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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
40/2006. (II. 27.) Korm.

rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

módosításáról

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-ának
(1) be kez dé se e) és f) pont já ban, valamint a he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 7.  §-ának
(1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis el lá tá -
sok té rí té si díj ár ól  szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ren de le tet a he lyi ön kor mány za tok, illetve a szo ciá -
lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té rium (a továb biak -
ban: mi nisz té rium) ál tal fenn tar tott sze mé lyes gon dos ko -
dást nyúj tó szo ciá lis el lá tá so kért és szol gál ta tá so kért
(a továb biak ban együtt: el lá tás) fi ze ten dõ té rí té si dí jak
meg ál la pí tá sá ra kell al kal maz ni.”

(2) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) E ren de let al kal ma zá sá ban in téz mény alatt – el té rõ

ren del ke zés hi á nyá ban – az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek
g)–h) pont ja sze rin ti szo ciá lis szol gál ta tót és szo ciá lis in -
téz ményt kell ér te ni.”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fenn tar tó a sze mé lyes gon dos ko dás kö ré be tar to -
zó szo ciá lis el lá tá sért té rí té si dí jat (a továb biak ban: in téz -
mé nyi té rí té si díj) ál la pít meg, ame lyet az Szt.-ben, e ren -
de let ben, a he lyi ön kor mány za tok ren de le té ben, valamint
az Szt. 94/B. és 94/D.  §-a sze rin ti meg ál la po dás ban
(a továb biak ban együtt: meg álla po dás) fog lal tak sze rint
kell meg fi zet ni.”

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

„(5) A sze mé lyi té rí té si díj mel lett ese ti té rí té si díj kér -
he tõ a kü lön jog sza bály sze rin ti alap fel ada tok kö ré be nem
tar to zó szo ciá lis szol gál ta tá so kért, valamint az in téz mény
ál tal szer ve zett sza bad idõs prog ra mo kért. Az ese ti té rí té si
díj fi ze té sé nek ese te it a há zi rend ben és a meg ál la po dás ban
kell meg ha tá roz ni.”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Szt. 115.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott in téz mé -
nyi té rí té si dí jat]

„b) a mi nisz té rium fenn tar tá sá ban mû kö dõ in téz mé nyek 
ese té ben a szo ciá lis ága za tot irá nyí tó mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter),”
[mint az in téz ményt fenn tar tó [a továb biak ban a)–c) pont
alat ti ak együtt: fenn tar tó] ál la pít ja meg.]

(2) Az R. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az in téz mé nyi té rí té si dí jat – a házi se gít ség nyúj -
tás, a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás és a tá mo ga tó
szol gá lat ki vé te lé vel – el lá tá si nap ra ve tít ve kell meg ál la -
pí ta ni.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 4/B.  §-sal egé szül ki:
„4/B.  § A sze mé lyi té rí té si dí jat konk rét összeg ben,

 forintra ke re kít ve kell meg ál la pí ta ni.”

5.  §

Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Ha az ön kor mány zat ren de le te, illetve a meg álla po -
dás el té rõ en nem ren del ke zik, a sze mé lyi té rí té si dí jat

a) az át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyek nél leg -
fel jebb egy hó na pi idõ tar tam ra elõ re,

b) a jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese té ben egy -
éves idõ tar tam ra utó lag,

c) az a)–b) pont alá nem tar to zó sze mé lyes gon dos ko -
dá si for mák nál ha von ta utó lag
kell meg fi zet ni.”

6.  §

Az R. 6.  §-ának elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„Ha az el lá tást a jo go sult a hó nap nem mind egyik nap -
ján ve szi igény be, ak kor – a házi se gít ség nyúj tás, a jel zõ -
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rend sze res házi se gít ség nyúj tás és a tá mo ga tó szol gá lat ki -
vé te lé vel – a sze mé lyi té rí té si díj meg ál la pí tá sá nál figye -
lembe ve he tõ havi jö ve del met nap tá ri nap ra kell átszá -
molni úgy, hogy a rend sze res havi jö ve de lem össze gét har -
minc cal kell osz ta ni.”

7.  §

(1) Az R. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ét kez te tés meg szer ve zé sé re, illetve az üze mel te tés -
re be ter ve zett ki adá sok kö ré be csak az étel elõ ál lí tá sá nak,
a ki osz tó hely re tör té nõ szál lí tá sá nak, illetve la kás ra tör té -
nõ ki szál lí tá sá nak költ sé gei szá mít ha tók be.”

(2) Az R. 9.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az étel ki szál lí tá sá ra szá mí tott in téz mé nyi té rí té si
díj nem ha lad hat ja meg az adott évre ter ve zett ki szál lí tá si
költ sé gek nek az egy el lá tott ra jutó napi össze gét. Ha az
étel la kás ra tör té nõ ki szál lí tá sa kö zös ház tar tás ban élõ sze -
mé lyek ré szé re tör té nik, a ki szál lí tá sért fi ze ten dõ sze mé lyi 
té rí té si dí jat csak egy sze mély re le het meg ál la pí ta ni.

(5) Az étel hely ben fo gyasz tá sá ért vagy el vi te lé ért fi ze -
ten dõ sze mé lyi té rí té si díj a napi sze mé lyi té rí té si díj és az
adott hó nap ban igény be vett ét ke zé si na pok szor za ta. Az
étel ki szál lí tá sa ese tén a sze mé lyi té rí té si díj a ki szál lí tás ra
szá mí tott té rí té si díj nak és az adott hó nap ban ki szál lí tás sal
igény be vett ét ke zé si na pok szor za tá nak össze gé vel nö -
vek szik.”

8.  §

Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A la ká son vég zett gon do zá si te vé keny ség re for dí -
tott idõt az 1. szá mú mel lék let sze rin ti gon do zá si napló
alap ján kell meg ál la pí ta ni.”

9.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény ben té rí té si díj az
ét ke zé sért, valamint a 2.  § (5) be kez dé se sze rint ál la pít ha tó 
meg.”

(2) Az R. 15.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„A sze mé lyi té rí té si díj (1) be kez dés sze rin ti együt tes
össze ge sem ha lad hat ja meg az Szt. 117.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott mér té ket.”

10.  §

(1) Az R. 28.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

„A tá vol lé ti na pok nap tá ri éves szin ten össze sít he tõk.
Nem mi nõ sül tá vol lét nek a rend sze res hét vé gi tá vol lét.”

(2) Az R. 28.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nem la kó ott ho ni el lá tás ban ré sze sü lõ két hó na pot
meg ha la dó tá vol lé te ide jé re]

„a) egész ség ügyi in téz mény ben tör té nõ ke ze lé sé nek
tar ta má ra a meg ál la pí tott sze mé lyi té rí té si díj 40%-át,

b) az a) pont alá nem tar to zó eset ben a sze mé lyi té rí té si
díj 60%-át
fi ze ti.”

11.  §

Az R. 31.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A té rí té si dí jat az igény be vé tel nap já tól ha von ként
– ha e ren de let, az ön kor mány zat ren de le te vagy a meg -
álla po dás más ként nem ren del ke zik – a tárgy hó na pot kö -
ve tõ hó nap 10. nap já ig kell be fi zet ni az el lá tást nyúj tó in -
téz mény el szá mo lá si szám lá já ra.”

12.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés sze rin ti el té rés sel – a
ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 10.  §-ának (2) be kez dé se 2006. jú ni us
1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let nek a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo -
ciá lis in téz mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek 
en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo ciá lis vál lal ko zás en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de le tet
(a továb biak ban: Er.) és annak a 296/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let tel tör tént mó do sí tá sát érin tõ – a (3) be kez -
dés b)–c) pont já ban és a 14.  §-ban meg ha tá ro zott – ren del -
ke zé se it a fo lya mat ban levõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R.
aa) 14.  §-ának (1) és (3) be kez dé se,
ab) 16.  §-ának (3) be kez dé se,
ac) 29.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „mun ka kö ri vagy

tanul mányi be osz tá sa  miatt” szö veg rész;
b) az Er.
ba) 1.  §-ának h) pont ja,
bb) 4.  §-a (8) be kez dé sé nek a) pont já ban, 8.  §-a (1) be -

kez dé sé nek c) pont já ban, 8.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban, valamint 10. szá mú mel lék le te 6. pont já nak jegy ze -
té ben „a de mens fé rõ he lyek,” szö veg rész,
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bc) 4.  §-a (8) be kez dé sé nek d) pont ja,
bd) 8.  §-a (3) be kez dé sé nek cb) al pont já ban a „de mens

fé rõ he lyek,” szö veg rész,
be) 15.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „de mens

fé rõ he lye i nek,” szö veg rész,
bf) 23.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „ , to váb bá idõ sek

ott ho na ese tén a 8.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
eset ben, ha ki zá ró lag a de mens fé rõ he lyek szá ma emel ke -
dik” szö veg rész;

c) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ciá lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let és a gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en -
ge dé lye zé sé rõl, valamint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 296/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Mr.)

ca) 33.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
cb) 33.  §-ának (5) be kez dé se.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
a) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Szo ciá lis és Csa lád -

ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be a „mi nisz té rium”
szö veg rész,

b) 4.  §-ának (5) be kez dé sé ben „Az Egész ség ügyi,
 Szociális és Csa lád ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé -
be „A mi nisz té rium” szö veg rész,

c) 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az in téz mé nyi el he lye -
zést” szö veg rész he lyé be „az el lá tás, szol gál ta tás igény be -
vé te lét” szö veg rész,

d) 15.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „(1) be kez dés ben”
szö veg rész he lyé be az „(1) be kez dés a) pont já ban”
szöveg rész,

e) 18.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban a „4.  §
(1) be kez dé sé nek g) pont já ban” szö veg rész he lyé be a
„114.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban” szö veg rész,

f) 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „4.  § (1) be kez dé se
g) pont já ban” szö veg rész he lyé be a „114.  § (2) be kez dé sé -
nek c) pont já ban” szö veg rész,

g) 3. szá mú mel lék le té ben a „Be uta ló ha tá ro zat” szö -
veg rész he lyé be a „Meg álla po dás, be uta ló ha tá ro zat” szö -
veg rész,

h) 4. szá mú mel lék le té ben a „19...” szö veg rész he lyé be
a „20...” szö veg rész

lép.

13.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Mr.
33.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé -
szül ki:

„Ha a fenn tar tó a ha tár idõt el mu laszt ja, az el lá tá si te rü -
let hez tar to zó te le pü lé sek, fõ vá ro si ke rü le tek kö zül a leg -
több ál lan dó la kos sal ren del ke zõt kell el sõd le ges el lá tá si

te rü let nek te kin te ni, és a mû kö dé si en ge délyt en nek meg -
fele lõen kell mó do sí ta ni.”

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

A Kormány
41/2006. (II. 27.) Korm.

rendelete

a nyugellátások és baleseti nyugellátások, valamint
a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások

emelésérõl  szóló 187/1997. (X. 31.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 
1997. évi LXXXI. tör vény 101.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A nyug el lá tá sok és bal ese ti nyug el lá tá sok, valamint a
nyug díj sze rû rend sze res szo ciá lis el lá tá sok eme lé sé rõl
 szóló 187/1997. (X. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Re.) 12.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja és (3)–(4) be kez -
dé se ha tá lyát vesz ti.

2.  §

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

(2) Ha az Re. 2005. de cem ber 31-én ha tály ban lévõ sza -
bá lyo zá sa sze rint há zas tár si pót lék ra, il le tõ leg há zas társ
után járó jö ve de lem pót lék ra (e § al kal ma zá sá ban a továb -
biak ban együtt: el lá tás) jo go sult sze mély nek az el lá tás fo -
lyó sí tá sát az Re. 2006. ja nu ár 1-jén ha tá lyos ren del ke zé sei
alap ján meg szün tet ték, a meg szün te tõ ha tá ro za tot e ren de -
let hatályba lépésétõl szá mí tott 30 na pon be lül vissza kell
von ni és az el lá tást – a jo go sult sá gi fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén – 2006. ja nu ár 1-jé re vissza me nõ leg to vább kell fo -
lyó sí ta ni.

(3) Ha az el lá tás fo lyó sí tá sa e ren de let hatályba -
lépésekor szü ne tel, a szü ne tel te tõ ha tá ro za tot e ren de let
hatályba lépésétõl szá mí tott 30 na pon be lül vissza kell von -
ni és – a jo go sult sá gi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – az el lá -
tást az e ren de let hatályba lépését kö ve tõ hó nap elsõ nap já -
tól to vább kell fo lyó sí ta ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
42/2006. (II. 27.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési Program mûködtetésérõl  szóló

95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti In for má ci ós Inf ra struk tú ra Fej lesz té si Prog -
ram mû köd te té sé rõl  szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: Ren de let) 2.  §-ának (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Fej lesz té si Prog ram vég re haj tá sá ra az in for ma ti -
kai és hír köz lé si mi nisz ter Nem ze ti In for má ci ós Inf ra -
struk tú ra Fej lesz té si In té ze tet (a továb biak ban: NIIF In té -
zet) hoz lét re. Mû kö dé si ki adá sai a Fej lesz té si Prog ram
elõ irány za tát ter he lik.”

2.  §

A Ren de let 2.  §-ának (4) és (5) be kez dé sé ben, 3.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 3.  §-a (4) be kez dé sé nek f) pont já ban,
4.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
10.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban, 10.  §-a (4) be kez -
dé sé nek d) pont já ban és 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„NIIF Iro da” ki fe je zés „NIIF In té zet”-re mó do sul.

3.  §

A Ren de let 8.  §-ának a) és b) pont já ban a „NIIF Iro dá -
val” ki fe je zés „NIIF In té zet tel”-re mó do sul.

4.  §

A Ren de let 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „NIIF Iro dá -
hoz” ki fe je zés „NIIF In té zet hez”-re, a „NIIF Iro dá val” ki -
fe je zés „NIIF In té zet tel”-re és a „NIIF Iro da” ki fe je zés
„NIIF In té zet”-re mó do sul.

5.  §

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

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

A Kormány
43/2006. (II. 27.) Korm.

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ

finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról  szóló

329/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet mó do sí tá sá ról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
83.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt felhatal -
mazás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
329/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let 16.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben a „2006. már ci us 1-jé tõl” szö veg rész he lyé be a
„2006. szep tem ber 1-jé tõl” szö veg rész lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
7/2006. (II. 27.) EüM

rendelete

az állati eredetû élelmiszerekben található
peszticid-maradék megengedhetõ mértékérõl  szóló
34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-ának (10) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

Az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti -
cid-ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 9.  §-ának
fel ve ze tõ szö veg e és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„Ez a ren de let sza bá lyo zá si tárgy kö ré ben a kö vet ke zõ
uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 1986. jú li us 24-i 86/363/EGK irány elve az

ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben, illetve azok fe lü le tén ta lál -

ha tó pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga -

sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, valamint az azt mó do -

sí tó 93/57/EGK, 94/29/EK, 95/39/EK, 96/33/EK és

97/41/EK irány elve, to váb bá a Bi zott ság 97/71/EK,

98/82/EK, 1999/71/EK, 2000/24/EK, 2000/42/EK,

2000/58/EK, 2000/81/EK, 2000/82/EK, 2001/39/EK,

2001/57/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,

2002/71/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK, 2003/60/EK,

2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK, 2004/61/EK,

2005/46/EK, 2005/48/EK és 2005/70/EK irány elve,”
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2.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek A rész e a kö vet ke zõ 62–67. pon tok kal egé szül ki:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben
0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00 és 1602 VTSZ alá tar to zó

hús, hús ké szít mény, bel sõ ség
és ál la ti zsi ra dék ese té ben(1) (4)

az 1. szá mú mel lék let ben 0401 VTSZ
alá tar to zó te hén tej és tel jes te hén tej
ese té ben; a 0401, 0402, 0405 00 00
és 0460 VTSZ alá tar to zó egyéb élel -
mi sze rek ese té ben, a (2) (4) jegy zet nek

meg fele lõen

az 1. szá mú mel lék let ben
0407 00 és 0408 VTSZ alá tar to zó
héj nél kü li friss to jás, ma dár to jás

és to jás sár gá ja ese té ben(3) (4)]

„62. BROMOXINIL,
(ide ért ve annak bro mo xi -
nil ként ki fe je zett ész te re it)

hús 0,05 (p2);
vá gá si mel lék ter mék és bel -
sõ ség 0,20 (p2)

0,01 * (p2)

63. KLÓRPROFÁM és
4’-hidroxiklórprofám-
 O-szulfonsav (4-HSA)
klór po fám ként ki fe jez ve

hús 0,05 * (p2);
máj 0,05 * (p2);
vese 0,2 (p2);

0,2 (p2)

64. IOXINIL (ide ért ve
annak io xi nil ként ki fe je zett 
ész te re it)

hús 0,05 (p2);
vá gá si mel lék ter mék és bel -
sõ ség 0,20 (p2)

0,01 * (p2)

65. PIRAKLOSTROBIN 0,05 * (p2) 0,01 * (p2) 0,05 * (p2)

66. QUINOXIFEN 0,2 (p2) 0,05 (p2) 0,02 * (p2)

67. TRIMETIL-
 SZULFÓNIUM KATION
(gli fo zát fel hasz ná lá sá ból
szár ma zó)

0,2 (p2) mar ha ve se;
0,5 (p2) mar ha máj;
0,2 (p2) mar ha hús;
0,1 (p2) ba rom fi ve se;
0,5 * (p2) egyéb

0,1 (p2) 0,01 * (p2)

”

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te A ré szé nek Jel ma gya rá za ta a kö vet ke zõ (p2) pont tal egészül ki:

„(p2) A szer ma ra dék ide ig le ne sen meg en ge dett ha tár ér té két je lö li, ha az Euró pai Unió nem mó do sít ja, ez az ér ték
2009. no vem ber 10-i ha tállyal véglegessé válik.
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(3) Az R. 2. szá mú mel lék le te B ré szé nek 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

[Pesz ti cid-ma ra dé kok

Ha tár ér ték (MRL) mg/kg-ban (ppm)

az 1. szá mú mel lék let ben
0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00,
0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210,
1601 00 és 1602 VTSZ alá tar to zó

hús, be le ért ve a zsírt, hús ké szít mény,
bel sõ ség és ál la ti zsi ra dék ese té ben

az 1. szá mú mel lék let ben
0401, 0402, 0405 00 és 0460 VTSZ

alá tar to zó tej és tej ter mé kek
ese té ben

az 1. szá mú mel lék let ben
0407 00 és 0408 VTSZ alá tar to zó
héj nél kü li friss to jás, ma dár to jás

és to jás sár gá ja ese té ben]

„6. GLIFOZÁT 2 (p2) mar ha ve se;
0,2 (p2) mar ha máj;
0,5 (p2) ser tés ve se;
0,1 (p2) ba rom fi ve se;
0,05 * (p2) egyéb

0,01 * (p2) 0,01 * (p2)

”

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le te B ré szé nek Jelmagyará -
zata a kö vet ke zõ (p2) pont tal egé szül ki:

„(p2) A szer ma ra dék ide ig le ne sen meg en ge dett ha tár ér -
té két je lö li, ha az Euró pai Unió nem mó do sít ja, ez az ér ték
2009. no vem ber 10-i ha tállyal véglegessé válik.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. áp ri lis 21-én lép ha tály ba.

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

a) az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti -
cid-ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 15/2004.
(XII. 28.) EüM ren de let 2.  §-a, és

b) az ál la ti ere de tû élel mi sze rek ben ta lál ha tó pesz ti -
cid-ma ra dék meg en ged he tõ mér té ké rõl  szóló 34/2004.
(IV. 26.) ESZCSM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 63/2005.
(XII. 21.) EüM ren de let 1.  §-a.

4.  §

Ez a ren de let a ga bo na fé lék ben, valamint az egyes ál la ti
és nö vé nyi ere de tû ter mé kek ben, illetve azok fe lü le tén ta -
lál ha tó egyes pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett
leg ma ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sa te kin te té ben a
76/895/EGK, 86/362/EGK, 86/363/EGK és a
90/642/EGK ta ná csi irány el vek mó do sí tá sá ról  szóló,
2005. ok tó ber 20-i 2005/70/EK bi zott sá gi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja (3. cikk, III. mel lék let, IV. mel -
lék let).

