára vonatkozó egyéb adatokat.
A biztonsági gyártómûi jelzés ne legyen eltávolítható a rendszámtábla megsértése nélkül.”

6. melléklet a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

„19. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

A hatósági bizonyítvány minimális adattartalma

1. Eljáró közlekedési igazgatási hatóság megnevezése
2. Kérelmezõ neve, lakó-, tartózkodási helye, szálláshelye, székhelye, telephelye
3. Az eljárás megnevezése, mely során a hatósági bizonyítványt a kérelmezõ fel kívánja használni
4. Az igazolni kívánt tény/állapot/egyéb adat megnevezése
5. Kiadás helye, ideje, a hatóság bélyegzõlenyomata, kiadmányozó neve, hivatali beosztása, aláírása”

7. melléklet a 6/2009. (III. 31.) IRM rendelethez

1. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiak-
ban: R1.) 1. számú melléklet 2. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2. A közúti jármûvek forgalomba helyezésével és okmányokkal történõ ellátásával kapcsolatos igazgatási
szolgáltatási díjak:]

„c) a négykerekû segédmotoros kerékpár, a lassú jármû és a pótkocsi igazolólapjának kiadása, pót-
lása 4 800”

2. Az R1. 2. számú melléklete a következõ új 4. ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi 4–10. pont megjelölé-
se 5–11. pontra változik:

[Az egyes rendszámtáblákhoz és a hatósági jelzéssel összefüggõ igazgatási tevékenységhez kapcsolódó hatósági
díjak]

„4. Az „E” típusú, négykerekû segédmotoros kerékpárokhoz kiadott különleges rendszámtáblákért
fizetendõ díj:

4.1 1 db rendszámtábla 3 500”

3. Az R1. 3. számú melléklet a következõ új 3. ponttal egészül ki, és a jelenlegi 3–7. pont megjelölése 4–8. pontra
változik:

[Az elõzetes eredetiségellenõrzés hatósági díjai]
„3. A négykerekû segédmotoros kerékpárok elõzetes eredetiségellenõrzéséért fizetendõ díj: 14 000”
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

14/2009. (III. 31.) KHEM
rendelete

a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.)
2. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) E rendelet alkalmazásában „EK típusbizonyít-
vánnyal ellátott jármû”: az a jármû, amelynek típusára vo-
natkozóan az Európai Gazdasági Térség tagállamának jó-
váhagyó hatósága

a) a gépjármûvek és pótkocsijaik típusjóváhagyására
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló
70/156/EGK tanácsi irányelv vagy a gépjármûvek és pót-
kocsijaik, valamint az ilyen jármûvek rendszereinek, al-
katrészeinek és önálló mûszaki egységeinek jóváhagyásá-
ról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elv (,,keretirányelv”), illetve e rendelet A. Függeléke alap-
ján, továbbá

b) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok
típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK irányelv hatályon
kívül helyezésérõl szóló 2002/24/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv, illetve e rendelet B. Függeléke alapján,
vagy

c) a mezõgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pót-
kocsijainak és cserélhetõ vontatott munkagépeinek, bele-
értve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló
mûszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint
a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló
2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve
e rendelet C. Függeléke alapján
„EK típusjóváhagyó okmány”-t adott ki.”

(2) Az ER. 2. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül
ki:

„(13) A két-, három- és négykerekû segédmotoros ke-
rékpár (L1e, L2e és L6e jármûkategória), a kétkerekû mo-
torkerékpár (L3e jármûkategória), az oldalkocsis motorke-
rékpár (L4e jármûkategória), valamint a három- és négy-
kerekû motoros tricikli (L5e és L7e jármûkategória) jár-
mûkategóriába sorolásának mûszaki feltételeit a B. függe-
lék 1. cikk (2) és (3) bekezdése határozza meg.”

2. §

Az ER. 11. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Ha a jármûnek a típusbizonyítványban rögzített
vagy a forgalomba helyezés elõtti vizsgálata során megál-
lapított tulajdonságai indokolják, a forgalomban való rész-
vételt korlátozni kell, illetõleg külön feltételekhez kell köt-
ni. A korlátozást, illetõleg a feltételeket a jármû forgalmi
engedélyében fel kell tüntetni.