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az egészségügyi miniszter, valamint
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter
8/2006. (II. 27.) EüM–FVM

együttes rendelete

a növényekben, a növényi termékekben
és a felületükön megengedhetõ

növényvédõszer-maradék mértékérõl  szóló
5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet

módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-a (10) be kez dé sé ben, valamint a nö vény vé de lem rõl
 szóló 2000. évi XXXV. tör vény 65.  §-a (5) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendeljük el:

1.  §

A nö vé nyek ben, a nö vé nyi ter mé kek ben és a fe lü le tü -
kön meg en ged he tõ nö vény vé dõ szer-ma ra dék mér té ké rõl
 szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R.) 3.  §-a (4) be kez dé sé nek b) és c) pont -
ja he lyé be a következõ rendelkezés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„b) a Ta nács 86/362/EGK irány elve (1986. jú li us 24.) a
ga bo na fé lék ben, illetve azok fe lü le tén ta lál ha tó pesz ti cid-
szer ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga sabb mér té ké nek
meg ha tá ro zá sá ról, valamint az azt mó do sí tó, illetve ki egé -
szí tõ 88/298/EGK, 93/57/EGK, 94/29/EK, 95/39/EK,
96/33/EK, 97/41/EK ta ná csi irány el vek és 97/71/EK,
98/82/EK, 2000/42/EK, 2000/48/EK, 2000/58/EK,
2000/81/EK, 2000/82/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK,
2001/57/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,
2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK,
2003/60/EK, 2003/62/EK, 2004/2/EK, 2004/61/EK,



2005/37/EK, 2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK,
2005/74/EK, 2005/76/EK bi zott sá gi irány el vek,

c) a Ta nács 90/642/EGK irány elve (1990. no vem ber
27.) egyes nö vé nyi ere de tû ter mé kek ben – töb bek kö zött a
gyü möl csök ben és zöld sé gek ben –, illetve azok fe lü le tén
ta lál ha tó pesz ti cid- szer ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma -
ga sabb mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ról, valamint az azt mó -
do sí tó és ki egé szí tõ 93/58/EGK, 94/30/EK, 95/38/EK ta -
ná csi irány el vek, 97/71/EK, 2000/24/EK, 2000/42/EK,
2000/48/EK, 2000/57/EK, 2000/58/EK, 2000/81/EK,
2001/35/EK, 2001/39/EK, 2001/48/EK, 2001/57/EK,
2002/5/EK, 2002/23/EK, 2002/42/EK, 2002/66/EK,
2002/71/EK, 2002/76/EK, 2002/79/EK, 2002/97/EK,
2002/100/EK, 2003/60/EK, 2003/62/EK, 2003/69/EK,
2003/113/EK, 2003/118/EK, 2004/2/EK, 2004/59/EK,
2004/61/EK, 2004/95/EK, 2004/115/EK, 2005/37/EK,
2005/46/EK, 2005/48/EK, 2005/70/EK, 2005/74/EK,
2005/76/EK bi zott sá gi irány el vek.”

2.  §

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

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép hatályba.

(2) E ren de let mel lék le té nek
a) 1–9. pont ja 2007. feb ru ár 24-én,
b) 10–22. pont ja 2007. áp ri lis 21-én,
c) 23–24. és 30. a)–g) pont ja 2006. áp ri lis 27-én,
d) 25–29. és 30 h)–t) pont ja 2006. má jus 10-én

lép ha tály ba.

4.  §

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

a) a Bi zott ság 2005/48/EK irány elve (2005. au gusz tus
23.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná -
csi irány elv nek a ga bo na fé lék ben, valamint egyes ál la ti és
nö vé nyi ere de tû ter mé kek ben, illetve azok fe lü le tén ta lál -
ha tó egyes pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett leg -
ma ga sabb mér té ke vo nat ko zá sá ban tör té nõ mó do sí tá sá ról,

b) a Bi zott ság 2005/70/EK irány elve (2005. ok tó ber
20.) a ga bo na fé lék ben, valamint az egyes ál la ti és nö vé nyi
ere de tû ter mé kek ben, illetve azok fe lü le tén ta lál ha tó egyes 
pesz ti cid-szer ma rad vá nyok meg en ge dett leg ma ga sabb
mér té ké nek meg ha tá ro zá sa te kin te té ben a 76/895/EGK,
86/362/EGK, 86/363/EGK és a 90/642/EGK ta ná csi irány -
el vek mó do sí tá sá ról (1., 2., 4. cikk, I., II., V. és VI. mel lék -
let),

c) a Bi zott ság 2005/74/EK irány elve (2005. ok tó ber
25.) a 90/642/EGK ta ná csi irány elv nek az ab ban rög zí tett
eto fu me zát, lamb da-ci ha lot rin, me to mil, pi met ro zin és ti a -
ben da zol szer ma rad vány leg ma ga sabb mér té ké re te kin tet -
tel tör té nõ mó do sí tá sá ról,

d) a Bi zott ság 2005/76/EK irány elve (2005. no vem ber
8.) a 90/642/EGK és a 86/362/EGK ta ná csi irány elv nek a
ben nük a kre zo xim-me til re, a ci ro ma zin ra, a bi fent rin re, a
me ta la xil ra és az azo xist ro bin ra vo nat ko zó an meg ha tá ro -
zott meg en ge dett leg ma ga sabb szer ma rad vány ér té kek
tekin tetében tör té nõ mó do sí tá sá ról.

Dr. Rácz Jenõ s. k., Pász to hy András s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

 mi nisz té ri u mi po li ti kai államtitkár
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Melléklet a 8/2006. (II. 27.) EüM–FVM együttes rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek flu fe na cet ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész
lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„flu fe na cet(69) al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH



[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ku ko ri ca (áru, siló, ta kar mány) 0,05 KH

ga bo na fé lék (ki vé ve ku ko ri ca) *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya 0,1

nap ra for gó mag 0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve nap ra for gó mag, föl di mo gyo ró,
kakaó bab, nyers ká vé, sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek fosz ti a zát ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész
lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„fosz ti a zát al ma ter mé sû ek *0,02 KH

csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 0,02 KH

ba nán 0,05

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, ba nán) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom 0,02 KH

pad li zsán *0,02 KH

ubor ka 0,02 KH

ka ba ko sok (ki vé ve ubor ka) *0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya 0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

3. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek ip ro di on ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész
lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„ip ro di on al ma ter mé sû ek 5

csont hé ja sok 3

szõ lõ (bor, cse me ge) 10

sza mó ca 15

va don ter mõ bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

egyéb bo gyós gyü möl csû ek *10

dió, man du la, gesz te nye *0,02 KH

mo gyo ró *0,2

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom 5

man da rin 1

cit rom fé lék (ki vé ve cit rom, man da rin) 0,02 KH

kivi 5

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, kivi) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom 5

pad li zsán *5

ubor ka, cuk kí ni *2

dinnye fé lék, tök fé lék *1

zöld bab (hü vellyel) *5

zöld bab (fej tett) *0,02 KH

zöld bor só (hü vellyel) *2

zöld bor só (fej tett) *0,3

egyéb friss hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,2

sár ga ré pa 0,3

zel ler gu mó, pasz ti nák 0,3

tor ma *0,1

re tek *0,3

egyéb gyö kér- és gu mós zöld sé gek *0,02 KH

vö rös hagy ma 0,2

zöld hagy ma *3
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

fok hagy ma, mo gyo ró hagy ma *0,2

egyéb hagy ma fé lék *0,02 KH

kel bim bó *0,5

kí nai kel *5

fe jes ká posz ta 5

kel ká posz ta *0,02 KH

egyéb fej kép zõ és le ve les ká posz ta fé lék *0,02 KH

brok ko li, kar fi ol *0,1

egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett ká posz ta fé lék *0,1

ka ra lá bé *0,02 KH

fe jes sa lá ta 10

en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *10

ví zi tor ma *0,02 KH

ci kó ria *0,2

spe nót, sós ka, mán gold *0,02 KH

pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány,
tur bo lya *10

re bar ba ra *0,2

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek (ki vé ve re bar ba ra) *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

búza (szem), árpa (szem), zab (szem) *0,5

ga bo na fé lék [ki vé ve árpa (szem), búza (szem), zab (szem)] *0,02 KH

rizs *3

cu kor ré pa ***0,2

bur go nya *0,02 KH

nap ra for gó mag 0,5

rep ce mag *0,5

len mag *0,5

szó ja bab, gya pot mag, mus tár mag, mák szem, tök mag, olaj tök, 
olaj re tek *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

4. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek jo do szul fu ron-me til Na ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a követ kezõ 
szö veg rész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„jo do szul fu ron-me til Na(70) al ma ter mé sû ek *0,02 KH

csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 0,02 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,02 KH

ka ba ko sok *0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

árpa (szem), búza (szem) 0,02 KH

ga bo na fé lék [ki vé ve árpa (szem), búza (szem)] *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH

árpa (szal ma), búza (szal ma) ***0,05”

5. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek me zot ri on ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész
lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„me zot ri on(68) al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ku ko ri ca (áru, cse me ge) 0,05 KH

ga bo na fé lék (ki vé ve ku ko ri ca) *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag)

*0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH

ku ko ri ca (siló, ta kar mány, ve tõ mag) ***0,01”

6. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek mo li nát ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„mo li nát al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs 0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”
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7. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek pi ko xist ro bin ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„pi ko xist ro bin al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

árpa (szem), zab (szem) 0,2 KH

búza (szem), rozs (szem), tri ti ká lé (szem) 0,05 KH

ga bo na fé lék [ki vé ve ka lá szo sok (szem)] *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

8. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek pro pi ko na zol ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg -
rész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„pro pi ko na zol al ma ter mé sû ek *0,05 KH

õszi ba rack, nek ta rin, kaj szi ba rack *0,2

cse resz nye, meggy, ring ló, szil va *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

ba nán 0,1
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, ba nán) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

zöld bor só (hü vellyel), ta kar mány bor só 0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek [ki vé ve zöld bor só (hü vellyel)] *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

pó ré hagy ma *0,1

hagy ma fé lék (ki vé ve pó ré hagy ma) *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

árpa (szem), zab (szem) 0,2

ka lá szo sok [ki vé ve árpa (szem), zab (szem)] 0,05 KH

ci rok 0,05 KH

egyéb ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

cu kor ré pa (test) ***0,05

cu kor ré pa (fej, le vél) ***0,1

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,1 KH

föl di mo gyo ró 0,2

ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH

ka lá szo sok (szal ma) ***0,5

zöld bor só (szár és le vél) ***1”

9. Az R. 1. szá mú mel lék le te a szil ti o fam új ha tó anyag szer ma rad vány ér té ke i vel egészül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„szil ti o fam al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

2006/23. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1815



[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

10. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek bró mo xi nil ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„bró mo xi nil al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pa ra di csom, pap ri ka, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ku ko ri ca (áru, siló) 0,1

ka lá szo sok (szem) 0,05 KH

ga bo na fé lék [ki vé ve ka lá szo sok (szem), ku ko ri ca] *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

nap ra for gó mag, rep ce mag 0,1 KH
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

ola jos mag vú ak (ki vé ve nap ra for gó mag, rep ce mag, földi -
mogyoró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag) *0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

11. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek di me te na mid-P ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„di me te na mid-P(72) al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,01 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ku ko ri ca (áru, ta kar mány) 0,01 KH

ga bo na fé lék (ki vé ve ku ko ri ca) *0,01 KH

rizs *0,01 KH

bur go nya *0,01 KH

nap ra for gó mag, rep ce mag, szó ja bab 0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve nap ra for gó mag, rep ce mag, szó ja bab,
föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH”
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12. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek fla za szul fu ron ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö -
veg rész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„fla za szul fu ron al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,02

bo gyós gyü möl csû ek *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,01 KH

cit rom fé lék 0,02

olí va bo gyó 0,02

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, olí va bo gyó) 0,01 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH”

13. Az R. 1. szá mú mel lék le te a flur ta mon új ha tó anyag szer ma rad vány ér té ke i vel egészül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„flur ta mon al ma ter mé sû ek *0,02 KH

csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 0,02 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,02 KH

ka ba ko sok *0,02 KH
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

14. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek gli fo zát ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész
lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„gli fo zát al ma ter mé sû ek 0,1 KH

csont hé ja sok 0,1 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 0,5

bo gyós gyü möl csû ek 0,1 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,1 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,1 KH

na rancs 0,5

gra pef ru it, cit rom, man da rin 0,1

egyéb cit rom fé lék 0,1 KH

olí va bo gyó (olaj ext rak ció) 1

dé li gyü möl csök [ki vé ve cit rom fé lék, olí va bo gyó 
(olaj ext rak ció)] 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán 0,1 KH

ka ba ko sok 0,1 KH

hü ve lyes zöld sé gek (friss) 0,1 KH

bab (szá raz) 2

bor só (szá raz) 10

egyéb szá raz hü ve lyes zöld sé gek 0,1 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) 0,1 KH

hagy ma fé lék 0,1 KH

ká posz ta fé lék 0,1 KH

le ve les zöld sé gek 0,1 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek 0,1 KH

2006/23. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1819



[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

cse me ge ku ko ri ca 0,1 KH

ter mesz tett gom bák 0,1 KH

va don ter mõ gom bák *50

ku ko ri ca *1

búza (szem), rozs (szem), tri ti ká lé (szem) 10

árpa (szem), zab (szem), ci rok 20

egyéb ga bo na fé lék 0,1 KH

rizs *0,1 KH

bur go nya 0,5

gya pot mag, len mag, mus tár mag, rep ce mag 10

nap ra for gó mag, szó ja bab 20

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

egyéb ola jos mag vú ak 0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 2”

15. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek io xi nil ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„io xi nil(73) al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

sár ga ré pa, pasz ti nák *0,2

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, sár ga ré pa,
pasz ti nák) *0,05 KH

vö rös hagy ma 0,2

hagy ma fé lék (ki vé ve vö rös hagy ma) *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag)

*0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

16. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek klór pro fám ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„klór pro fám(71) al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

cit rom fé lék 0,05 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,05 KH

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya 10

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,1 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,1 KH

kom ló (szá rí tott) *0,1 KH

tea (szá rí tott) 0,1 KH”

17. Az R. 1. szá mú mel lék le te a me pa ni pi rim új ha tó anyag szer ma rad vány ér té ke i vel egészül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„me pa ni pi rim(74) al ma ter mé sû ek *0,01 KH

csont hé ja sok *0,01 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *3
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

sza mó ca *2

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,01 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,01 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,01 KH

cit rom fé lék 0,01 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,01 KH

pa ra di csom *1

pap ri ka, pad li zsán *0,01 KH

ka ba ko sok *0,01 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,01 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,01 KH

hagy ma fé lék *0,01 KH

ká posz ta fé lék *0,01 KH

le ve les zöld sé gek *0,01 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,01 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,01 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,01 KH

ga bo na fé lék *0,01 KH

rizs *0,01 KH

bur go nya *0,01 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,02 KH

tea (szá rí tott) 0,02 KH”

18. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek pi rak lost ro bin ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ
szövegrész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„pi rak lost ro bin al ma ter mé sû ek *0,02 KH

cse resz nye, meggy 0,2

kaj szi ba rack, õszi ba rack, szil va 0,02 KH

egyéb csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (cse me ge) 0,02 KH

szõ lõ (bor) 2

sza mó ca *0,5

bo gyós gyü möl csû ek (ki vé ve sza mó ca) *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

pisz tá cia 1

kó kusz dió, ma ka dám dió, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 1

man gó, pa pa ya 0,05

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, man gó, pa pa ya) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,02 KH
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

ka ba ko sok *0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek (friss) *0,02 KH

szá raz hü ve lyes zöld sé gek *0,3

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

fok hagy ma, mo gyo ró hagy ma, vö rös hagy ma *0,2

egyéb hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

fe jes sa lá ta, en dí via, ga lamb begy sa lá ta, zsá zsa *2

le ve les zöld sé gek (ki vé ve sa lá ta fé lék) *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

búza (szem), rozs (szem), tri ti ká lé (szem) *0,1

árpa (szem), zab (szem) *0,3

ga bo na fé lék [ki vé ve ka lá szo sok (szem)] *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

19. Az R. 1. szá mú mel lék le te a pro po xi kar ba zon új ha tó anyag aláb bi szer ma rad vány ér té ke i vel egé szül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„pro po xi kar ba zon(75) al ma ter mé sû ek *0,02 KH

csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,02 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 0,02 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,02 KH

ka ba ko sok *0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,02 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,02 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

20. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek qu i no xi fen ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szöveg -
rész lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„qu i no xi fen al ma ter mé sû ek *0,02 KH

cse resz nye, meggy *0,3

csont hé ja sok (ki vé ve cse resz nye, meggy) *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 1

sza mó ca *0,3

sze der, mál na *0,02 KH

egyéb vesszõn ter mõ bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

áfo nya, ri bisz ke, kösz mé te *1

va don ter mõ bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 0,02 KH

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,02 KH

ubor ka, cuk ki ni *0,02 KH

dinnye fé lék, tök fé lék *0,05

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

búza (szem), rozs (szem), tri ti ká lé (szem) *0,02 KH

árpa (szem), zab (szem) *0,2

ga bo na fé lék [ki vé ve ka lá szo sok (szem)] *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya *0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,5 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”
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21. Az R. 1. szá mú mel lék le te a tri me til-szul fó ni um ka ti on (gli fo zát fel hasz ná lás ese tén) új ha tó anyag szer ma rad vány
ér té ke i vel egé szül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„tri me til-szul fó ni um ka ti on
(gli fo zát fel hasz ná lás ese tén)

al ma ter mé sû ek *0,05 KH

csont hé ja sok *0,05 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) *0,05 KH

bo gyós gyü möl csû ek *0,05 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,05 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,05 KH

na rancs 0,5

cit rom fé lék (ki vé ve na rancs) 0,05 KH

olí va bo gyó (olaj ext rak ció) 1

dé li gyü möl csök [ki vé ve cit rom fé lék, olí va bo gyó 
(olaj ext rak ció)] 0,05 KH

pap ri ka, pa ra di csom, pad li zsán *0,05 KH

ka ba ko sok *0,05 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,05 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH

hagy ma fé lék *0,05 KH

ká posz ta fé lék *0,05 KH

le ve les zöld sé gek *0,05 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,05 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,05 KH

ter mesz tett gom bák *0,05 KH

va don ter mõ gom bák *20

búza (szem), rozs (szem), tri ti ká lé (szem) *5

árpa (szem), zab (szem) *10

ga bo na fé lék [ki vé ve ka lá szo sok (szem)] *0,05 KH

rizs *0,05 KH

bur go nya *0,05 KH

szó ja bab *10

ola jos mag vú ak (ki vé ve szó ja bab, föl di mo gyo ró, ka kaó bab,
nyers ká vé, sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

22. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek zo xa mid ha tó anyag hoz tar to zó so ra i nak szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szövegrész
lép:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

„zo xa mid al ma ter mé sû ek *0,02 KH

csont hé ja sok *0,02 KH

szõ lõ (bor, cse me ge) 5

bo gyós gyü möl csû ek *0,02 KH

dió, man du la, mo gyo ró, gesz te nye *0,02 KH

kó kusz dió, ma ka dám dió, pisz tá cia, ke su dió, pe kán dió 0,02 KH

cit rom fé lék 0,02 KH
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[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg]

dé li gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék) 0,02 KH

pa ra di csom 0,5

egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

ka ba ko sok *0,02 KH

hü ve lyes zöld sé gek *0,02 KH

gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya) *0,02 KH

hagy ma fé lék *0,02 KH

ká posz ta fé lék *0,02 KH

le ve les zöld sé gek *0,02 KH

szá ru kért ter mesz tett zöld sé gek *0,02 KH

cse me ge ku ko ri ca *0,02 KH

ter mesz tett, va don ter mõ gom bák *0,02 KH

ga bo na fé lék *0,02 KH

rizs *0,02 KH

bur go nya 0,02 KH

ola jos mag vú ak (ki vé ve föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé,
sze zám mag) *0,05 KH

föl di mo gyo ró, ka kaó bab, nyers ká vé, sze zám mag 0,05 KH

kom ló (szá rí tott) *0,05 KH

tea (szá rí tott) 0,05 KH”

23. Az R. 1. szá mú mel lék le te eto fu me zát ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg

eto fu me zát(23)]

„pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ hagy ma, sáf rány,
 turbolya

*1

kö mény mag, bo ró ka mag, sze re csen dió, bors (fe ke te, fe hér),
va ní lia hü ve lyek

*0,5

egyéb fû sze rek *0,5”

24. Az R. 1. szá mú mel lék le te ti a ben da zol ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egészül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg

ti a ben da zol]

„grá nát al ma 0,05 KH

édes bur go nya, jam gyö kér, ma ni ó ka *15”
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25. Az R. 1. szá mú mel lék le te azo xist ro bin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg

azo xist ro bin]

„re tek *0,2

egyéb fej kép zõ ká posz ta fé lék *0,3

egyéb le ve les ká posz ta fé lék *5”

26. Az R. 1. szá mú mel lék le te ci ro ma zin ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írásokkal egé szül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg

ci ro ma zin]

„egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *1

zöld bab (hü vellyel), zöld bor só (hü vellyel) *5

sár ga ré pa *1”

27. Az R. 1. szá mú mel lék le te kre so xim-me til ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írással egé szül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg

kre so xim-me til]

„pó ré hagy ma *5”

28. Az R. 1. szá mú mel lék le te me ta la xil ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írással egészül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg

me ta la xil]

tor ma, re tek *0,1”

29. Az R. 1. szá mú mel lék le te me ta la xil-M ha tó anya ga az aláb bi kul tú ra-ha tár ér ték elõ írással egé szül ki:

[Ha tó anyag Kul túr a
Ha tár ér ték

mg/kg

me ta la xil-M]

„tor ma, re tek *0,1”
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30. Az R. 1. szá mú mel lék le té ben az aláb bi ha tó -
anyag-kul tú ra pá rok egyes ha tár ér té kei a kö vet ke zõk sze -
rint mó do sul nak:

a) az eto fu me zát ha tó anyag „le ve les zöld sé gek
*0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „le ve les zöld sé gek
( kivéve pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ hagy ma,
sáf rány, tur bo lya) *0,05 KH” szö veg rész lép;

b) a lamb da-ci ha lot rin ha tó anyag „egyéb so la na cea
( kivéve bur go nya) *0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a
„egyéb so la na cea (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH” szö veg -
rész lép;

c) a lamb da-ci ha lot rin ha tó anyag „spe nót, sós ka, mán -
gold *0,5” szö veg ré sze he lyé be a „spe nót *0,5” szö veg -
rész lép;

d) a lamb da-ci ha lot rin ha tó anyag „egyéb spe nót fé lék
*0,02 KH” szö veg ré sze he lyé be a „egyéb spe nót fé lék
*0,5” szö veg rész lép;

e) a me to mil ha tó anyag „pap ri ka 0,05 KH” szöveg -
része he lyé be a „pap ri ka 0,2” szö veg rész lép;

f) a pi met ro zin ha tó anyag „le ve les kel *0,02 KH” szö -
veg ré sze he lyé be a „le ve les kel *0,1” szö veg rész lép;

g) a ti a ben da zol ha tó anyag „gyö kér- és gu mós zöld sé -
gek (ki vé ve bur go nya) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a
„gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, édes bur -
go nya, jam gyö kér, ma ni ó ka) *0,05 KH” szö veg rész lép;

h) az azo xist ro bin ha tó anyag „man gó, pa pa ya
0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „man gó, pa pa ya 0,2” szö -
veg rész lép;

i) az azo xist ro bin ha tó anyag „déli gyü möl csök (ki vé ve
cit rom fé lék, ba nán) 0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „déli
gyü möl csök (ki vé ve cit rom fé lék, ba nán, man gó, pa pa ya)
0,05 KH” szö veg rész lép;

j) az azo xist ro bin ha tó anyag „gyö kér- és gu mós zöld sé -
gek (ki vé ve bur go nya, sár ga ré pa, pasz ti nák, pet re zse lyem -
gyö kér, zel ler gu mó, tor ma, bak sza káll) *0,05 KH” szö -
veg ré sze he lyé be a „gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve
bur go nya, sár ga ré pa, pasz ti nák, pet re zse lyem gyö kér,
 retek, zel ler gu mó, tor ma, bak sza káll) *0,05 KH” szö veg -
rész lép;

k) az azo xist ro bin ha tó anyag „kel ká posz ta 5” szö veg -
ré sze he lyé be a „kel ká posz ta 0,3” szö veg rész lép;

l) az azo xist ro bin ha tó anyag „kel bim bó 0,1” szö veg ré -
sze he lyé be a „kel bim bó 0,3” szö veg rész lép;

m) az azo xist ro bin ha tó anyag „egyéb vi rág za tu kért ter -
mesz tett és fej kép zõ ká posz ta fé lék *0,05 KH” szöveg -
része he lyé be „egyéb vi rág za tu kért ter mesz tett káposzta -
félék *0,5” szö veg rész lép;

n) a bi fent rin ha tó anyag „ri bisz ke *0,05 KH” szöveg -
része he lyé be „ri bisz ke *0,5” szö veg rész lép;

o) a ci ro ma zin ha tó anyag „pap ri ka *0,05 KH” szö veg -
ré sze he lyé be a „pap ri ka *1” szö veg rész lép;

p) a ci ro ma zin ha tó anyag „hü ve lyes zöld sé gek
*0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „hü ve lyes zöld sé gek
[ki vé ve zöld bab (hü vellyel), zöld bor só (hü vellyel)]
*0,05 KH” szö veg rész lép;

r) a ci ro ma zin ha tó anyag „gyö kér- és gu mós zöld sé gek
(ki vé ve bur go nya) *0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a
„gyö kér- és gu mós zöld sé gek (ki vé ve bur go nya, sárga -
répa) *0,05 KH” szö veg rész lép;

s) a ci ro ma zin ha tó anyag „pet re zse lyem le vél, zeller -
levél, me té lõ hagy ma, sáf rány, tur bo lya *0,05 KH” szö -
veg ré sze he lyé be a pet re zse lyem le vél, zel ler le vél, me té lõ -
hagy ma, sáf rány, tur bo lya *15” szö veg rész lép;

t) a kre so xim-me til ha tó anyag „hagy ma fé lék
*0,05 KH” szö veg ré sze he lyé be a „hagy ma fé lék (ki vé ve
pó ré hagy ma) *0,05 KH” szö veg rész lép.

31. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek MAGYARÁZAT
rész e a kö vet ke zõ (68)–(75) pon tok kal egé szül ki:

„(68) me zot ri on, me zot ri on + MNBA (4-metil-
 szulfonil-2-nitrobenzoesav) együt tes mennyi sé ge mezo -
trionban ki fe jez ve

(69) flu fe na cet, a flu fe na cet – egyen ér ték ben ki fe je zett
N flu o ro fe nil-N-izop ro pil mo le ku la tar tal ma zó ve gyü le tek 
összes sé ge

(70) jo do szul fu ron-me til Na, a jo do szul fu ron-me til sói
jo do szul fu ron-me til ben ki fe jez ve

(71) klór pro fám, klór pro fám + 3-klór-ani lin együt tes
mennyi sé ge klór pro fám ban ki fe jez ve, bur go nyá ban, szer -
ma ra dék-meg ha tá ro zá sa ki zá ró lag klór pro fám ra

(72) di me te na mid-P, di me te na mid és izo mér je i nek
együt tes mennyi sé ge

(73) io xi nil, io xi nil + ész te re i nek együt tes mennyi sé ge,
io xi nil ben ki fe jez ve

(74) me pa ni pi rim, me pa ni pi rim + (2-anilin-4-hidroxi-
 propil)-6-me til pi ri mi din me ta bo lit együt tes mennyi sé ge,
me pa ni pi rim ben ki fe jez ve

(75) pro po xi kar ba zon, pro po xi kar ba zon + sói + 2-hid -
ro xi-pro po xi-pro po xi kar ba zon, pro po xi kar ba zon ban ki fe -
jez ve”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
7/2006. (II. 27.) GKM

rendelete

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek
és a váratlan vasúti események szakmai

vizsgálatának részletes szabályairól

A lé gi-, a vas úti és ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005.
évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.) 22.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

A ren de let al kal ma zá si köre a sú lyos vas úti bal eset, a
vas úti bal eset és a vá rat lan vas úti ese mény szak mai vizs -
gá la tá ra ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) üzem ben tar tó: a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005.

évi CLXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 2.  §-a
(3) be kez dé sé nek 1. pont já ban meg je lölt vas úti tár sa ság,
va la mint a 9. pont já ban meg je lölt nem zet kö zi cso por to su -
lás;

b) ér te sí té si rend: azok nak az in téz ke dés re, dön tés re
jo go sult sze mé lyek nek és szer ve ze tek nek az ér te sí té si cí -
mét és te le fon szá mát tar tal ma zó jegy zé ke, aki ket vagy
ame lye ket a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat -
lan vas úti ese mény rõl ka pott be je len tést köve tõen az
üzem ben tar tó bal ese ti szol gá la ta út ján tá jé koz tat ni kö te -
les;

c) RID: a ve szé lyes áruk nem zet kö zi vas úti szál lí tá sá ra
vo nat ko zó sza bály zat.

A súlyos vasúti baleset, a vasúti baleset,
a váratlan vasúti esemény szakmai vizsgálata

3.  §

(1) A Kbvt. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet (a továb biak ban: Szer ve -
zet) a sú lyos vas úti bal ese tek vizs gá la tán kí vül – a Kbvt.
7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott szem -

pon tok figye lembe véte lével – vizs gá la tot foly tat hat kü lö -
nö sen a kö vet ke zõ ese tek ben:

a) a há ló zat több pont ján azo nos ok ból vagy azo nos he -
lyen is mét lõ dõ en be kö vet ke zett vas úti bal eset vagy vá rat -
lan vas úti ese mény, kü lö nö sen: „Meg állj” ál lá sú jel zõ
meg ha la dá sa, hely te le nül álló vál tó, té ves jel zés, bal eset
vagy egyéb ese mé nyek kü lön le ges és kor lá to zott fel té te -
lek kel to váb bí tan dó kül de mé nyek kel,

b) köz úti-vas úti ke resz te zõ dés ben be kö vet ke zett vas úti 
bal eset és vá rat lan vas úti ese mény, ha

ba) a tech ni kai biz to sí tás nem mû kö dik,

bb) a vas úti jár mû nél az en ge dé lye zett se bes ség túl lé -
pé sét ál la pí tot ták meg,

bc) a pá lya vagy tar to zé kai mû sza ki hi bá ját is meg ál la -
pí tot ták,

c) köz le ke dõ vo na tok von ta tott jár mû ve i nél mû sza ki
ok ból (pl. me cha ni kus szer ke ze ti elem túl me le ge dé se, fû -
tõ-, lég kon di ci o ná ló-, vi lá gí tó be ren de zés ener gia el lá tó
ele me i nek zár la ta  miatt) be kö vet ke zett tûz ese tek,

d) a törzs há ló za ton köz le ke dõ vo na tok kal mû sza ki ok -
ból, így el sõ sor ban

da) a pá lya irány- fek szint-, nyom táv hi bá já ból, ki té rõ -
hi bá ból,

db) biz to sí tó be ren de zé si hi bá val össze füg gõ en,

dc) jár mû (fu tó mû, fék be ren de zés vagy egyéb köz le ke -
dés biz ton sá gi be ren de zés) hi bá já ból is mét lõ dõ en be kö vet -
ke zõ vas úti bal ese tek és vá rat lan vas úti ese mé nyek,

e) ve szé lyes áruk szál lí tá sa so rán be kö vet ke zett azon
vas úti bal ese tek, me lyek nél a ve szé lyes anyag sza bad ba
ju tott mennyi sé ge a RID 1.8.5. pont já ban elõ ír ta kat meg -
ha lad ja.

(2) A szak mai vizs gá lat nyílt sá ga ér de ké ben az érin tett
üzem ben tar tó kat, a köz le ke dé si ha tó sá got, a sé rül te ket,
va la mint az el ha lá lo zott sze mé lyek hoz zá tar to zó it, a meg -
sé rült va gyon tár gyak tu laj do no sa it, a gyár tó kat, a sze -
mély zet kép vi se lõ it rend sze re sen tá jé koz tat ni kell a vizs -
gá lat ról. Le he tõ sé get kell adni arra, hogy is mer tes sék ál -
lás pont ju kat, vé le mé nyü ket a vizs gá lat tal kap cso lat ban, és 
meg jegy zést fûz ze nek a 19.  § sze rin ti zá ró je len tés-ter ve -
zet ben sze rep lõ in for má ci ók hoz.

A Szervezet baleseti ügyeleti szolgálata

4.  §

(1) A Szer ve zet a sú lyos vas úti bal eset re, a vas úti bal -
eset re, a vá rat lan vas úti ese mény re vo nat ko zó be je len tést
te le fo non, te le fa xon, va la mint elekt ro ni kus úton fo gad ja.

(2) Amennyi ben a be je len tés nem az üzem ben tar tó tól
szár ma zik, a Szer ve zet az üzem ben tar tót ha la dék ta la nul
ér te sí ti.
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(3) Ha a Szer ve zet az 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ada tok
alap ján nem vizs gál ja a vas úti bal ese tet és a vá rat lan vas úti 
ese ményt, er rõl az üzem ben tar tót a dön tést köve tõen ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ja.

5.  §

(1) A sú lyos vas úti bal eset rõl, a vas úti bal eset rõl, a vá -
rat lan vas úti ese mény rõl  szóló be je len tés nek a kö vet ke zõ
ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény he lye (a szol gá la ti hely neve, vál tó- vá -
gány szám, nyílt vo na li bal eset nél a szel vény szám és a
szom szé dos szol gá la ti he lyek meg ne ve zé se),

b) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény idõ pont ja,

c) a vo nat(ok) szá ma és faj tá ja,
d) a to váb bí tó von ta tó jár mû tí pu sa és pá lya szá ma,
e) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan

vas úti ese mény rö vid le írá sa,
f) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan

vas úti ese mény kö vet kez mé nyei:
fa) sze mé lyi kö vet kez mé nyek (sé rü lés, ha lál, a sé rül tek 

vagy el huny tak szá ma),
fb) tár gyi kö vet kez mé nyek (jár mû vek sé rü lé se, sik lá sa; 

a sé rült, sik lott jár mû vek szá ma és tí pu sa, a ra ko mány sé -
rü lé se, szét szó ró dá sa, sza bad ba ju tá sa; a ra ko mány faj tá ja,
kü lö nös te kin tet tel a ve szé lyes áruk ra; a vas úti pá lyá ban és 
egyéb be ren de zé sek ben ke let ke zett ron gá lás; a kör nye zet
szennye zé se; tûz ke let ke zé se; köz úti jár mû el üté se ese tén
a köz úti jár mû ada tai),

g) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény fel té te le zett oka,

h) a be je len tés ide jé ig tett in téz ke dé sek,
i) a be je len tõ ada tai: neve, al kal ma zó szer ve zet meg ne -

ve zé se, be osz tá sa, el ér he tõ sé ge.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ada tok va la me lyi ké nek 
hi á nya nem men te sít az azon na li be je len té si kö te le zett ség
alól. A hi ány zó ada to kat a Szer ve zet az üzem ben tar tó tól
szer zi be.

Az üzemben tartó baleseti szolgálata

6.  §

(1) Az üzem ben tar tó sa ját vas úti biz ton ság irá nyí tá si
rend sze rén be lül lét re ho zott üzem ben tar tói bal ese ti szol -
gá la ta út ján kö te les gon dos kod ni

a) a sú lyos vas úti bal eset re, a vas úti bal eset re, a vá rat -
lan vas úti ese mény re vo nat ko zó be je len té sek fo lya ma tos
fo ga dá sá ról,

b) a sú lyos vas úti bal eset nek, a vas úti bal eset nek, a vá -
rat lan vas úti ese mény nek a Szer ve zet ré szé re tör té nõ ha la -
dék ta lan be je len té sé rõl,

c) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sá hoz szük sé -
ges in téz ke dé sek ha la dék ta lan meg ho za ta lá ról, a ha tó sá -
gok és más, in téz ke dés re, dön tés re jo go sul tak ér te sí té sé rõl
és ri asz tá sá ról.

(2) Az üzem ben tar tó a sú lyos vas úti bal eset re, a vas úti
bal eset re, a vá rat lan vas úti ese mény re vo nat ko zó be je len -
tés fo ga dá sá nak és be je len té sé nek rend jét és az ezek kel
össze füg gõ nyil ván tar tá si, ér te sí té si, ri asz tá si ren det a köz -
le ke dé si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott uta sí tás ban ha tá roz za
meg. A köz le ke dé si ha tó ság a jó vá ha gyást meg elõ zõ en a
Szer ve zet tõl vé le ményt kér het.

(3) Az üzem ben tar tó ké rel mé re a köz le ke dé si ha tó ság
hoz zá já ru lást ad hat ah hoz, hogy az üzem ben tar tó egy
olyan, má sik üzem ben tar tó hoz csat la koz zon, amely az
üzem ben tar tói bal ese ti szol gá lat fel ada ta it át vál lal ja és el -
lát ja. A hoz zá já ru lást meg elõ zõ en a köz le ke dé si ha tó ság a
Szer ve zet tõl vé le ményt kér het.

7.  §

(1) Az üzem ben tar tó a bal ese ti szol gá lat fel ada ta i nak
el lá tá sa ér de ké ben

a) ki je lö li a be je len té sek fo ga dá sát és a Szer ve zet ér te -
sí té sét el lá tó szer ve ze ti egy sé get és sze mély ze tet,

b) meg ha tá roz za az a) pont ban le írt szer ve ze ti egy ség
és sze mély zet ál lan dó szol gá la ti he lyi sé gét vagy he lyi sé -
ge it,

c) gon dos ko dik ar ról, hogy a b) pont ban le írt he lyi sé -
gek ben ren del ke zés re áll ja nak:

ca) a 6.  § (2) be kez dé se sze rin ti uta sí tás ban elõ írt nyil -
ván tar tá si ok má nyok,

cb) a fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges jog sza bá lyok,
cc) az üzem ben tar tói bal ese ti szol gá lat ra vo nat ko zó

sza bály zat,
cd) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan

vas úti ese mény be kö vet ke zé se kor kö te le zõ ér te sí té si rend,
ce) a nyil vá nos táv be szé lõ há ló zat hoz csat la ko zó köz -

vet len táv be szé lõ vo nal(ak) és a meg fe le lõ hír köz lõ, va la -
mint más tech ni kai esz kö zök.

(2) Az üzem ben tar tó bal ese ti szol gá la tá nak nyil ván tar -
tást kell ve zet nie a be ér ke zett be je len té sek vé te lé rõl és a
Szer ve zet ré szé re adott ér te sí té sek rõl. A nyil ván tar tás ban
az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg je lölt ada to kat kell rög zí te ni.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szol gá la tot el lá tó
sze mély a sú lyos vas úti bal eset rõl, a vas úti bal eset rõl, a vá -
rat lan vas úti ese mény rõl  szóló be je len tés vé te lét köve tõen
az ér te sí té si rend sze rint tá jé koz tat ja az ér te sí té si rend ben
meg je löl te ket a sze mé lyi és tech ni kai men tés meg kez dé sé -
hez, a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan 
vas úti ese mény kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sá hoz szük sé -
ges in téz ke dé sek meg ho za ta la ér de ké ben.
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A helyszín biztosítása

8.  §

(1) A hely szín biz to sí tá sá ra jo go sult nak a sú lyos vas úti
bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény hely szí -
né tõl tá vol kell tar ta nia mind azo kat, akik nem vesz nek
részt

a) a ha tó sá gi vizs gá lat ban és a Szer ve zet vizs gá ló bi -
zott sá gá ban,

b) a sé rül tek men té sé ben, hely szí ni el lá tá sá ban,
c) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan

vas úti ese mény kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sá ban és a
vas úti for ga lom hely re ál lí tá sá ban,

d) a kör nye ze ti ká rok el há rí tá sá ban és fel szá mo lá sá -
ban,

e) a tûz ol tás ban,
f) a men tés, il let ve az el há rí tás ve ze tõ je ál tal meg ha tá -

ro zott egyéb fel ada tok el lá tá sá ban.

(2) Erõs szél vagy csa pa dék ese tén az eset jel le gé tõl
füg gõ en, a ren del ke zés re álló esz kö zök fel hasz ná lá sá val a
rend õrség és a vizs gá ló bi zott ság meg ér ke zé sé ig min dent
meg kell ten ni an nak ér de ké ben, hogy a nyo mok meg vál -
to zá sa, rész le ges vagy tel jes meg sem mi sü lé se ne kö vet -
kez hes sen be.

(3) Amennyi ben a sé rül tek men té se és hely szí ni el lá tá -
sa, a kör nye ze ti ká rok el há rí tá sa és a tûz ol tás (a továb biak -
ban együtt: men tés és kár el há rí tás) a rend õrség és a vizs -
gálóbizottság hely szín re ér ke zé se elõtt meg kez dõ dik vagy
meg tör té nik, a hely szín in do ko lat lan meg vál toz ta tá sát el
kell ke rül ni. En nek ér de ké ben a jár mû vek, a ron csok, a
 rakomány, a vas úti pá lya ele mei és tar to zé kai, egyéb a bal -
eset, ese mény hely szí nén levõ tár gyak moz ga tá sát, va la -
mint ezek to váb bi ron cso lá sát oko zó be avat ko zá so kat
(pl. sze mé lyek men té se a ron csok szét vá gá sá val) a men tés
és kár el há rí tás ál tal meg kö ve telt mér ték re kell kor lá toz ni.

(4) Ha a men tés és a ha laszt ha tat lan kár el há rí tás a vizs -
gá ló bi zott ság hely szín re ér ke zé se elõtt meg kez dõ dött
vagy meg tör tént, a men tés és el há rí tás ve ze tõ je ál tal jó vá -
ha gyott tény meg ál la pí tá si je len tés ben kell rög zí te ni, hogy
a men tés és kár el há rí tás so rán a hely szín mi lyen meg vál -
toz ta tá sá ra (pél dá ul: a ron csok hely ze té nek, ál la po tá nak
meg vál toz ta tá sa, szét vá gá sa) ke rült sor. A fel jegy zé se ket
– hely szín re ér ke zé se után – a bün te tõ el já rás, a sza bály sér -
té si- vagy köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ve ze tõ jé nek és a
vizs gá ló bi zott ság nak át kell adni.

Helyszíni vizsgálat

9.  §

(1) A hely szí nen ta lált nyo mok rög zí té sét a vizs gá ló bi -
zott ság vég zi. Amennyi ben a sú lyos vas úti bal eset tel, a
vas úti bal eset tel, a vá rat lan vas úti ese ménnyel össze füg -

gés ben bün te tõ el já rás in dul, a nyo mok rög zí té sé rõl a rend -
õr ség dönt.

(2) A hely szí ni vizs gá lat a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti 
bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény jel le gé tõl füg gõ en a
köz vet len hely szí nen túl ki ter jed az ezek kel össze füg gés -
ben lévõ he lyek re is:

a) a nyílt vo na lon be kö vet ke zett sú lyos vas úti bal eset -
nél, a vas úti bal eset nél, a vá rat lan vas úti ese mény nél a
szom szé dos, to váb bá a vo nat for gal mat az adott vo na lon
irá nyí tó szol gá la ti he lyek re,

b) a ki sik lá sos bal eset nél a sik lott jár mû(vek) ha la dá si
irá nyá val el len té tes irány ban levõ pá lya sza kasz ra és az
 abban levõ ki té rõk re, biz to sí tó és jel zõ be ren de zé sek re.