(6) A forgalomban való részvétel korlátozása és az
(5) bekezdés alapján megállapított feltételek kiterjedhet-
nek a jármû:

a) megengedett sebességére,
b) vezetéséhez a külön jogszabályban meghatározottól

eltérõ vezetõi engedély kategória elõírására, így különö-
sen az L6e vagy L7e jármûkategóriába tartozó:

ba) nyitott kivitelû, áttételes kormánymû nélküli, a mo-
torkerékpárok esetében szokásos kezelõszervekkel kiala-
kított kivitel (,,quad”) esetében a legalább „A1” vagy
„B” kategóriára érvényes,

bb) zárt utasterû, több személy szállítására kialakított,
kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos kezelõszer-
vekkel felszerelt kivitel (,,mopedautó”) esetében a ,,B” ka-
tegóriában érvényesített
vezetõi engedély elõírására,

c) konstrukciós jellemzõi által meghatározott használa-
ti korlátozásra, így különösen:

ca) a kiegyenlítõmû nélküli hajtott tengellyel rendelke-
zõ L7e kategóriájú jármû esetében 40 km/óra sebességkor-
látozásra, továbbá

cb) a jármûgyártó által elõírt üzemeltetési korlátozásra.”

3. §

Az ER. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) A típusbizonyítvány nélkül forgalomba he-

lyezhetõ két- és háromkerekû segédmotoros kerékpárt for-
galomba helyezés elõtti vizsgálat céljából az NKH regio-
nális igazgatóságánál be kell mutatni. Ha az NKH regioná-
lis igazgatósága a forgalomba helyezés elõtti vizsgálat
alapján megállapítja, hogy a jármû a jogszabályban meg-
határozott mûszaki feltételeknek megfelel, azonosítási jel-
lel látja el.

(2) A típusbizonyítvánnyal rendelkezõ két- és háromke-
rekû segédmotoros kerékpárokat – a típusbizonyítvány
alapján – a gyártónak vagy a forgalmazónak azonosítási
jellel kell ellátnia. Az azonosítási jel hatósági jelzésként
elfogadható.

(3) A két- és háromkerekû segédmotoros kerékpár azo-
nosítási jele a jármû vázába beütött CM betû és a hajtómo-
tor cm3-ben meghatározott hengerûrtartalmát jelzõ szám.
E jelet csak a gyártó, forgalmazó, illetõleg az NKH regio-
nális igazgatósága ütheti be. Segédmotoros kerékpár ilyen
jelzés nélkül a közúton nem közlekedhet.
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(4) A négykerekû segédmotoros kerékpár forgalomba
helyezés elõtti vizsgálatakor a 10. §-ban meghatározott
rendelkezéseket a következõ eltéréssel kell alkalmazni:

a) a jármûkategória besorolást megalapozó mûszaki
jellemzõket a jármû gyári adatai, a jármûvön a gyártó által
feltüntetett adatok, illetve – ezen adatok hiányában – ellen-
õrzõ mérések alapján kell meghatározni,

b) a vizsgálat technológiáját a jármûkivitel sajátosságai
határozzák meg,

c) integrált vizsgálatot nem kell végezni,
d) a külön jogszabályban a segédmotoros kerékpárokhoz

meghatározott rendszámtábla típust kell megállapítani.
(5) A négykerekû segédmotoros kerékpár forgalomba

helyezés elõtti vizsgálata eredményén alapuló intézkedé-
sekre a 11. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakat kell
alkalmazni azzal, hogy soron következõ idõszakos vizsgá-
lat idõpontját nem kell megállapítani.

(6) A segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés
elõtti vizsgálata során az MR. 1. mellékletének 1/B. táblá-
zata szerint a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerék-
párokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek és az
MR. 114. §-ban foglalt rendelkezések megtartását kell el-
lenõrizni.

(7) A segédmotoros kerékpár közúti mûszaki ellenõrzé-
sére a 14. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

4. §

E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba és a hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

13492 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/41. szám



2009/41. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13493

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zott

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vült

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ség-
ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
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 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).   Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást
(cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról
 kizárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott
10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes 
be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím:
 Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 96 516 Ft/fél év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év
Bûn ügyi Szem le 12 600 Ft/év
L'u do vé no viny 7 308 Ft/év
Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 23 100 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 141 696 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 207 936 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 274 176 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 472 890 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.