10.  §

(1) A sú lyos vas úti bal ese tet, a vas úti bal ese tet, a vá rat -
lan vas úti ese ményt köve tõen a vizs gá ló bi zott ság a le he tõ
leg rö vi debb idõn be lül jo go sult a jár mû re és an nak sze -
mély ze té re vo nat ko zó, va la mint a vizs gá lat hoz szük sé ges
egyéb ada to kat tar tal ma zó, a hely szí nen fel le lhe tõ bi zony -
la to kat, így el sõ sor ban a me net ok má nyo kat és a me net író
re giszt rá tu mot el is mer vény el le né ben át ven ni, ki vé ve, ha a 
sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti
ese mény ügyé ben bün te tõ el já rás in dul.

(2) A vizs gá ló bi zott ság a hely szí ni vizs gá lat meg ál la pí -
tá sai alap ján, fi gye lem mel a 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak ra is, min den olyan to váb bi, el sõ sor ban a for ga lom sza -
bá lyo zá sá val, a mû sza ki be ren de zé sek kar ban tar tá sá val és
üze mel te té sé vel kap cso la tos adat, ok mány, bi zony lat és
bi zo nyí ték át vé te lé re is jo go sult, ame lyek a vizs gá lat le -
foly ta tá sá hoz szük sé ge sek, ki vé ve, ha a sú lyos vas úti bal -
eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény ügyé ben
bün te tõ el já rás in dul.

(3) Ha a rend õrség az ok má nyo kat és egyéb do ku men tu -
mo kat, bi zo nyí té ko kat le fog lal ja, a vizs gá ló bi zott ság
 vezetõje in téz ke dik an nak ér de ké ben, hogy a do ku men tu -
mok má so la tai és a bi zo nyí té kok kal kap cso la tos ira tok
(pl. jegy zõ köny vek, vizs gá la ti ered mé nyek stb.) má so la tai
a szak mai vizs gá lat le foly ta tá sá hoz ren del ke zés re áll ja -
nak.

(4) A men tés ve ze tõ je kö te les a szük sé ges se gít sé get
meg ad ni a vizs gá ló bi zott ság nak a bi zo nyí té kok be gyûj té -
sé hez, to váb bá min den olyan mé rés el vég zé sé hez, fény ké -
pek és vi deo fel vé te lek ké szí té sé hez, ame lyek a tény ál lás
rög zí té sé hez szük sé ge sek, kü lö nös te kin tet tel azok ra a jel -
lem zõk re, ame lyek az el há rí tás sal és a pá lya fel sza ba dí tá -
sá val meg vál toz nak. A hely szí nen fel vett ada tok, mé ré si
ered mé nyek és a kö rül mé nyek (pl. idõ já rá si-lá tá si vi szo -
nyok) rög zí té se az (1) és (2) be kez dés ben le írt do ku men tu -
mok kal együtt a szak mai vizs gá lat vég re haj tá sá nak alap -
fel té te le.
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(5) A sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény hely szí nén tör té nõ mun ka vég zés hez a
vizs gá ló bi zott ság tag ja it a Szer ve zet meg fe le lõ, az azo no -
sí tást meg könnyí tõ jel zés sel el lá tott vé dõ ru há zat tal, vé dõ -
fel sze re lés sel, va la mint a hely szí ni vizs gá lat le foly ta tá sá -
hoz nél kü löz he tet len tech ni kai fel sze re lés sel lát ja el.

(6) A vizs gá la tok vég zé se köz ben a mun ka biz ton sá gi
sza bá lyo kat és a vé dõ fel sze re lé sek hasz ná la tá ra vo nat ko -
zó elõ írásokat be kell tar ta ni. A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je
– két vagy több vá gá nyú pá lyán – kér he ti a bal eset  miatt el
nem zárt vá gá nyon se bes ség kor lá to zás be ve ze té sét vagy a
for ga lom szü ne tel te té sét a vizs gá lat ide jé re a bal eset hely -
szí né vel szom szé dos ál lo má sok ve ze tõ i tõl (meg bí zott ja i -
tól) vagy a vas út üzem ille té kes irá nyí tó já tól, aki kö te les a
szük sé ges in téz ke dé se ket meg ten ni. Ilyen in téz ke dés kez -
de mé nyez he tõ ál lo má son tör tént bal eset és a 13.  § (4) be -
kez dé sé ben sze rep lõ bi zo nyí tá si vizs gá lat ese tén is.

Az adatrögzítõ berendezések regisztrátumainak
értékelése

11.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni
ar ról, hogy a vas úti jár mû vek adat rög zí tõ, me net író be ren -
de zé se ál tal, to váb bá a szó be li üze ne tek fel vé te lé re al kal -
mas be ren de zé sek ál tal rög zí tett ada tok (re giszt rá tum), va -
la mint a vas úti pá lya és tar to zé ka i nak gépi vagy mû sze res
mé ré sé nél rög zí tett ada tok ki ol va sá sát, a mû sze rek, be ren -
de zé sek ke ze lé sét csak az arra ki kép zett és fel jo go sí tott
sze mé lyek vé gez zék, ki vé ve, ha a sú lyos vas úti bal eset, a
vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény ügyé ben bün te tõ -
el já rás in dul.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ér te lem sze rû al kal ma -
zá sá val kell el jár ni az üzem ben tar tó ál tal mû köd te tett
egyéb adat- vagy hang rög zí tõ be ren de zés re giszt rá tu má -
nak fel dol go zá sá nál is.

(3) Az adat rög zí tõ, a me net író vagy szó be li üze ne tek
fel vé te lé re al kal mas be ren de zé sek ál tal rög zí tett ada to kat
(re giszt rá tu mo kat), va la mint a vas úti pá lya és tar to zé ka i -
nak gépi vagy mû sze res mé ré sé nél rög zí tett ada tok ki ol va -
sá sá nak ered mé nyét a rend õrség ké ré sé re át kell adni.

A roncsok õrzése

12.  §

(1) Amennyi ben to váb bi vizs gá lat szük sé ges, a vizs -
gálóbizottság ve ze tõ jé nek más ha tó ság gal és szer ve ze tek -
kel egyez te tett dön té se alap ján a Szer ve zet az üzem ben tar -
tó köz re mû kö dé sé vel és költ sé gé re a bal ese tet szen ve dett
vas úti jár mû vet, ron csa it és tar to zé ka it, va la mint az egyéb
bi zo nyí té ko kat a vizs gá lat le foly ta tá sá ra al kal mas hely re

szál lít tat ja és to váb bi õr zé sé rõl in téz ke dik. Az õr zés meg -
szün te té sé rõl a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je és az ese mény
vizs gá la tá ban részt vevõ egyéb ha tó sá gok ve ze tõi kö zö sen 
dön te nek.

(2) A ron csok és tar to zé kai, vagy egyéb, bi zo nyí ték ként
figye lembe ve he tõ be ren de zé sek, rész egy sé gek, anya gok
és egyéb tár gyi bi zo nyí té kok el szál lí tá sa kor és meg õr zé se -
kor úgy kell el jár ni, hogy azok to váb bi sé rü lést vagy el vál -
to zást ne szen ved je nek.

(3) Ha a rend õrség a ron cso kat, azok tar to zé ka it, to váb -
bá az egyéb tár gyi bi zo nyí té ko kat le fog lal ja, a vizs gá ló bi -
zott ság ve ze tõ je in téz ke dik a Szer ve zet ha tás- és fel adat -
kö ré be tar to zó szük sé ges vizs gá la tok nak a rend õrséggel
– és szük ség ese tén a vizs gá lat ban részt ve võ más ha tó sá -
gok kal – egyez te tett mó don tör té nõ el vé ge zé se ér de ké ben.

További vizsgálatok lefolytatása

13.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je dönt a sú lyos vas úti
bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény oká nak
meg ál la pí tá sá hoz vagy a meg ál la pí tá sok bi zo nyí tá sá hoz
nél kü löz he tet len, szá mí tás sal el fo gad ha tó pon tos ság gal
nem iga zol ha tó és a hely szí nen vagy a hely szí ni vizs gá lat
ide jén el nem vé gez he tõ to váb bi vizs gá la tok ról, el len õr zõ
mé ré sek rõl, ame lye ket a szak mai vizs gá lat so rán al kal mas
mû hely ben, la bo ra tó ri um ban meg fe le lõ esz kö zök kel kell
el vé gez ni.

(2) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat so -
rán szük ség sze rint dönt het a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti 
bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény hely szí nén el vég zen dõ
meg is mé telt, il let ve to váb bi vizs gá la tok le foly ta tá sá ról.

(3) Az üzem ben tar tó kö te les a vizs gá la tok el vég zé sé -
hez és bi zo nyí tá si vizs gá lat hoz szük sé ges fel té te le ket té rí -
tés men te sen biz to sí ta ni.

(4) A szak mai vizs gá lat so rán, amennyi ben a ren del ke -
zés re álló ada tok alap ján a kö rül mé nyek tisz tá zá sa vagy a
bi zo nyí tás in do kol ja, a hely re ál lí tást kö ve tõ en a szak mai
vizs gá lat ve ze tõ jé nek dön té se alap ján – a sú lyos vas úti
bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény jel lem -
zõ it a szük sé ges és le het sé ges mér té kig re konst ru á ló – bi -
zo nyí tá si vizs gá la tot le het tar ta ni. A hely szí ni bi zo nyí tá si
vizs gá lat ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

A szakmai vizsgálat megállapításainak
értékelése

14.  §

A szak mai vizs gá lat so rán a hely szí nen rög zí tett ada to -
kat, a 13.  § (1) be kez dé se sze rin ti vizs gá la tok ered mé nye it, 
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a bi zo nyí tá si vizs gá lat ered mé nye it és a meghallga -
tási jegyzõkönyveket ér té kel ni kell. En nek so rán ér té kel ni
kell

a) a sú lyos vas úti bal eset tel, a vas úti bal eset tel, a vá rat -
lan vas úti ese ménnyel szo ro san össze füg gõ ok-oko za ti
ada to kat,

b) a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény oká nak bi zo nyí té ka it,

c) más bal ese ti ok ki zá rá sá nak bi zo nyí té ka it,
d) a mû sza ki mé ré sek ered mé nye it,
e) va la mennyi érin tett meg hall ga tá sát,
f) a tech no ló gi ai elõ írások és tény ada tok össze ha son lí -

tá sát,
g) a kö rül mé nyek be fo lyá sát a bal eset be kö vet ke zé sé re,
h) a ve szély ész lel he tõ sé gét és a bal eset el há rít ha tó sá gát,
i) azo kat a to váb bi té nye zõ ket, ame lyek hoz zá já rul hat -

tak a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan vas -
úti ese mény be kö vet ke zé sé hez.

A vizsgálóbizottság

15.  §

(1) A vizs gá ló bi zott sá got az e ren de let 16.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg je lölt vég zett ség gel és ké pe sí tés sel
ren del ke zõ szak em be rek kö zül a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja
je lö li ki.

(2) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a Szer ve zet köz tiszt vi -
se lõ je, a szak mai vizs gá lat egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ je. A 
vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek fel ada ta:

a) a szak mai vizs gá lat irá nyí tá sa,
b) a szak mai vizs gá lat alap ján zá ró je len tés-ter ve zet,

zá ró je len tés elõ ter jesz tése a Szer ve zet fõ igaz ga tó já nak,
c) a vas úti köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ okok

és kö rül mé nyek meg szün te té se ér de ké ben, to váb bá a vizs -
gált hoz ha son ló sú lyos vas úti bal ese tek, vas úti bal ese tek
és vá rat lan vas úti ese mé nyek meg elõ zé se ér de ké ben szük -
sé ges in téz ke dé sek re vo nat ko zó ja vas lat (a továb biak ban:
biz ton sá gi aján lás) ki dol go zá sa a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja
ré szé re.

A vizsgálóbizottság tagjainak képesítése

16.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság tag já nak a kö vet ke zõk sze rin ti
vég zett ség gel és ké pe sí tés sel kell ren del kez nie:

a) fel sõ fo kú vég zett ség,
b) a vas úti köz le ke dé si szak te rü le ten szer zett leg alább

öt éves gya kor lat,
c) a bal eset vizs gá ló tan fo lya mot a Szer ve zet nél vagy

ok ta tá si in téz mény ben si ke re sen el vé gez te.

(2) A vizs gá ló bi zott ság tag já nak to vább kép zé sé rõl a
Szer ve zet fõ igaz ga tó ja gon dos ko dik.

Az érintettek kötelezettségei a szakmai vizsgálat
során

17.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán – a Szer ve zet fel ké ré se
alap ján – az érin tet tek, így el sõ sor ban a köz le ke dé si ha tó -
ság, az üzem ben tar tók, va la mint a vas úti pá lya és a jár mû -
vek, to váb bá azok tar to zé ka i nak, kü lön fé le be ren de zé se i -
nek gyár tá sá val, üzem ben tar tá sá val, kar ban tar tá sá val és
ja ví tá sá val fog lal ko zó szer ve ze tek kö te le sek a vizs gá ló bi -
zott ság gal együtt mû köd ni.

(2) Az együtt mû kö dés ke re té ben az (1) be kez dés ben
sze rep lõ szer ve ze tek fõ ként a sú lyos vas úti bal eset, a vas -
úti bal eset, a vá rat lan vas úti ese mény oka i nak fel de rí té se
ér de ké ben szük sé ges ada tok kal, vizs gá la ti ered mé nyek -
kel, szak mai ál lás fog la lá sok kal kö te le sek se gí te ni a vizs -
gá ló bi zott ság mun ká ját.

Megelõzõ biztonsági ajánlás

18.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je – amennyi ben meg íté -
lé se sze rint a vas úti köz le ke dés biz ton sá ga meg kö ve te li –
meg elõ zõ biz ton sá gi aján lá sá ban azon na li in téz ke dést ja -
va sol hat a köz le ke dé si ha tó ság nak, az üzem ben tar tó nak,
va la mint a vas úti pá lya épí té sé vel és a jár mû vek gyár tá sá -
val, to váb bá a vas úti pá lya és a jár mû vek tar to zé ka i nak,
be ren de zé se i nek gyár tá sá val, üzem ben tar tá sá val, kar ban -
tar tá sá val és ja ví tá sá val fog lal ko zó szer ve ze tek nek.

(2) A meg elõ zõ biz ton sá gi aján lás cím zett je a vizs gá ló -
bi zott ság ve ze tõ je ál tal ja va solt azon na li meg elõ zõ in téz -
ke dé se ket kö te les vég re haj ta ni, ki vé ve, ha azok kal nem ért 
egyet. Eb ben az eset ben kö te les a Szer ve ze tet ha la dék ta la -
nul – in do ko lás sal el lá tott vá lasz ban – tá jé koz tat ni.

A zárójelentés

19.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat és
an nak a 14.  §-ban le írt ér té ke lé se alap ján el ké szí ti a zá ró je -
len tés ter ve ze té re vo nat ko zó ja vas la tát, to váb bá en nek ré -
sze ként – amennyi ben szük sé ges – ki dol goz za a ja va solt
biz ton sá gi aján lá so kat és be nyújt ja a Szer ve zet fõ igaz ga -
tó já nak.
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(2) A zá ró je len tés ter ve ze té nek tar tal mi és for mai kö ve -
tel mé nye it a mel lék let tar tal maz za.

(3) A zá ró je len tés ter ve ze té re vo nat ko zó ja vas la tot a
vizs gá ló bi zott ság tag jai is alá ír ják. Az eset le ges vé le -
mény el té rés re az alá írá sa kor utal ni kell, és az el té rõ vé le -
ményt zá ra dék ként kell csa tol ni.

(4) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja a Kbvt. 16.  §-ának (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint fe lül vizs gál ja a zá ró je len tés
ter ve ze té re vo nat ko zó ja vas la tot. A fe lül vizs gá lat ered mé -
nye ként a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jét a szak mai vizs gá lat
ki egé szí té sé re, il let ve a biz ton sá gi aján lá sok át dol go zá sá -
ra uta sít hat ja.

(5) A szak mai vizs gá lat so rán ké szült fel jegy zé se ket
csak ak kor le het a zá ró je len tés mel lék le te i be fog lal ni, ha
azok a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset, a vá rat lan
vas úti ese mény elem zé sé hez tar toz nak. A zá ró je len tés hez
csak a sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan fel jegy zé sek és ki -
zá ró lag azok a ré szek csa tol ha tók, ame lyek köz vet le nül
kap cso lód nak az elem zés hez.

(6) A biz ton sá gi aján lá sok cím zett jei éven te egy szer kö -
te le sek tá jé koz tat ni a Szer ve ze tet a biz ton sá gi aján lá sok
alap ján meg tett in téz ke dé se ik rõl.

Záró rendelkezések

20.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 16.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja 2007. már ci us
1-jén lép ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

21.  §

Ez a ren de let a kö zös sé gi vas utak biz ton sá gá ról, va la -
mint a vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé rõl  szóló 95/18/EK
ta ná csi irány elv és a vas úti inf ra struk tú ra-ka pa ci tás el osz -
tá sá ról, to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná la ti dí já nak
fel szá mí tá sá ról és a biz ton sá gi ta nú sít vány ról  szóló
2001/14/EK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis
29-ei, 2004/49/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
V. Mel lék le té nek való meg fe le lést szol gál ja.

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

Melléklet
a 7/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

A zárójelentés-tervezet és a zárójelentés részletes
formai és tartalmi követelményei

A zá ró je len tés fõ ré szei

1. Össze fog la lás

Az össze fog la lás nak tar tal maz nia kell a sú lyos vas úti
bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan vas úti ese mény

– rö vid le írá sát,
– ide jét,
– he lyét,
– kö vet kez mé nye it.
Az össze fog la lás ban is mer tet ni kell a köz vet len, va la -

mint a köz ve tett oko kat és azo kat a té nye zõ ket, ame lyek rõl 
a vizs gá lat meg ál la pí tot ta, hogy hoz zá já rul tak a sú lyos
vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan vas úti ese -
mény be kö vet ke zé sé hez.

Ezt köve tõen is mer tet ni kell a fõ aján lá so kat és az aján -
lá sok cím zett je it.

2. A sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset és a vá rat lan
vas úti ese mény köz vet len tény ada tai

2.1. A sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset és a vá rat -
lan vas úti ese mény

– pon tos idõ pont ja és he lye,
– le írá sa és hely szí ne, va la mint a men tõ- és kár el há rí tó

szol gá lat te vé keny sé gé nek le írá sa,
– szak mai vizs gá la tá nak meg in dí tá sá ról  szóló dön tés, a 

vizs gá ló bi zott ság össze té te le és a vizs gá lat vég re haj tá sa.
Itt kell meg ad ni a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek, tag ja i -

nak, va la mint a vizs gá ló bi zott ság ba de le gált meg ha tal ma -
zott, ta nács adó és egyéb részt ve võk ne vét.

2.2. Az ese mény hát te re
– az érin tett vas úti sze mély zet re, egyéb érin tet tek re és

ta núk ra vo nat ko zó ada tok, név nél kül:
a) a vo nat sze mély zet érin tett tag ja i ra vo nat ko zó ada tok 

név nél kül:
– élet kor,
– ké pe sí tés (pl. moz dony ve ze tõi tí pus is me ret),
– szak mai gya kor lat, szol gá la ti idõ,
– egész ség ügyi al kal mas ság,
b) a vas úti sze mély zet egyéb érin tett tag ja i nak (pél dá ul

a for gal mi és a kar ban tar tó szol gá lat tag jai stb.) ké pe sí té -
sé re és gya kor la tá ra vo nat ko zó rö vid is mer te tés,

c) az egyéb sze mé lyek re, ta núk ra vo nat ko zó informá -
ciók

– a vo nat jel lem zõi és össze ál lí tá sa, az érin tett jár mû -
vek pá lya szá ma

= a vo nat szá ma és tö me ge (sú lya), ter he lé se, hossza,
= a von ta tó jár mû pá lya szá ma és al kal ma zá sá nak

mód ja,
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= a fé ke zés rend sze re, a vo nat meg fé ke zett sé ge,
= a bal eset ben érin tett jár mû vek üze mi, mû sza ki és

fenn tar tá si ada tai,
– az inf ra struk tú ra és a jel zõ rend szer le írá sa (pá lya jel -

lem zõk, vá gány tí pus, vál tók, biz ton sá gi- és jel zõ be ren de -
zé sek, fel sõ ve ze té ki rend szer és egyéb be ren de zé sek, lé te -
sít mé nyek jel lem zõ ada tai, vo nat biz to sí tás,

– kom mu ni ká ci ós esz kö zök,
– a hely szí nen vagy an nak kö ze lé ben vég zett mun ká la -

tok,
– a vas úti men tés és kár el há rí tá si el já rás el in dí tá sa és

fo lya ma ta,
– a men tõ szol gá lat, a rend õrség és az or vo si szol gá la -

tok, ka taszt ró fa vé de lem, tûz ol tó ság men té si és el há rí tá si
el já rá sá nak el in dí tá sa és fo lya ma ta.

2.3. Ha lá los ál do za tok, sé rü lé sek és anya gi ká rok

– a ha lá los ál do za tok és sé rül tek
Az ada to kat a kö vet ke zõ táb lá zat ki töl té sé vel kell rög -

zíteni:

Sé rü lé sek Vo nat sze mély zet Uta sok
Egyéb

sze mé lyek

Ha lá los

Sú lyos

Ki sebb

Nincs sé rü lés

– a vo na ton szál lí tott ra ko mány ban, a sze mély -
poggyász ban és más va gyon tár gyak ban ke let ke zett kár;

– jár mû vek ben, az inf ra struk tú rá ban és a kör nye zet ben
ke let ke zett kár.

A bal ese tet szen ve dett jár mû(vek) ron gá ló dá sá nak rö -
vid is mer te té se (meg sem mi sült, je len tõ sen meg ron gá ló -
dott, kis sé meg ron gá ló dott, nem sé rült).

A pá lyá ban és tar to zé ka i ban, egyéb be ren de zé sek ben és 
lé te sít mé nyek ben ke let ke zett kár is mer te té se.

A kör nye zet ben ke let ke zett kár le írá sa, kü lö nös te kin -
tet tel arra az eset re, ha ve szé lyes vagy kör nye zet szennye zõ 
anyag ke rült a sza bad ba.

Ha tûz ke let ke zett, ak kor az eset ter mé sze té re, va la mint
az ol tás hoz hasz nált tûz ol tó esz kö zök re és ha té kony sá guk -
ra vo nat ko zó in for má ci ó kat is kö zöl ni kell.

2.4. Kül sõ kö rül mé nyek

– idõ já rá si kö rül mé nyek
Az idõ já rá si kö rül mé nyek rö vid is mer te té se, be le ért ve

az elõ re jel zett és a tény le ges kö rül mé nye ket is, to váb bá
azt, hogy a sze mély zet szá má ra ezek a me te o ro ló gi ai in for -
má ci ók ren del ke zés re áll tak-e.

A ter mé sze tes fény vi szo nyok a bal eset vagy egyéb ese -
mény idõ pont já ban (nap fény, hold fény, szür kü let stb.).

– föld raj zi ada tok
Te rep vi szo nyok (ív, be vá gás, töl tés stb.) be mu ta tá sa.

3. A vizs gá la ti jegy zõ könyv

3.1. A nyi lat ko za tok össze fog la lá sa

A nyi lat ko za tok össze fog la lá sát tar tal ma zó do ku men -
tum-rész meg fo gal ma zá sa so rán a sze mé lyi sé gi jo gok vé -
del me ér de ké ben gon dos kod ni kell a név te len ség kö ve tel -
mé nyé nek tel je sí té sé rõl.

Ez a rész tar tal maz za

– a vas úti sze mély zet,

– egyéb érin tet tek, és

– a ta núk

nyi lat ko za ta i nak össze fog la lá sát.

3.2. A biz ton ság irá nyí tá si rend szer

A sú lyos vas úti bal eset ben, a vas úti bal eset ben vagy a
vá rat lan vas úti ese mény ben érin tett üzem ben tar tó(k) biz -
ton ság irá nyí tá si rend sze ré nek vizs gá la ta alap ján el sõ sor -
ban a kö vet ke zõk re vo nat ko zó meg ál la pí tá so kat kell rög -
zí te ni:

– az uta sí tá sok ki adá sá nak és vég re haj tá sá nak mód ja,
szer ve ze ti ke re tek,

– a sze mély zet tel szem be ni kö ve tel mé nyek és azok ér -
vé nye sí té sé nek mód ja,

– a bel sõ el len õr zé sek és vizs gá la tok gya kor la ta és
azok ered mé nyei,

– az inf ra struk tú rá val kap cso la tos kü lön bö zõ sze rep lõk 
kö zöt ti kap cso ló dá si pon tok.

3.3. Sza bá lyok és sza bály za tok

A szak mai vizs gá lat meg ál la pí tá sai alap ján össze kell
fog lal ni

– a vo nat ko zó kö zös sé gi és nem ze ti sza bá lyok és ren -
del ke zé sek,

– egyéb sza bá lyok, mint pél dá ul az üze mel te té si sza bá -
lyok, he lyi elõ írások, a sze mély zet re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek, kar ban tar tá si elõ írások és az al kal ma zan dó szab -
vá nyok

meg lé té vel, al kal ma zá sá val, is me re té vel kap cso la tos meg -
ál la pí tá so kat. Szük ség sze rint ki kell tér ni a sza bá lyo zás
hi á nyos sá ga i ra, a szükséges teendõkre.

3.4. A jár mû és a mû sza ki be ren de zé sek mû kö dé se

A szak mai vizs gá lat alap ján rög zí te ni kell

– a jel zõ- és biz to sí tó be ren de zé sek mû kö dé sé re, az
ezek hez kap cso ló dó au to ma ti kus adat rög zí tés re,

– az inf ra struk tú ra (pá lya, ki té rõk stb.) ál la po tá ra,

– a pá lya men tén te le pí tett biz ton sá gi be ren de zé sek re
(pl. hõn fu tás jel zõ),

– a táv köz lõ be ren de zé sek re,

– a sú lyos vas úti bal eset ben, a vas úti bal eset ben vagy a
vá rat lan vas úti ese mény ben érin tett jár mû re (jár mû vek re),
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– a von ta tó jár mû vek adat rög zí tõ, me net író be ren de zé -
se i re
vo nat ko zó meg ál la pí tá so kat.

Rö vi den is mer tet ni kell a szak mai vizs gá lat so rán vég -
re haj tott pró bák és kí sér le tek ered mé nye it.

Szint be li köz úti-vas úti ke resz te zé sek ben tör tént bal -
eset nél kü lön ki kell tér ni a biz to sí tás (so rom pó, fény- és
fél so rom pó stb.) mû kö dé sé re.

3.5. Az üze mel te tés sel kap cso la tos do ku men tá ció

Is mer tet ni kell
– a sze mély zet nek a for ga lom irá nyí tás sal és a jel zé sek -

kel kap cso la tos in téz ke dé se it,
– a sú lyos vas úti bal eset tel, a vas úti bal eset tel vagy a

vá rat lan vas úti ese ménnyel kap cso la tos szó be li üze ne tek,
be le ért ve a rög zí tett ada tok do ku men tá lá sát,

– a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat -
lan vas úti ese mény hely szí né nek vé del mé re és õr zé sé re
vo nat ko zó in téz ke dé se ket.

3.6. Az em ber, a gép (klf. be ren de zé sek) és a szer ve zet
kö zöt ti kap cso lat

A szak mai vizs gá lat alap ján rög zí te ni kell
– az érin tett sze mély zet mun ka ide jét, a sú lyos vas úti

bal eset vagy a vas úti ese ményt meg elõ zõ szol gá la ti órák
szá mát, vo nal is me re tét,

– a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat -
lan vas úti ese mény be kö vet ke zé sét be fo lyá so ló or vo si és
sze mé lyi kö rül mé nye ket, be le ért ve a fi zi kai vagy pszi cho -
ló gi ai stresszes ál la po tot is,

– az em ber és a gép kö zöt ti kap cso la tot meg ha tá ro zó
be ren de zé sek ki ala kí tá sát,

– a szer ve ze ti hát tér fõ jel lem zõ it.
Ez utób bi ban az üzem ben tar tó(k)ra vo nat ko zó meg ál la -

pí tá sok mel lett a vas úti köz le ke dés mû kö dé sét be fo lyá so ló
to váb bi szer ve ze tek kel, el sõ sor ban a ha tó sá gok kal össze füg -
gõ in for má ci ó kat kell meg ad ni. Ezek nem kor lá to zód hat nak
a szer ve ze ti fel épí tés re és funk ci ók ra, ha nem ki kell, hogy
ter jed je nek mind azok ra az adott szer ve zet re vo nat ko zó
egyéb in for má ci ók ra is, ame lyek a sú lyos vas úti bal eset tel
vagy a vas úti ese ménnyel össze füg gés ben áll nak.

3.7. Ko ráb bi ha son ló sú lyos vas úti bal ese tek, vas úti
bal ese tek vagy vá rat lan vas úti ese mé nyek

Is mer tet ni kell a szó ban for gó hoz ha son ló sú lyos vas úti
bal ese tek vagy vas úti ese mé nyek

– fõ jel lem zõ it,
– a ha son ló sá go kat és az el té ré se ket,
– a ko ráb ban tett in téz ke dé se ket.

4. Elem zés és kö vet kez te té sek

4.1. Zá ró je len tés az ese mé nyek lán co la tá ról

– a sú lyos vas úti bal eset tel, a vas úti bal eset tel vagy
a vá rat lan vas úti ese ménnyel kap cso la tos következ -

tetések le vo ná sa a 3. pont ban meg ál la pí tott té nyek
 alapján.

4.2. Ki ér té ke lés

– a 3. pont ban meg ál la pí tott té nyek elem zé se a sú lyos
vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan vas úti ese -
mény oká ra vo nat ko zó kö vet kez te té sek meg ala po zá sá hoz, 
to váb bá a men tõ- és el há rí tó szol gá lat mun ká já val kap cso -
lat ban.

4.3. Kö vet kez te té sek

Rész le te sen is mer tet ni kell

– a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat -
lan vas úti ese mény köz vet len oka it, be le ért ve az érin tett
sze mé lyek in téz ke dé se i vel, il let ve a jár mû vagy a mû sza ki
be ren de zés ál la po tá val kap cso la tos té nye zõk nek a bal eset -
hez vagy a vas úti ese mény hez való hoz zá já ru lá sát is,

– a sú lyos vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat -
lan vas úti ese mény köz ve tett oka it, ame lyek a szak is me re -
tek hi á nyá val, hely te len el já rá sok kal, in téz ke dé sek kel,
 hiányos kar ban tar tá si te vé keny ség gel hoz ha tók össze füg -
gés be,

– a sza bá lyo zá si rend szer re vagy egyes sza bá lyo zá sok -
ra, azok hely te len al kal ma zá sá ra, to váb bá a biz ton sá gi
rend szer hi á nyos sá ga i ra vissza ve zet he tõ alap ve tõ oko kat.

4.4. Ki egé szí tõ meg jegy zé sek

– a szak mai vizs gá lat so rán meg ál la pí tott olyan hi á -
nyos sá gok és kri ti kus pon tok, ame lyek nek az adott sú lyos
vas úti bal eset, a vas úti bal eset vagy a vá rat lan vas úti ese -
mény szem pont já ból nincs je len tõ sé ge, de ame lye ket a
vas úti köz le ke dés ál ta lá nos biz ton sá ga ér de ké ben figye -
lembe kell ven ni,

– az elõ zõ pon tok ban nem sze rep lõ, de a té má hoz tar to -
zó nak ítélt in for má ci ók.

5. A meg tett in téz ke dé sek

Ez a rész a ko ráb ban már meg tett, il let ve a sú lyos vas úti
bal ese tet, a vas úti bal ese tet vagy a vá rat lan vas úti ese -
ményt köve tõen meg ho zott in téz ke dé se ket is mer te ti.

6. Biz ton sá gi aján lá sok és az aján lá sok cím zett jei

Amennyi ben in do kolt, a szak mai vizs gá lat ered mé nye -
ként meg ha tá ro zott biz ton sá gi aján lá so kat és ezek cím zett -
je it tar tal maz za ez a fe je zet.

7. Füg ge lé kek

Szük ség ese tén itt kell kö zöl ni min den egyéb, a je len tés
meg ér té se szem pont já ból szük sé ges nek te kint he tõ to váb bi 
in for má ci ót.

1836 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/23. szám



A gazdasági és közlekedési miniszter
8/2006. (II. 27.) GKM

rendelete

a mé rõ esz kö zök re vo nat ko zó egye di elõ írásokról

A mé rés ügy rõl  szóló 1991. évi XLV. tör vény 15.  §-ának 
(4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let al kal ma zá si köre a víz mé rõk re, a gáz mé -
rõk re és szá mí tó egy sé gek re, a ha tá sos vil la mos ener gia
mé ré sé re szol gá ló fo gyasz tás mé rõk re, a hõ mennyi ség mé -
rõk re, a fo lya dé kok mennyi sé gé nek fo lya ma tos és di na mi -
kus mé ré sé re szol gá ló mé rõ rend sze rek re, az au to ma ti kus
mér le gek re, a vi tel díj jel zõk re, az anya gi mér té kek re, a ki -
ter je dést mérõ mû sze rek re és a ki pu fo gó gáz-elem zõ ké -
szü lé kek re vo nat ko zó mû szer spe ci fi kus mel lék le tek ben
meg ha tá ro zott esz kö zök kel (a továb biak ban: mé rõ mû szer) 
kap cso la tos el já rá sok ra ter jed ki.

(2) A köz ér dek kel, a köz egész ség üggyel, a köz biz ton ság -
gal, a köz rend del, a kör nye zet vé de lem mel, a fo gyasz tó vé de -
lem mel, az adók és vá mok ki ve té sé vel, va la mint a tisz tes sé -
ges ke res ke de lem mel kap cso la tos mé ré si fel ada tok ra az
(1) be kez dés ben fel so rolt mé rõ mû sze rek hasz ná la to sak.

(3) E ren de let ren del ke zé se it mé rõ mû szer rész egy sé ge i re
ak kor kell al kal maz ni, ha az alap ve tõ kö ve tel mé nye ket meg -
ál la pí tó mel lék le tek tar tal maz nak kü lön elõ írásokat rész egy -
sé gek re. A rész egy ség és a mé rõ mû szer a meg fe le lõ ség
meg ál la pí tá sa cél já ból füg get le nül és kü lön is vizs gál ha tó.

2.  §

(1) A mé rõ mû sze re ket csak ak kor le het for ga lom ba
hoz ni, il let ve az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
ada tok hoz üzem be he lyez ni, ha meg fe lel nek e ren de let
elõ írásainak.

(2) E ren de let az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség rõl
 szóló 31/1999. (VI. 11.) GM–KHVM együt tes ren de let
1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti kü lön jog sza -
bály nak mi nõ sül. A 31/1999. (VI. 11.) GM–KHVM együt -
tes ren de le tet a ki bo csá tott su gár zás te kin te té ben to vább ra
is al kal maz ni kell.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) mé rõ mû szer: olyan esz köz vagy rend szer, amely az

1. és 2.  § ha tá lya alá tar to zó mé ré si funk ci ó val ren del ke zik;

b) rész egy ség: a mel lék le tek ben fel so rolt olyan szer ke -
ze ti egy ség, amely füg get le nül mû kö dik, és más kom pa ti -
bi lis rész egy ség gel vagy kom pa ti bi lis mé rõ mû szer rel
együtt al kot ja a mé rõ mû szert;

c) sza bá lyo zott met ro ló gi ai el len õr zés: a mé rõ mû szer
al kal ma zá si te rü le té re irá nyu ló, a köz ér dek kel, a köz -
egész ség üggyel, a köz biz ton ság gal, a köz rend del, a kör -
nye zet vé de lem mel, a fo gyasz tó vé de lem mel, az adók és
vá mok ki ve té sé vel, va la mint a tisz tes sé ges ke res ke de lem -
mel kap cso la tos mé ré si fel ada tok el len õr zé se;

d) gyár tó: olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mély, aki a
mû szer nek a sa ját neve alatt tör té nõ for ga lom ba ho za ta la -
kor, il let ve sa ját cél ja i ra tör té nõ üzem be he lye zé se kor fe -
le lõs azért, hogy a mé rõ mû szer meg fe lel e ren de let elõ -
írásainak;

e) for ga lom ba ho za tal: egy vég fel hasz ná ló szá má ra
szánt mé rõ mû szer nek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ben
(a továb biak ban: EGT) elsõ al ka lom mal, el len szol gál ta tás
fe jé ben vagy té rí tés men te sen tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té -
tele;

f) üzem be he lye zés: a vég fel hasz ná ló szá má ra szánt
mû szer elsõ ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak meg kez dé se;

g) meg ha tal ma zott kép vi se lõ: az EGT-n be lül le te le pe -
dett vagy ott szék hellyel ren del ke zõ ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, aki a gyár tó írá sos meg ha tal ma zá sa alap ján e ren -
de let sze rint meg ha tá ro zott fel ada tok ban a gyár tó ne vé ben
el jár;

h) ho no sí tott har mo ni zált szab vány: olyan mû sza ki
elõ írás, me lyet a CEN, a CENELEC vagy az ETSI vagy
e szer ve ze tek kö zül ket tõ vagy va la mennyi az Eu ró pai
 Bizottság (a továb biak ban: Bi zott ság) ké ré sé re fo ga dott el
a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok te rén tör té nõ in for má -
ció szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról, to váb bá az in for -
má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá sok ra vo nat -
ko zó sza bá lyok ról  szóló, 1998. jú ni us 22-i 98/34/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv ér tel mé ben, és ame lyet a
Bi zott ság és az eu ró pai szab vány ügyi szer ve ze tek ál tal
köl csö nö sen el fo ga dott ál ta lá nos irány mu ta tá sok kal össz -
hang ban fo gal maz tak meg, és ame lyet a ma gyar el já rá si
rend nek meg fele lõen nem ze ti szab vány ként köz zé tet tek;

i) OIML aján lás: az Or ga ni sa ti on In ter na ti o na le de
Mét ro lo gie Lé ga le (a továb biak ban: OIML) ál tal el fo ga -
dott mû sza ki elõ írásokat tar tal ma zó do ku men tum.

Alapvetõ követelmények és megfelelõség-értékelés

4.  §

(1) A mé rõ mû szer nek ele get kell ten nie e ren de let
1. mel lék le té ben, va la mint az 1.  § (1) be kez dé sé ben fel so -
rolt mé rõ mû sze rek re vo nat ko zó mû szer spe ci fi kus mel lék -
le tek ben (16–25. mel lék le tek, a továb biak ban: mû szer spe -
ci fi kus mel lék le tek) meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek.

(2) Az e ren de let ben sza bá lyo zott mé rõ mû sze rek nek a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ for ga lom ba ho za ta -
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la ese tén a meg fe le lõ hasz ná lat ér de ké ben ma gyar nyel ven
kell meg ad ni e ren de let 1. mel lék le té ben vagy az adott mû -
szer spe ci fi kus mel lék let ben rög zí tett in for má ci ó kat.

A megfelelõségi jelölés

5.  §

(1) A mé rõ mû szer e ren de let va la mennyi elõ írásának
való meg fe le lõ sé gét az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gos -
sá gá ról és az ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról
 szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott CE-je lö lés nek,
va la mint a 14.  §-ban meg ha tá ro zott ki egé szí tõ met ro ló gi ai
je lö lés nek a mé rõ mû sze ren való fel tün te té se jel zi.

(2) A CE-je lö lést és a ki egé szí tõ met ro ló gi ai je lö lést a
gyár tó tün te ti fel a mé rõ mû sze ren, il let ve a je lö lé sek fel -
tün te té sé ért a gyár tó fe lel. A je lö lé se ket a gyár tá si tech no -
ló gia ál tal in do kolt eset ben a gyár tá si fo lya mat so rán le het
a mû sze ren el he lyez ni.

(3) Ti los min den egyéb olyan je lö lés el he lye zé se a mû -
sze ren, amely a CE-je lö lés és a ki egé szí tõ met ro ló gi ai je lö -
lés for má ja, il let ve je len té se te kin te té ben har ma dik fél szá -
má ra fél re ve ze tõ le het. A mé rõ mû sze ren min den egyéb je -
lö lés fel tün tet he tõ, amennyi ben a CE-je lö lés és a ki egé szí -
tõ met ro ló gi ai je lö lés to vább ra is jól lát ha tó és ol vas ha tó.

(4) Ha a mé rõ mû szer egyéb szem pon tok ra vo nat ko zó és 
a CE-je lö lés el he lye zé sét ugyan csak elõ író, más jog sza bá -
lyok ha tá lya alá is tar to zik, a je lö lés azt is jel zi, hogy a mû -
szert úgy kell te kin te ni, hogy az em lí tett jog sza bá lyok ren -
del ke zé se i nek is meg fe lel. Eb ben az eset ben a mé rõ mû -
szert kí sé rõ, az em lí tett jog sza bá lyok ban elõ írt do ku men -
tá ci ó ban, köz le mé nyek ben vagy hasz ná la ti uta sí tá sok ban
fel kell tün tet ni az e jog sza bállyal át ül te tett irány elv re, és
az azt köz lõ Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ra (a továb biak -
ban: Hi va ta los Lap) való hi vat ko zást.

6.  §

(1) Nem aka dá lyoz ha tó olyan mé rõ mû szer for ga lom ba
ho za ta la, il let ve üzem be he lye zé se, me lyet az 5.  §-sal össz -
hang ban CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je lö lés sel
lát tak el.

(2) Az üzem be he lye zés nél a kül- vagy bel té ri üzem re, a
kör nye ze ti hõ mér sék let ha tár ér té ke i re, a pá ra tar ta lom ra
vo nat ko zó fel té te le ket e ren de let mû szer spe ci fi kus mel -
lék le tei tar tal maz zák.

(3) A mé rõ mû szer re vo nat ko zó mû szer spe ci fi kus mel -
lék let „Üzem be he lye zés” címû sza ka sza meg ad ja az
egyes fel hasz ná lá si cé lok hoz al kal ma zan dó pon tos sá gi
osz tályt. Ha a mé rõ mû szer ese té ben a rá vo nat ko zó mû -
szer spe ci fi kus mel lék let „Üzem be he lye zés” címû sza ka -
sza az egyes fel hasz ná lá si cé lok hoz nem ha tá roz meg al -

kal ma zan dó pon tos sá gi osz tályt, ak kor az adott osz tá lyok
kö zül egyes fel hasz ná lá si cé lok ra az or szá gon be lül va la -
mennyi pon tos sá gi osz tály al kal ma zá sa en ge dé lyez he tõ. A 
tu laj do nos dön té sé tõl füg gõ en hasz nál ha tó ma ga sabb pon -
tos sá gi osz tály ba tar to zó mé rõ mû szer.

(4) Vá sá ron, ki ál lí tá son be mu tat ha tó az e ren de let nek
meg nem fe le lõ mé rõ mû szer, amennyi ben jól lát ha tó táb la
je lö li, hogy az az e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek nem fe lel meg, il let ve azt, hogy a meg fe le lõ ség
el éré sé ig a mû szert nem le het for ga lom ba hoz ni, il let ve
üzem be he lyez ni.

Megfelelõség-értékelés

7.  §

(1) A mé rõ mû szer re meg ha tá ro zott alap kö ve tel mé nyek
sze rin ti meg fe le lõ ség-ér té ke lést az adott mû szer re vo nat -
ko zó mû szer spe ci fi kus mel lék let ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel, a gyár tó vá lasz tá sa sze rin ti meg fe le lõ ség-ér té ke lé si
el já rás al kal ma zá sá val kell vég re haj ta ni. A gyár tó a meg -
fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rást vég zõ be je len tett szer ve zet
ké ré sé re an nak ren del ke zé sé re bo csát ja a 8.  §-ban meg ál -
la pí tott, az egyes mû sze rek re vagy mû szer cso por tok ra vo -
nat ko zó mû sza ki do ku men tá ci ót.

(2) Az el já rást al ko tó meg fe le lõ ség-ér té ke lé si mo du lo -
kat e ren de let 2–15. mel lék le te tar tal maz za.

(3) A gyár tó e ren de let ha tá lya alá tar to zó mé rõ mû sze -
rek ese té ben a kö vet ke zõ meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rá -
sok kö zül vá laszt hat:

a) víz mé rõk ese té ben:

aa) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

ab) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),
vagy

ac) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul);

b) gáz mé rõk és szá mí tó egy sé gek ese té ben:

ba) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

bb) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),
vagy

bc) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul);
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c) ha tá sos vil la mos ener gia mé ré sé re szol gá ló fo gyasz -
tás mé rõk ese té ben:

ca) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

cb) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),
vagy

cc) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul);

d) hõ fo gyasz tás mé rõk ese té ben:
da) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a

11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

db) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),
vagy

dc) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul);

e) víz tõl el té rõ fo lya dé kok mennyi sé gé nek fo lya ma tos
és di na mi kus mé ré sé re szol gá ló mé rõ rend sze rek ese té ben:

ea) 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

eb) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),

ec) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul), vagy

ed) a 13. mel lék let sze rin ti egye di hi te le sí té sen ala pu ló
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (G mo dul);

f) au to ma ti kus mér le gek ese té ben:
fa) a me cha ni kus rend sze rek te kin te té ben:
faa) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 

7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),

fab) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
9. mel lék let sze rin ti, a vég sõ ter mék el len õr zés és ter mék -
vizs gá lat mi nõ ség biz to sí tá sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi 
nyi lat ko zat (E mo dul),

fac) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

fad) a 8. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ -
ség biz to sí tá sán ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(D1 mo dul),

fae) a 12. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló 
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F1 mo dul),

faf) a 13. mel lék let sze rin ti egye di hi te le sí té sen ala pu ló
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (G mo dul), vagy

fag) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul);

fb) az elekt ro me cha ni kus mû sze rek te kin te té ben:
fba) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 

7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),

fbb) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
9. mel lék let sze rin ti, a vég sõ ter mék el len õr zés és ter mék -
vizs gá lat mi nõ ség biz to sí tá sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi 
nyi lat ko zat (E mo dul),

fbc) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

fbd) a 13. mel lék let sze rin ti egye di hi te le sí té sen ala pu -
ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (G mo dul), vagy

fbe) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul),

fc) az elekt ro ni kus rend sze rek vagy szoft ver rel fel sze -
relt rend sze rek te kin te té ben:

fca) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),

fcb) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

fcc) a 13. mel lék let sze rin ti egye di hi te le sí té sen ala pu ló 
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (G mo dul), vagy

fcd) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul);

g) vi tel díj jel zõk ese té ben:
ga) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a

11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

gb)  a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),
vagy

gc) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul);

h) anya gi mér té kek ese té ben:
ha) anya gi hosszú ság mé rõk te kin te té ben:
haa) a 12. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu -

ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F1 mo dul),
hab) a 8. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ -

ség biz to sí tá sán ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(D1 mo dul),

hac) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és
a 7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí -
tá sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),

had) a 14. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (H mo dul), vagy

2006/23. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1839



hae) a 13. mel lék let sze rin ti egye di hi te le sí té sen ala pu -
ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (G mo dul),

hb) ital ki szol gá ló tér fo gat mér té kek te kin te té ben:

hba) a 3. mel lék let sze rin ti bel sõ gyár tás el len õr zé sen
és be je len tett szer ve zet ál tal vég zett ter mék vizs gá la ton
ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (A1 mo dul),

hbb) a 12. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu -
ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F1 mo dul),

hbc) a 8. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ -
ség biz to sí tá sán ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(D1 mo dul),

hbd) a 10. mel lék let sze rin ti vég sõ ter mék el len õr zés és
ter mék vizs gá lat mi nõ ség biz to sí tá sán ala pu ló meg fe le lõ sé -
gi nyi lat ko zat (E1 mo dul),

hbe) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és
a 9. mel lék let sze rin ti, a vég sõ ter mék el len õr zés és ter mék -
vizs gá lat mi nõ ség biz to sí tá sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi 
nyi lat ko zat (E mo dul),

hbf) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),
vagy

hbg) a 14. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (H mo dul);

i) ki ter je dést mé rõk ese té ben:

ia) me cha ni kus és elekt ro me cha ni kus mû sze rek ese té -
ben:

iaa) a 12. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló 
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F1 mo dul),

iab) a 10. mel lék let sze rin ti vég sõ ter mék el len õr zés és
ter mék vizs gá lat mi nõ ség biz to sí tá sán ala pu ló meg fe le lõ sé -
gi nyi lat ko zat (E1 mo dul),

iac) a 8. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ -
ség biz to sí tá sán ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(D1 mo dul),

iad) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

iae) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
9. mel lék let sze rin ti, a vég sõ ter mék el len õr zés és ter mék -
vizs gá lat mi nõ ség biz to sí tá sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi 
nyi lat ko zat (E mo dul),

iaf) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),

iag) a 14. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (H mo dul),

iah) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul), vagy

iai) a 13. mel lék let sze rin ti egye di hi te le sí té sen ala pu ló
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (G mo dul),

ib) elekt ro ni kus vagy szoft ver rel fel sze relt mû sze rek
ese té ben:

iba) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

ibb) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a 
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),

ibc) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul), vagy

ibd) a 13. mel lék let sze rin ti egye di hi te le sí té sen ala pu -
ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (G mo dul);

j) ki pu fo gó gáz-elem zõk ese té ben:
ja) 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a

11. mel lék let sze rin ti ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí -
pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (F mo dul),

jb) a 4. mel lék let sze rin ti tí pus vizs gá lat (B mo dul) és a
7. mel lék let sze rin ti, a gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá -
sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat (D mo dul),
vagy

jc) a 15. mel lék let sze rin ti tel jes mi nõ ség biz to sí tá son
és terv vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat
(H1 mo dul).

Mûszaki dokumentáció

8.  §

(1) A mû sza ki do ku men tá ció ért he tõ en is mer te ti a mé -
rõ mû szer szer ke ze tét, gyár tá sát és mû kö dé sét, és le he tõ vé
te szi a vo nat ko zó mé rõ mû szer re e ren de let ben elõ írt kö ve -
tel mé nyek sze rin ti meg fe le lõ ség-ér té ke lést.

(2) A mû sza ki do ku men tá ci ó nak biz to sí ta nia kell:
a) a met ro ló gi ai jel lem zõk meg ha tá ro zá sát,
b) a gyár tott mû szer met ro ló gi ai jel lem zõ i nek rep ro du -

kál ha tó sá gát a meg fe le lõ cél esz kö zök kel tör té nõ be ál lí tás
ese tén, és

c) a mû szer in teg ri tá sát.

(3) A mû sza ki do ku men tá ció ki tér a tí pus, il let ve a mû -
szer ér té ke lé sé hez és azo no sí tá sá hoz szük sé ges mér ték ben 
a kö vet ke zõk re:

a) a mû szer ál ta lá nos le írá sa;
b) az al kat ré szek, rész egy sé gek, áram kö rök váz lat raj -

za, gyár tá si raj za és ter ve;
c) az egyen le tes mi nõ sé gû gyár tást biz to sí tó gyár tá si

fo lya ma tok;
d) adott eset ben az elekt ro mos esz köz le írá sa terv raj -

zok kal, di ag ra mok kal, a mû kö dést meg je le ní tõ fo lya mat -
áb rá val, il let ve az esz köz jel lem zõ it és mû kö dé sét ma gya -
rá zó ál ta lá nos szoft ver in for má ci ó val;

e) a b), c) és d) pont meg ér té sé hez szük sé ges le írás és
ma gya rá zat, ide ért ve a mû szer mû kö dé sét is;

f) a 11.  §-ban meg ha tá ro zott, rész ben vagy egész ben al -
kal ma zott szab vá nyok, il let ve OIML aján lá sok jegy zé ke,
vagy az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés hez
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el fo ga dott meg ol dá sok le írá sa, amennyi ben nem a
11.  §-ban meg ha tá ro zott szab vá nyo kat, il let ve OIML aján -
lá so kat al kal maz ták;

g) a ter ve zé si szá mí tá sok és vizs gá la tok ered mé nyei;
h) szük ség ese tén azok a vizs gá la ti ered mé nyek, ame -

lyek azt bi zo nyít ják, hogy a tí pus, il let ve a mû szer meg -
felel:

ha) e ren de let kö ve tel mé nye i nek a gyár tó ál tal meg -
adott elõ írt mû kö dé si fel té te lek mel lett, to váb bá meg ha tá -
ro zott kör nye ze ti za va ró ha tá sok kö zött,

hb) a gáz-, víz- és hõ mennyi ség mé rõk re, va la mint
a víz tõl el té rõ fo lya dé kok mennyi sé gé nek mé ré sé re szol -
gá ló mé rõ mû sze rek re vo nat ko zó tar tós sá gi elõ írásoknak;

i) az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány vagy az EK-terv -
vizs gá la ti ta nú sít vány az olyan mû sze rek te kin te té ben,
ame lyek a terv ben sze rep lõ ré szek kel azo nos ré sze ket tar -
tal maz nak.

(4) A gyár tó nak meg kell ad nia a bé lye gek, je lö lé sek he -
lyét.

(5) A gyár tó nak, amennyi ben szük sé ges, meg kell ad nia
az il lesz tõ egy sé gek kel és a rész egy sé gek kel való kom pa ti -
bi li tás fel té te le it.

9.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) be je len ti a Bi zott ság nak, il let ve a töb bi
tag ál lam nak

a) az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mé ré si fel -
ada tok ra szol gá ló, az 1.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt mé rõ -
mû sze rek re vo nat ko zó meg fe le lõ ség-ér té ke lé si mo du lok -
kal kap cso la tos te vé keny sé gek el vég zé sé re ál ta la vagy kü -
lön jog sza bály ban1 ki je lölt szer ve ze te ket,

b) a Bi zott ság ál tal e szer ve ze tek nek ki adott azo no sí tó
szá mot,

c) a mé rõ mû szer-faj tá kat, ame lyek re a ki je lö lés vo nat -
ko zik,

d) a mû sze rek pon tos sá gi osz tá lya it,
e) a mé ré si tar to mányt,
f) a mé ré si mód szert, és
g) a mû szer nek a be je len tés al kal ma zá si kö rét kor lá to -

zó bár mely egyéb jel leg ze tes sé gét.

(2) A mi nisz ter a ki je lö lés so rán al kal maz za a be je len -
tett szer ve ze tek re a 10.  §-ban meg ál la pí tott kö ve tel mé nye -
ket. A ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyok ban meg ál la pí -
tott kri té ri u mok nak meg fe le lõ szer ve ze te ket úgy kell te -
kin te ni, hogy meg fe lel nek a vo nat ko zó kö ve tel mé nyek -
nek. E ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyok jegy zé két a
 Magyar Szab vány ügyi Tes tü let (a továb biak ban: MSZT)
hi va ta los lap já ban köz zé te szi.

1 A mé rés ügy rõl  szóló tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 127/1991. (X. 9.)
Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dé se.

(3) A be je len tett szer ve zet meg kell fe lel jen a 10.  §-ban
meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek. A mi nisz ter vissza von ja
a be je len tést, ha úgy íté li meg, hogy a szer ve zet már nem
fe lel meg a 10.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek és
a vissza vo nás ról ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Bi zott sá got
és a töb bi tag ál la mot.

10.  §

(1) A 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti szer ve ze tek ki je lö lé se
so rán kö ve tel mény, hogy a szer ve zet, an nak ve ze tõ je, va -
la mint a meg fe le lõ ség-ér té ke lés ben érin tett mun ka vál la ló
nem le het az ál ta la vizs gált mé rõ mû szer ter ve zõ je, gyár tó -
ja, be szál lí tó ja, te le pí tõ je vagy fel hasz ná ló ja, sem ezek
meg ha tal ma zott kép vi se lõ je, vagy hoz zá tar to zó ja; ezek a
sze mé lyek nem le het nek köz vet le nül érin tet tek a mû sze -
rek ter ve zé sé ben, gyár tá sá ban, for gal ma zá sá ban vagy kar -
ban tar tá sá ban, és nem kép vi sel he tik az em lí tett te vé keny -
sé gek ben érin tett fe le ket; ez azon ban nem zár ja ki a gyár tó
és a ki je lölt szer ve zet kö zött mi nõ ség ér té ke lé si cél ból tör -
té nõ mû sza ki in for má ció cse rét.

(2) A be je len tett szer ve zet, an nak ve ze tõ je és a meg fe le -
lõ ség-ér té ke lés ben érin tett mun ka vál la ló men tes kell le -
gyen min den olyan be fo lyás tól és ér de kelt ség tõl, kü lö nö -
sen a pénz ügyi ér de kelt ség tõl, amely dön té sü ket vagy a
meg fe le lõ ség-ér té ke lés ered mé nyét be fo lyá sol hat ja, kü lö -
nö sen olyan sze mé lyek vagy sze mé lyek cso port ja ré szé rõl, 
akik ér de kel tek az ér té ke lés ered mé nyé ben. En nek ér tel -
mé ben a be je len tett szer ve zet ve ze tõ je és a meg fe le lõ -
ség-ér té ke lés ben érin tett mun ka vál la ló ja nem le het az ér -
té ke lés ered mé nyé ben érin tett szer ve zet tu laj do no sa, tiszt -
ség vi se lõ je, al kal ma zott ja, vagy egyéb mun ka vál la ló ja,
vagy mind ezek kö ze li hoz zá tar to zó ja.

(3) A be je len tett szer ve zet ré szé rõl a meg fe le lõ ség-ér té -
ke lés vég re haj tá sá nak fel té te le a met ro ló gia te rü le tén való
leg ma ga sabb szin tû szak mai fedd he tet len ség és kom pe -
ten cia; al vál lal ko zó igény be vé te le ese tén an nak is meg
kell fe lel nie e ren de let kö ve tel mé nye i nek; az al vál lal ko zó
ké pe sí té sé nek és e ren de let alap ján el vég zett mun ká já nak
a meg íté lé sét le he tõ vé tevõ vo nat ko zó do ku men tu mo kat a
szer ve zet nek bár mi kor a mi nisz ter ren del ke zé sé re kell bo -
csá ta nia.

(4) A be je len tett szer ve zet le gyen ké pes va la mennyi
olyan meg fe le lõ ség-ér té ke lé si fel adat el vég zé sé re, amely -
re ki je löl ték, akár maga vég zi el, akár a ne vé ben, a fel -
ügye le te mel lett vég zik azo kat; a szer ve zet ren del ke zik a
meg fe le lõ ség-ér té ke lés sel járó mû sza ki és igaz ga tá si fel -
ada tok meg fe le lõ mó don való el vég zé sé hez szük sé ges
mun ka vál la ló val és be ren de zé sek kel.

(5) A be je len tett szer ve zet mun ka vál la ló ja szá má ra kö -
ve tel mény, hogy

a) ren del kez zék meg bíz ha tó mû sza ki és szak mai kép -
zett ség gel, amely ki ter jed va la mennyi olyan meg fe le lõ -
ség-ér té ke lé si fel adat ra, amely re a szer ve ze tet ki je löl ték,
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b) ki elé gí tõ is me re tek kel ren del kez zék az ál ta la vég zett 
fel ada tok ra vo nat ko zó sza bá lyok ról,

c) ren del kez zék az ál ta la vég zett fel ada tok ra vo nat ko -
zó ta pasz ta la tok kal,

d) le gyen al kal mas a fel ada tok el vég zé sét iga zo ló ta nú -
sít vá nyok, nyil ván tar tá sok és je len té sek el ké szí té sé re.

(6) Kö ve tel mény a be je len tett szer ve zet, an nak ve ze tõ -
je, va la mint a mun ka vál la ló pár tat lan sá ga; a szer ve zet dí -
ja zá sa füg get len az ál ta la el vég zett fel ada tok ered mé nyé -
tõl; a szer ve zet ve ze tõ jé nek és a mun ka vál la ló já nak a dí ja -
zá sa nem függ vé nye az el vég zett fel ada tok szá má nak vagy 
ered mé nyé nek.

(7) A be je len tett szer ve zet kell, hogy ren del kez zék fe le -
lõs ség biz to sí tás sal.

(8) A be je len tett szer ve zet ve ze tõ je és mun ka vál la ló ja
e ren de let alap ján vég zett mun ká juk köz ben meg szer zett
va la mennyi in for má ci ót kö te les – a mi nisz ter felé irá nyu ló
in for má ció szol gál ta tás ki vé te lé vel – szak mai ti tok ként
meg õriz ni.

11.  §

(1) A ho no sí tott har mo ni zált szab vány kö ve tel mé nye i -
nek meg fe le lõ mé rõ mû szert úgy kell te kin te ni, hogy az
meg fe lel e ren de let 1. mel lék le té ben és a mû szer spe ci fi kus 
mel lék le tek ben meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve tel mé nyek -
nek.

(2) Ha a mé rõ mû szer csu pán rész ben fe lel meg az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szab vá nyok nak, ak kor úgy 
kell te kin te ni, hogy csak azok nak az alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek fe lel meg, ame lyek meg egyez nek a szab vá nyok
vo nat ko zó ele me i vel. Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szab vá nyok jegy zé két az MSzT hi va ta los lap já ban köz zé -
te szi.

(3) Az OIML aján lá sok és jegy zé kek vo nat ko zó ré sze i -
nek meg fe le lõ mé rõ mû szert úgy kell te kin te ni, hogy meg -
fe lel az 1. mel lék let ben és a mû szer spe ci fi kus mel lék le tek -
ben meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek. Ha a mé -
rõ mû szer csu pán rész ben fe lel meg a meg ha tá ro zott OIML 
aján lá sok nak, ak kor úgy kell te kin te ni, hogy csak azok nak
az alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek fe lel meg, ame lyek meg -
egyez nek az OIML aján lá sok vo nat ko zó ele me i vel. Az
OIML aján lá sok jegy zé két a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni.

(4) A gyár tó sza ba don vá laszt hat azon mû sza ki meg ol -
dá sok kö zül, ame lyek meg fe lel nek e ren de let 1. mel lék le -
té ben és az adott mé rõ mû szer re vo nat ko zó mû szer spe ci fi -
kus mel lék le tek ben meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve tel mé -
nyek nek. A gyár tó pon to san al kal maz za a vo nat ko zó ho -
no sí tott har mo ni zált szab vány ban, vagy a (3) be kez dés
sze rin ti OIML aján lá sok és jegy zé kek meg fe le lõ ré szé ben
rög zí tett, vagy azok kal egyen ér té kû meg ol dá so kat.

(5) A 8.  § (3) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott vizs -
gá la tok nak meg fe le lõ nek kell te kin te ni a mé rõ mû szert, ha
az adott vizs gá la tot az (1)–(4) be kez dés ben írt vo nat ko zó
do ku men tum mal össz hang ban vé gez ték el, to váb bá
amennyi ben a vizs gá la ti ered mé nyek az alap ve tõ kö ve tel -
mé nyek nek való meg fe le lõ sé get tá maszt ják alá.

12.  §

Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság vizs gá la ta so rán úgy íté li
meg, hogy a 11.  § (1) be kez dé se sze rin ti ho no sí tott har mo -
ni zált szab vány nem fe lel meg min den te kin tet ben az
e ren de let 1. mel lék le té ben és a mû szer spe ci fi kus mel lék -
le tek ben írt alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek, er rõl tá jé koz tat ja
a mi nisz tert. A mi nisz ter in do kolt eset ben az ügyet a
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5. cik ke
alap ján lét re ho zott ál lan dó bi zott ság elé ter jeszt he ti, meg -
ad va a meg fe le lõ in do ko lást is.

13.  §

(1) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság vizs gá la ta so rán úgy
íté li meg, hogy az olyan OIML aján lás, amely nek hi vat ko -
zá si szá mát a Hi va ta los Lap ban köz zé tet tek, nem fe lel meg 
min den te kin tet ben az e ren de let 1. mel lék le té ben és a mû -
szer spe ci fi kus mel lék le tek ben meg ha tá ro zott alap ve tõ kö -
ve tel mé nyek nek, er rõl tá jé koz tat ja a mi nisz tert. A mi nisz -
ter in do kolt eset ben az ügyet a 2004/22/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv 15. cik ke alap ján lét re ho zott mé -
rõ mû sze rek kel fog lal ko zó bi zott ság elé ter jeszt he ti, meg -
ad va a meg fe le lõ in do ko lást is.

(2) Az Or szá gos Mé rés ügyi Hi va tal gon dos ko dik ar ról,
hogy az OIML-nek az e ren de let tárgy kö ré vel össze füg gõ
te vé keny sé gét az ér de kelt gyár tók és for gal ma zók meg is -
mer jék. E cél ból a hon lap ján rész le tes tá jé koz ta tást tesz
köz zé a té má val kap cso lat ban.

Jelölések

14.  §

(1) Az 5.  §-ban meg ha tá ro zott CE-je lö lés a
93/465/EGK ta ná csi ha tá ro zat mel lék le té nek I. B. d) pont -
já ban meg ál la pí tott for má tum sze rin ti „CE” szim bó lum ból 
áll. A CE-je lö lés ma gas sá ga leg alább 5 mm.

(2) A ki egé szí tõ met ro ló gi ai je lö lés egy nagy „M” be tû -
bõl, va la mint a je lö lés fel tün te té se sze rin ti év utol só két
szám je gyé bõl áll, ame lye ket tég la lap ke re tez. A tég la lap
ma gas sá ga a CE-je lö lés ma gas sá gá val meg egye zõ. A ki -
egé szí tõ met ro ló gi ai je lö lés köz vet le nül a CE-je lö lést kö -
ve ti.
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(3) A be je len tett szer ve zet nek a 9.  §-ban em lí tett azo no -
sí tó szá ma – amennyi ben ezt a meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el -
já rás elõ ír ja – a CE-je lö lést és a ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lést köve tõen sze re pel.

(4) Ha a mé rõ mû szer kü lön bö zõ olyan együt te sen mû -
kö dõ esz kö zök bõl áll össze, ame lyek nem rész egy sé gek, a
je lö lé se ket a mû szer fõ egy sé gén kell fel tün tet ni. Ha a mé -
rõ mû szer a CE-je lö lés és a ki egé szí tõ met ro ló gi ai je lö lés
fel tün te té sé hez túl ki csi vagy túl ér zé keny, a je lö lé se ket
– amennyi ben lé te zik – a cso ma go lá son, va la mint az e ren -
de let ben elõ írt, a ter mé ket kí sé rõ do ku men tum ban kell fel -
tün tet ni.

(5) A CE-je lö lést és a ki egé szí tõ met ro ló gi ai je lö lést le -
tö röl he tet len mó don kell fel tün tet ni. Az el já ró be je len tett
szer ve zet azo no sí tó szá mát le tö röl he tet le nül, il let ve ron -
cso lás nél kül el tá vo lít ha tat lan mó don kell fel tün tet ni. Va -
la mennyi je lö lés nek jól lát ha tó nak és könnyen hoz zá fér he -
tõ nek kell len nie.

Piacfelügyelet és közigazgatási
együttmûködés

15.  §

(1) A pi ac fel ügye le ti ha tó sá gok meg te szik a fel adat- és
ha tás kö rük be tar to zó meg fe le lõ in téz ke dé se ket a jog sza -
bály ban elõ írt met ro ló gi ai el len õr zés ha tá lya alá tar to zó,
de az e ren de let ren del ke zé se i nek meg nem fe le lõ mé rõ -
mû sze rek for ga lom ba ho za ta lá nak vagy üzem be he lye zé -
sé nek meg aka dá lyo zá sá ra.

(2) Az Eu ró pai Unió ille té kes ha tó sá ga i val való együtt -
mû kö dés ke re té ben a pi ac fel ügye le ti ha tó sá gok kü lö nö sen 
a kö vet ke zõ in for má ci ó kat oszt ják meg más tag ál lam ille -
té kes ha tó sá gá val:

a) arra vo nat ko zó in for má ci ók, hogy az ál ta luk vizs gált 
mû sze rek mi lyen mér ték ben fe lel nek meg e ren de let ren -
del ke zé se i nek, va la mint az ilyen vizs gá la tok ered mé nyei;

b) a be je len tett szer ve ze tek ál tal ki bo csá tott EK-tí pus -
vizs gá la ti és terv vizs gá la ti ta nú sít vá nyok, va la mint ezek
mel lék le tei, va la mint a már ki adott ta nú sít vá nyok kal kap -
cso la tos ki egé szí té sek, mó do sí tá sok, vissza vo ná sok;

c) a mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek jó vá ha gyá sai, ame -
lye ket a be je len tett szer ve ze tek ad tak ki, va la mint az el uta -
sí tott vagy vissza vont mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek re vo -
nat ko zó in for má ci ók;

d) a be je len tett szer ve ze tek ér té ke lõ je len té sei,
amennyi ben az egyéb ha tó sá gok erre igényt tar ta nak.

A tá jé koz ta tás, adat köz lés sze mé lyes ada tot nem tar tal -
maz hat.

(3) A be je len tett szer ve ze tek az áruk és a szol gál ta tá sok
biz ton sá gos sá gá ról és az ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti
el já rás ról  szóló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott jo go -

sít vá nya ik fel hasz ná lá sá val gon dos kod nak ar ról, hogy a
ta nú sít vá nyok ra és a mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek jó vá ha -
gyá sa i ra vo nat ko zó va la mennyi in for má ció a ren del ke zé -
sük re áll jon.

16.  §

(1) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a
mé rõ mû szer egy bi zo nyos, a CE-je lö lés sel és a ki egé szí tõ
met ro ló gi ai je lö lés sel el lá tott, a gyár tó uta sí tá sai sze rint
üzem be he lye zett és hasz nált mo dell jé nek egé sze vagy egy 
ré sze nem fe lel meg az e ren de let ben a met ro ló gi ai jel lem -
zõk re meg ál la pí tott alap ve tõ kö ve tel mé nyek nek, ak kor
meg hoz za az ilyen mû sze rek for ga lom ból való ki vo ná sá ra, 
to váb bi for ga lom ba ho za ta lá nak meg til tá sá ra vagy kor lá -
to zá sá ra, il let ve to váb bi hasz ná la tá nak meg til tá sá ra vagy
kor lá to zá sá ra irá nyu ló, e ren de let ben és az áruk és a szol -
gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá ról és az ez zel kap cso la tos
 piacfelügyeleti el já rás ról  szóló kor mány ren de let ben meg -
ha tá ro zott meg fe le lõ in téz ke dé se ket. A pi ac fel ügye le ti ha -
tó ság az in téz ke dés sel kap cso la tos dön té se meg ho za ta la -
kor figye lembe ve szi, hogy a meg nem fe le lés rend sze re -
sen vagy al ka lom sze rû en kö vet ke zett be. Amennyi ben a
meg nem fe le lés rend sze res, az áruk és a szol gál ta tá sok
biz ton sá gos sá gá ról és az ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti
el já rás ról  szóló kor mány ren de let ben erre ki je lölt pi ac fel -
ügye le ti ha tó ság azon nal tá jé koz tat ja a Bi zott sá got a meg -
ho zott in téz ke dés rõl és dön té sé nek oka i ról.

(2) A pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg te szi az áruk és a szol -
gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá ról és az ez zel kap cso la tos
 piacfelügyeleti el já rás ról  szóló kor mány ren de let ben meg -
ha tá ro zott in téz ke dé se ket az zal szem ben, aki a je lö lést a
mû sze ren jo go su lat la nul el he lyez te, és er rõl tá jé koz tat ja
a Bi zott sá got, va la mint a töb bi tag ál la mot. A tá jé koz ta tás
sze mé lyes ada tot nem tar tal maz hat.

17.  §

(1) Ha a pi ac fel ügye le ti ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a
CE-je lö lést vagy a ki egé szí tõ met ro ló gi ai je lö lést jog alap
nél kül tün te tik fel, a gyár tó vagy an nak meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je gon dos ko dik, hogy a mû szer meg fe lel jen a
CE-je lö lés re és a ki egé szí tõ met ro ló gi ai je lö lés re vo nat ko -
zó – a 16.  § (1) be kez dé se alá nem tar to zó – ren del ke zé sek -
nek és a pi ac fel ügye le ti ha tó ság ál tal elõ ír tak sze rint meg -
szün te ti a jog sér tést.

(2) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog sér tés to -
vább ra is fenn áll, a pi ac fel ügye le ti ha tó ság a 16.  §-ban
meg ál la pí tott el já rás sal össz hang ban meg hoz za a kér dé ses 
mû szer for ga lom ba ho za ta lá nak kor lá to zá sá ra vagy meg -
til tá sá ra, vagy a mû szer for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sá nak
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biz to sí tá sá ra, il let ve a to váb bi hasz ná la tá nak meg til tá sá ra
vagy kor lá to zá sá ra irá nyu ló meg fe le lõ in téz ke dé se ket.

18.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ok tó ber 30. nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) a hi deg víz mé rõk tí pus vizs gá la tá ról és elsõ hi te le sí -
té sé rõl  szóló 8/2002. (VII. 11.) GKM ren de let,

b) a me leg víz mé rõk tí pus vizs gá la tá ról és elsõ hi te le sí -
té sé rõl  szóló 9/2002. (VII. 11.) GKM ren de let,

c) a gáz fo gyasz tás mé rõk tí pus vizs gá la tá ról és elsõ hi -
te le sí té sé rõl  szóló 53/2002. (XII. 29.) GKM ren de let,

d) a vil la mos fo gyasz tás mé rõk tí pus vizs gá la tá ról és
elsõ hi te le sí té sé rõl  szóló 18/2002. (V. 23.) GM ren de let,

e) a víz tõl el té rõ fo lya dék mennyi ség-mé rõk, ezek ki -
egé szí tõ be ren de zé sei, va la mint mé rõ rend sze rei tí pus vizs -
gá la tá ról és elsõ hi te le sí té sé rõl  szóló 22/2002. (XI. 22.)
GKM ren de let,

f) az au to ma ti kus el len õr zõ és osz tá lyo zó mér le gek tí -
pus vizs gá la tá ról és elsõ hi te le sí té sé rõl  szóló 1/2003. (I. 8.)
GKM ren de let,

g) a fo lya ma to san összeg zõ mér le gek tí pus vizs gá la tá -
ról és elsõ hi te le sí té sé rõl  szóló 30/2002. (XII. 13.) GKM
ren de let,

h) a ta xi ba sze relt vi tel díj jel zõk tí pus vizs gá la tá ról és
elsõ hi te le sí té sé rõl  szóló 7/2003. (II. 19.) GKM ren de let,

i) az ál ta lá nos ren del te té sû hosszú ság mé rõk tí pus vizs -
gá la tá ról és elsõ hi te le sí té sé rõl  szóló 2/2002. (VI. 20.)
GKM ren de let.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után in -
dult mé rés ügyi el já rá sok ban kell al kal maz ni.

19.  §

Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó, 2006. ok tó ber 30. elõtt
ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ mé rõ mû sze rek ese té -
ben tí pus jó vá ha gyá suk ér vé nyes sé gé nek le jár tá ig, il let ve
kor lát lan ide ig ér vé nyes tí pus jó vá ha gyás ese té ben 2016.
ok tó ber 30-ig en ge dé lye zett a 2006. ok tó ber 30. elõtt ha tá -
lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ mé rõ mû sze rek for ga lom -
ba ho za ta la és üzem be he lye zé se.

20.  §

Ez a ren de let a mé rõ mû sze rek rõl  szóló, 2004. már ci us
31-i 2004/22/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv -
nek való meg fe le lést szol gál ja, a 18. cikk (4) be kez dé sé -
nek ki vé te lé vel.

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

1. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Alapvetõ követelmények

A mé rõ mû szer nek ma gas szin tû met ro ló gi ai vé del met
kell nyúj ta nia an nak ér de ké ben, hogy va la mennyi ér de kelt 
fél meg bíz has son a mé ré si ered mény ben, to váb bá a mû -
szert úgy kell meg ter vez ni és le gyár ta ni, hogy a mé ré si
tech no ló gia és a mé ré si ada tok biz ton sá ga te kin te té ben
ma gas mi nõ sé gi szín vo na lat kép vi sel jen.

E mel lék let ben meg ál la pí tás ra ke rül nek azok a köve -
telmények, ame lyek nek a mé rõ mû sze rek nek meg kell
 felelniük, il let ve adott eset ben ezek a kö ve tel mé nyek
 kiegészülnek a 16–25. mel lék le tek ben az egyes mû sze rek -
re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek kel, ame lyek az ál ta lá nos kö -
ve tel mé nyek bi zo nyos szem pont jai te kin te té ben to váb bi
rész le tek kel szol gál nak.

A kö ve tel mé nyek alap ján el fo ga dott meg ol dá sok nak
figye lembe kell ven ni ük a mû szer ren del te té si cél ját, va la -
mint a mû szer elõ re lát ha tó nem ren del te tés sze rû hasz ná la -
tát is.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Mé ren dõ mennyi ség: A mé ren dõ mennyi ség a mé rés
tár gyát ké pe zõ adott mennyi ség.

Be fo lyá so ló mennyi ség: A be fo lyá so ló mennyi ség
olyan mennyi ség, amely nem azo nos a mé ren dõ mennyi -
ség gel, de be fo lyá sol ja a mé rés ered mé nyét.

Elõ írt mû kö dé si fel té te lek: Az elõ írt mû kö dé si fel té te lek 
a mé ren dõ mennyi ség nek és a be fo lyá so ló mennyi sé gek -
nek azon ér té kei, ame lyek mel lett a mû szer ren des mû kö -
dé si fel té te lei tel je sül nek.

Za var: Az a be fo lyá so ló mennyi ség, amely nek ér té ke a
vo nat ko zó kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott ha tár ér té ke -
ken be lül ma rad, de kí vül esik a mé rõ mû szer elõ írt mû kö -
dé si fel té te le in. A be fo lyá so ló mennyi ség ab ban az eset -
ben za var nak mi nõ sül, ha vo nat ko zá sá ban nin cse nek elõ írt 
mû kö dé si fel té te lek.

Kri ti kus ha tár ér ték: A kri ti kus ha tár ér ték az az ér ték,
amely nél a mé ré si ered mény vál to zá sa nem kí vá na tos nak
te kin ten dõ.

Mér ték: A mér ték olyan esz köz, amely nek hasz ná la tá -
val egy adott mennyi ség egy vagy több is mert ér té ke ál lan -
dó jel leg gel meg is mé tel he tõ vagy elõ ál lít ha tó.

Köz vet len ér té ke sí tés: A ke res ke del mi ügy let köz vet len
ér té ke sí tés nek mi nõ sül, amennyi ben:

– a mé ré si ered mény a fi ze ten dõ ár alap já ul szol gál, és
– a mé rés sel kap cso la tos ügy let ben részt vevõ fe lek

leg alább egyi ke fo gyasz tó, vagy más olyan fél, aki ha son ló 
szin tû vé del met igé nyel, és
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– az ügy let ben részt ve võ va la mennyi fél az adott pil la -
nat ban és he lyen el fo gad ja a mé ré si ered ményt.

Ég haj la ti kör nye zet: Az ég haj la ti kör nye zet azo kat a
kö rül mé nye ket je len ti, ame lyek kö zött a mé rõ mû szer
hasz nál ha tó. A tag ál la mok el té rõ ég haj la ti vi szo nya i nak
figye lembevétele ér de ké ben kü lön bö zõ hõ mér sék le ti ha -
tár ér té ke ket ál la pí tot tak meg.

Köz üzem: A köz üzem vil lany-, gáz-, hõ- vagy víz szol -
gál ta tást nyúj tó szol gál ta tó.

KÖVETELMÉNYEK

1. Meg en ge dett hiba

1.1. Elõ írt mû kö dé si fel té te lek mel lett, és amennyi ben
nem lép fel za var, a mé ré si hiba nem ha lad hat ja meg a leg -
na gyobb meg en ge dett hi bá nak (MPE) meg fe le lõ, mû szer -
spe ci fi kus kö ve tel mé nyek ben meg ál la pí tott ér té ket.

Ha e ren de let mû szer spe ci fi kus mel lék le tei (16–25.
mel lék le tek) más ként nem ren del kez nek, a leg na gyobb
meg en ge dett hi bát (MPE-t), mint a va ló di mé ré si ér ték tõl
való két irá nyú el té rést kell ki fe jez ni.

1.2. Elõ írt mû kö dé si fel té te lek mel lett, és za var fel lé pé -
se ese tén a tel je sí ten dõ kö ve tel ményt az adott mû szer re
vo nat ko zó mel lék let ál la pít ja meg.

Ha a mû szert meg ha tá ro zott, ál lan dó, fo lya ma tos elekt -
ro mág ne ses tér ben kí ván ják üze mel tet ni, az amp li tú -
dó-mo du lált su gár zó elekt ro mág ne ses tér ben vég zett vizs -
gá lat fo lya mán a meg en ge dett mû kö dé si ér té kek nek az
MPE-n be lül kell ma rad ni uk.

1.3. A gyár tó nak meg kell ha tá roz nia azt az ég haj la ti,
me cha ni kai és elekt ro mág ne ses kör nye ze tet, amely ben a
mû szer hasz nál ha tó, a mû szer pon tos sá gát be fo lyá so ló
táp fe szült sé get és egyéb be fo lyá so ló mennyi sé ge ket, az
adott mû szer re vo nat ko zó mel lék let ben meg ál la pí tott kö -
ve tel mé nyek figye lembe véte lével.

1.3.1. Az ég haj la ti kör nye zet
Ha a 16–25. mel lék le tek ben más ként nem sze re pel, a

gyár tó nak az 1. táb lá zat ban sze rep lõ hõ mér sék let ér té kek
kö zül ki kell vá lasz ta nia a fel sõ és az alsó hõ mér sék let ha -
tárt, és azt is je lez nie kell, hogy a mû szert a kon den zált
vagy a nem kon den zált pá ra tar ta lom mel let ti hasz ná lat ra,
to váb bá sza bad té ri vagy bel té ri hasz ná lat ra ter vez ték.

1. táblázat

Hõ mér sék le ti ha tá rok

Fel sõ hõ mér -
sék le ti ha tár 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C

Alsó hõ mér -
sék le ti ha tár 5 °C –10 °C –25 °C –40 °C

1.3.2. A me cha ni kai kör nye zet

a) A me cha ni kai kör nye ze tet az aláb bi M1–M3 osz tály
va la me lyi ké be kell be so rol ni:

M1 Ebbe az osz tály ba so ro lan dók az olyan he lyen
hasz nált mû sze rek, ahol a rez gés és a ráz kó dás
szint je ala csony, pél dá ul a he lyi szél áram lás ból
vagy dön gö lés bõl, aj tó csa pó dás ból stb. ere dõ
el ha nya gol ha tó szin tû rez gés nek és ráz kó dás -
nak ki tett könnyû tartószerkezetekre szerelt
mûszer.

M2 Ebbe az osz tály ba so ro lan dók az olyan he lyen
hasz nált mû sze rek, ahol a rez gés és a ráz kó dás
szint je je len tõs vagy ma gas, amely pél dá ul gé -
pek rõl és a kö zel ben el ha la dó jár mû vek rõl vagy
szom szé dos ne héz gé pek rõl, szállítószalagokról 
stb. ered.

M3 Ebbe az osz tály ba so ro lan dók az olyan he lyen
hasz nált mû sze rek, ahol a rez gés és a ráz kó dás
szint je rend kí vül ma gas, pél dá ul köz vet le nül gé -
pek re, szál lí tó sza lag ra stb. sze relt mûszerek
esetében.

b) A kö vet ke zõ be fo lyá so ló mennyi sé ge ket kell figye -
lembe ven ni a me cha ni kai kör nye zet tel kap cso lat ban:

– rez gés,

– me cha ni kai ráz kó dás.

1.3.3. Az elekt ro mág ne ses kör nye zet

a) Ha az adott mû szer re vo nat ko zó mel lék let más kép -
pen nem ren del ke zik, az elekt ro mág ne ses kör nye ze tet az
aláb bi E1, E2 és E3 ka te gó ri ák va la me lyi ké be kell be so -
rol ni:

E1 Ebbe az osz tály ba so ro lan dók azok a mû sze rek,
ame lye ket olyan hely szí nen hasz nál nak, ahol az
elekt ro mág ne ses za var szint je a la kó- és ke res -
ke del mi épít mé nyek ben, il let ve egy sze rû ipa ri
lé te sít mé nyek ben fel lé põ elekt ro mág ne ses za -
var szint jé re jel lem zõ.

E2 Ebbe az osz tály ba so ro lan dók azok a mû sze rek,
ame lye ket olyan hely szí nen hasz nál nak, ahol az
elekt ro mág ne ses za var szint je az egyéb ipa ri lé -
te sít mé nyek ben fel lé põ elekt ro mág ne ses zavar
szintjére jellemzõ.

E3 Ebbe az osz tály ba so ro lan dók a jár mû ak ku mu -
lá tor ról táp lált mû sze rek. Az ilyen mû sze rek nek
meg kell fe lel ni ük az E2 osz tály kö ve tel mé nye i -
nek, va la mint az alábbi követelményeknek:

– a bel sõ égé sû mo to rok in dí tó mo tor já nak be kap cso lá -
sa kor fel lé põ fe szült ség csök ke nés,

– a le me rült ak ku mu lá tor nak a járó mo tor mel lett tör té -
nõ le kap cso lá sa kor fel lé põ tran zi ens túl fe szült ség.

b) A kö vet ke zõ be fo lyá so ló mennyi sé ge ket kell figye -
lembe ven ni az elekt ro mág ne ses kör nye zet tel kap cso lat -
ban:

– fe szült ség ki ma ra dás,

– rö vid fe szült ség csök ke nés,
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– fe szült ség tran zi ens a táp ve ze té ken és/vagy a jel ve ze -
té ken,

– elekt ro szta ti kus ki sü lés,
– rá dió frek ven ci ás elekt ro mág ne ses tér,
– ve ze tett rá dió frek ven ci ás elekt ro mág ne ses tér a táp -

ve ze té ken és/vagy a jel ve ze té ken,
– túl fe szült ség a táp ve ze té ken és/vagy a jel ve ze té ken.

1.3.4. Egyéb olyan be fo lyá so ló mennyi sé gek, ame lye -
ket adott eset ben figye lembe kell ven ni:

– fe szült ség in ga do zás,
– há ló za ti frek ven cia in ga do zás,
– há ló za ti frek ven cia mág ne ses tere,
– min den egyéb olyan mennyi ség, amely je len tõs mér -

ték ben be fo lyá sol hat ja a mû szer pon tos sá gát.

1.4. Az e ren de let ben meg ha tá ro zott vizs gá la tok el vég -
zé se kor a kö vet ke zõ elõ írásokat kell al kal maz ni:

1.4.1. A vizs gá lat ra és a hi bák meg ha tá ro zá sá ra vo nat -
ko zó alap sza bá lyok

Az 1.1. és az 1.2. pont ban meg ha tá ro zott alap ve tõ kö ve -
tel mé nye ket min den egyes vo nat ko zó be fo lyá so ló
mennyi ség ese té ben el len õriz ni kell. Ha er rõl a meg fe le lõ
mû szer spe ci fi kus mel lék let más ként nem ren del ke zik,
eze ket az alap ve tõ kö ve tel mé nye ket kell al kal maz ni min -
den egyes be fo lyá so ló mennyi ség ese té ben, a be fo lyá so ló
mennyi sé gek ha tá sát kü lön-kü lön kell ki ér té kel ni, úgy,
hogy olyan kor a töb bi be fo lyá so ló mennyi sé get le he tõ leg
vál to zat la nul a re fe ren cia ér té ken kell tar ta ni.

A met ro ló gi ai vizs gá la to kat az egyes be fo lyá so ló
mennyi ség al kal ma zá sá val egy ide jû leg vagy azt köve tõen
kell el vé gez ni, an nak függ vé nyé ben, hogy me lyik kö rül -
mény fe lel meg a mû szer azon ren des mû kö dé si ál la po tá -
nak, ami kor a be fo lyá so ló mennyi ség nagy va ló szí nû ség -
gel je len van.

1.4.2. Kör nye ze ti pá ra tar ta lom
– At tól az ég haj la ti kör nye zet tõl füg gõ en, amely ben a

mû szert hasz nál ni kí ván ják, a tar tós ned ves-me leg (nem
ki csa pó dó pá ra tar ta lom) vagy a cik li kus ned ves-me leg-
 állóságot (ki csa pó dó pá ra tar ta lom) vizs gá lat el vég zé se
szük sé ges.

– A cik li kus ned ves-me leg vizs gá lat ak kor szük sé ges,
ha a pá ra ki csa pó dás meg ha tá ro zó, il let ve ha a lég cse re ha -
tá sa  miatt a víz gõz pá rol gá sa fel gyor sul. Olyan üze mi fel -
té te lek ese té ben, ahol a nem ki csa pó dó pá ra tar ta lom a
meg ha tá ro zó té nye zõ, a tar tós ned ves-me leg vizs gá lat
szük sé ges.

2. Rep ro du kál ha tó ság

Ugyan azon mé ren dõ mennyi ség nek más he lyen vagy
más fel hasz ná ló ese té ben való meg mé ré se, amennyi ben
va la mennyi to váb bi fel té tel vál to zat lan ma rad, az egy mást
kö ve tõ mé ré sek nek kö zel egye zõ ered mé nye ket kell mu -
tat ni uk. A mé ré si ered mé nyek kö zöt ti kü lönb ség az
MPE-vel össze vet ve ki csi kell le gyen.

3. Meg is mé tel he tõ ség

Ha a mé ren dõ mennyi ség mé ré sét azo nos kö rül mé nyek
kö zött meg is mé tel jük, az egy mást kö ve tõ mé ré sek nek kö -
zel egye zõ ered mé nye ket kell mu tat ni uk. A mé ré si ered -
mé nyek kö zöt ti kü lönb ség az MPE-vel össze vet ve ki csi
kell le gyen.

4. Ér zé ke lé si kü szöb és ér zé keny ség

A mé rõ mû szer nek kel lõ en ér zé keny nek, az ér zé ke lé si
kü szöb nek pe dig elég ala csony nak kell len nie a ter ve zett
mé ré si fel adat hoz.

5. Tar tós ság

A mé rõ mû szert úgy kell meg ter vez ni, hogy az a gyár tó
ál tal meg adott ide ig biz to sít sa met ro ló gi ai jel lem zõ i nek
meg fe le lõ sta bi li tá sát, amennyi ben a mû szert a ren del ete -
té sé nek meg fe le lõ kör nye ze ti fel té te lek mel lett, a gyár tó
uta sí tá sai sze rint he lye zik üzem be, tart ják kar ban és üze -
mel te tik.

6. Meg bíz ha tó ság

A mé rõ mû szert úgy kell meg ter vez ni, hogy le he tõ ség
sze rint mér sé kel ni tud ja az olyan hi bák ha tá sát, ame lyek
pon tat lan mé ré si ered mény hez ve zet né nek, ki vé ve azt az
ese tet, ami kor egy ilyen hiba egy ér tel mû en fenn áll.

7. Al kal mas ság

7.1. A mé rõ mû szer ese té ben nem meg en ge dett az
olyan mû sza ki tu laj don ság, amely meg könnyít he ti a mû -
szer hasz ná la tá val való vissza élé se ket, ugyan ak kor a vé -
let len hely te len hasz ná lat es he tõ sé gét a le he tõ leg ki sebb re
kell csök ken te ni.

7.2. A mé rõ mû szer nek a gya kor la ti mû kö dé si fel té te -
lek figye lembe véte lével al kal mas nak kell len nie a ren del -
te tés sze rû hasz ná lat ra, és a ren del te tés sze rû hasz ná lat a
pon tos mé ré si ered mény ér de ké ben sem tá maszt hat éssze -
rût len kö ve tel mé nye ket a fel hasz ná ló val szem ben.

7.3. A sza bá lyo zott tar to má nyon kí vül esõ áram lá sok
vagy ára mok ese té ben a köz üze mi mé rõ mû szer mé ré si hi -
bá ja nem mu tat hat in do ko lat lan mér té kû egy ol da lú el té -
rést.

7.4. Ha a mé rõ mû szert a mé ren dõ mennyi ség idõ ben
ál lan dó ér té ke i nek mé ré sé re ter vez ték, a mé rõ mû szer nek
ér zé ket len nek kell len nie a mé ren dõ mennyi ség ki sebb in -
ga do zá sa i ra, il let ve ilyen eset ben a mû szer nek a je len ség
elõ for du lá sát je lez nie kell.

7.5. A mé rõ mû szer nek szi lárd nak és anya gá nak al kal -
mas nak kell len nie a ren del te tés sze rû hasz ná lat kö rül mé -
nyei kö zöt ti mû kö dés re.

7.6. A mé rõ mû szer ki ala kí tá sá nak le he tõ vé kell ten nie
a mé ré si fel ada tok el len õr zé sét a mû szer for ga lom ba ho za -
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ta lát és üzem be he lye zé sét köve tõen. Ha szük sé ges, a mû -
szer nek tar tal maz nia kell az el len õr zés hez el en ged he tet len 
kü lön le ges fel sze re lést vagy szoft vert. A vizs gá la ti el já rást 
a fel hasz ná lói ké zi könyv nek kell tar tal maz nia.

Ha a mé rõ esz köz höz tar to zó szoft ver a mé ré si funk ci ón
túl egyéb fel ada to kat is el lát, a met ro ló gi ai jel lem zõk
szem pont já ból lé nye ges szoft ver nek jól azo no sít ha tó nak
kell len nie, és arra a tár sí tott szoft ver bár mi lyen ha tá sa
nem meg en ge dett.

8. Be avat ko zás el le ni vé de lem

8.1. A mé rõ mû szer met ro ló gi ai jel lem zõ i nek meg vál -
toz ta tá sa nem meg en ge dett mé rõ mû szer nek má sik esz köz -
höz tör té nõ csat la koz ta tá sá val, a csat la koz ta tott esz köz
bár mi lyen jel lem zõ jé vel, il let ve a mé rõ mû szer rel kom mu -
ni ká ló táv ve zér lõ esz köz zel.

8.2. A met ro ló gi ai jel lem zõk szem pont já ból meg ha tá -
ro zó szer ke ze ti ele met úgy kell ki ala kí ta ni, hogy meg fe le -
lõ vé de lem mel ren del kez zen. A ter ve zett biz ton sá gi in téz -
ke dé sek nek le he tõ vé kell ten ni ük az eset le ges be avat ko zá -
sok bi zo nyí tá sát.

8.3. A met ro ló gi ai jel lem zõk szem pont já ból meg ha tá -
ro zó szoft ver egy ér tel mû en azo no sít ha tó kell le gyen, és
meg fe le lõ vé de lem mel kell el lát ni.

A mé rõ mû szer nek le he tõ vé kell ten nie a szoft ver egy -
sze rû azo no sí tá sát.

A be avat ko zás ra uta ló bi zo nyí ték nak meg fe le lõ idõ tar -
ta mon ke resz tül ren del ke zés re kell áll nia.

8.4. A mé ré si ada to kat, a met ro ló gi ai jel lem zõk szem -
pont já ból meg ha tá ro zó szoft vert, a met ro ló gi ai szem pont -
ból fon tos, tá rolt vagy to váb bí tott pa ra mé te re ket a szán dé -
kos vagy vé let len be avat ko zás sal szem ben meg fe le lõ mó -
don vé de ni kell.

8.5. A köz üze mi mé rõ mû szer ese té ben a fo gyasz tott
tel jes mennyi sé get meg je le ní tõ ki jel zõ, il let ve az el fo -
gyasz tott tel jes mennyi ség meg ál la pí tá sá ra szol gá ló ki jel -
zõ, és a díj fi ze tés alap já ul szol gá ló tel jes vagy rész le ges
adat nul lá ra való vissza ál lí tá sa a hasz ná lat so rán nem meg -
en ge dett.

9. A mû sze ren sze rep lõ, il let ve a mû szert kí sé rõ in for -
má ci ók

9.1. A mé rõ mû sze ren a kö vet ke zõ je lö lé sek nek és fel -
ira tok nak kell sze re pel ni ük:

– a gyár tó már ka je le vagy neve;
– a mû szer pon tos sá gá ra vo nat ko zó in for má ci ók,
va la mint, adott eset ben
– a hasz ná la ti fel té te lek re vo nat ko zó in for má ci ók;
– a mé ré si ha tár;
– a mé ré si tar to mány;
– azo no sí tó jel;
– az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány vagy az EK-terv -

vizs gá la ti ta nú sít vány szá ma;

– arra vo nat ko zó tá jé koz ta tó, hogy a met ro ló gi ai ered -
mé nye ket szol gál ta tó ki egé szí tõ esz kö zök meg fe lel nek-e
az e ren de let ben elõ írt met ro ló gi ai el len õr zés re vo nat ko zó
ren del ke zé se i nek.

9.2. A meg fe le lõ in for má ci ók fel tün te té sé hez túl ki csi,
il let ve túl ér zé keny szer ke ze tû mû szer ese té ben, ha van, a
cso ma go lást, il let ve az e ren de let ben elõ írt kí sé rõ do ku -
men tu mo kat kell a meg fe le lõ je lö lés sel el lát ni.

9.3. A mû szer hez mel lé kel ni kell a mû kö dé sé re vo nat -
ko zó tá jé koz ta tót, ki vé ve, ha ez a mé rõ mû szer egy sze rû sé -
ge kö vet kez té ben szük ség te len. A tá jé koz ta tó nak könnyen 
ért he tõ nek kell len nie, és adott eset ben tar tal maz nia kell a
kö vet ke zõ ket:

– elõ írt mû kö dé si fel té te lek;
– a me cha ni kai kör nye zet és az elekt ro mág ne ses kör -

nye zet osz tá lya;
– alsó és fel sõ hõ mér sék le ti ha tár ér té kek, a pá ra le csa -

pó dás le he tõ sé ge, sza bad té ri vagy bel té ri hasz ná lat;
– üzem be he lye zé si, kar ban tar tá si, ja ví tá si, va la mint a

meg en ge dett be ál lí tá sok ra vo nat ko zó uta sí tá sok;
– a he lyes mû köd te tés re és az eset le ges kü lön le ges

hasz ná la ti fel té te lek re vo nat ko zó uta sí tá sok;
– az il lesz tõ egy sé gek kel, rész egy sé gek kel vagy mé rõ -

mû sze rek kel való kom pa ti bi li tás.

9.4. Az egy hely szí nen vagy köz üze mi mé rés cél já ból
üze mel te tett meg egye zõ mû sze rek cso port já hoz nem
szük sé ges kü lön fel hasz ná lói ké zi köny vet mel lé kel ni min -
den ké szü lék hez.

9.5. A mû szer spe ci fi kus mel lék le tek el té rõ ren del ke zé -
sei hi á nyá ban a mért ér ték re vo nat ko zó ská la osz tás ér té ke
1×10n, 2×10n, il let ve 5×10n for má tu mú kell, hogy le gyen,
ahol az n egész szám vagy nul la. A mér ték egy sé get vagy
an nak je lét a szám ér ték kö ze lé ben kell fel tün tet ni.

9.6. A mér ték ese té ben a név le ges ér té ket vagy ská lát
kell fel tün tet ni, a hasz nált mér ték egy ség gel együtt.

9.7. A mér ték egy sé gek nek és a mér ték egy sé gek je lö lé -
se i nek össz hang ban kell len ni ük a mér ték egy sé gek rõl és
azok je lö lé sé rõl  szóló jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel.

9.8. A kö ve tel mé nyek ben elõ írt va la mennyi je lö lés nek
és fel irat nak jól lát ha tó nak, le nem tö röl he tõ nek, egy ér tel -
mû nek és át nem he lyez he tõ nek kell len nie.

10. A mé ré si ered mény ki jel zé se

10.1. A mé ré si ered ményt ki jel zõn vagy nyom ta tott
for má ban kell je lez ni.

10.2. Az ered mény jel zé sé nek min den eset ben jól lát -
ha tó nak, egy ér tel mû nek kell len nie, és azt olyan je lö lé sek -
kel és meg jegy zé sek kel kell ki egé szí te ni, ame lyek ah hoz
szük sé ge sek, hogy a fel hasz ná ló tá jé ko zód has son az ered -
mény jel le gé rõl. Le he tõ vé kell ten ni a ki jel zett ér ték jó ol -
vas ha tó sá gát ren des mû kö dé si fel té te lek kö zött. Ki egé szí -

2006/23. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1847



tõ jel zé sek meg je len te té se is le het sé ges, ha azok nem té -
veszt he tõk össze a met ro ló gi a i lag el len õr zött je lö lé sek kel.

10.3. Adat tá ro lás ese té ben a nyom ta tás nak vagy a rög -
zí tett adat nak jól ol vas ha tó nak és tö röl he tet len nek kell
len nie.

10.4. A köz vet len ér té ke sí té si ügy le tek szá má ra szánt
mé rõ mû szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy ren del te tés sze rû
mû kö dés köz ben a mé ré si ered mény az ügy let ben részt
vevõ mind két fél szá má ra jól lát ha tó le gyen. Ha a köz vet -
len ér té ke sí tés kor egy a fo gyasz tó nak át adott jegy dön tõ
ha tá sú, és azt e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek meg 
nem fe le lõ ki egé szí tõ esz köz zel ké szí tet ték, az erre uta ló
tá jé koz ta tást a je gyen fel kell tün tet ni.

10.5. Füg get le nül at tól, hogy a köz üze mi mé ré si cé lok -
ra szánt mé rõ mû szer táv le ol va sás ra al kal mas-e, azt min -
den kö rül mé nyek kö zött el kell lát ni olyan met ro ló gi a i lag
el len õr zött ki jel zõ vel, amely le he tõ vé te szi a fo gyasz tó nak 
a se géd esz kö zök hasz ná la ta nél kü li le ol va sást. E ki jel zõn
meg je le nõ ér ték a fi ze ten dõ díj alap ját ké pe zõ mé ré si ered -
mény.

11. Az ada tok to váb bi fel dol go zá sa ke res ke del mi ügy -
let le bo nyo lí tá sá ra

11.1. A köz üze mi mé rõ mû sze rek tõl el té rõ egyéb mé rõ -
mû sze rek nek idõt ál ló mó don kell az adott ügy let azo no sí -
tá sá ra al kal mas in for má ci ók kal kí sért mé ré si ered ményt
rög zí te ni, amennyi ben:

– a mé rés nem meg is mé tel he tõ, és
– a mé rõ mû szer ren del te tés sze rû hasz ná la ta ál ta lá ban

az ügy let ben részt vevõ fe lek egyi ké nek tá vol lé té ben tör -
ténik.

11.2. A mé rés be fe jez té vel igény sze rint bár mi kor ren -
del ke zés re kell tud ni bo csá ta ni a mé ré si ered mény idõt ál ló
ta nú sí tá sát, va la mint az ügy let azo no sí tá sá ra al kal mas in -
for má ci ó kat.

12. Meg fe le lõ ség-ér té ke lés

A mé rõ mû szert úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le he tõ vé te -
gye az e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek való meg -
fe le lõ ség tel jes ér té ke lé sét.

2. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Belsõ gyártásellenõrzésen alapuló megfelelõségi
nyilatkozat

(A mo dul)

1. A „bel sõ gyár tás el len õr zé sen ala pu ló meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko zat” olyan meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás,
amellyel a gyár tó tel je sí ti e mel lék let ben meg ha tá ro zott

kö te le zett sé ge ket, va la mint biz to sít ja és ki je len ti, hogy az
érin tett mé rõ mû sze rek meg fe lel nek e ren de let vo nat ko zó
kö ve tel mé nye i nek.

Mû sza ki do ku men tá ció

2. A gyár tó a 10.  §-ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele -
lõen el ké szí ti a mû sza ki do ku men tá ci ót. A do ku men tá ció
le he tõ vé te szi a mû szer meg fe le lõ ség-ér té ke lé sét e ren de -
let vo nat ko zó kö ve tel mé nyei sze rint. A do ku men tá ció az
ér té ke lés szem pont já ból szük sé ges mér ték ben rész le te zi a
mû szer konst ruk ci ó ját, gyár tá sát és mû kö dé sét.

3. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a mû sza ki do ku -
men tá ció az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott
tíz éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok ren del ke zé sé re
áll jon.

Gyár tás

4. A gyár tó min den in téz ke dést meg tesz an nak biz to sí -
tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tott mû sze rek meg fe lel je nek
e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

A meg fe le lõ ség rõl  szóló írá sos nyi lat ko zat

5.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai
je lö lés sel lát el min den olyan mé rõ mû szert, amely tel je sí ti
e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye it.

5.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni a mû -
szer mo dell rõl, és a nyi lat ko za tot az utol só mû szer gyár tá si
idõ pont já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül hoz zá fér he tõ vé
kell ten ni az ille té kes ha tó sá gok szá má ra. A meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko zat nak azo no sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt,
amely rõl ki ál lí tot ták.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

6. A gyár tó nak a 3. és az 5.2. pont sze rin ti kö te le zett sé -
ge it a gyár tó ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je is tel je sít he ti.

Ha a gyár tó a Kö zös ség ben sem szék hellyel, sem pe dig
meg ha tal ma zott kép vi se lõ vel nem ren del ke zik, a 3. és az
5.2. pont sze rin ti kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért a mû szer
for gal ma zó ja fe lel.
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3. melléklet

a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Belsõ gyártásellenõrzésen és a bejelentett szervezet
által végzett termékvizsgálaton alapuló

megfelelõségi nyilatkozat

(A1 mo dul)

1. A „bel sõ gyár tás el len õr zé sen és a be je len tett szer ve -
zet ál tal vég zett ter mék vizs gá la ton ala pu ló meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko zat” olyan meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás,
amellyel a gyár tó tel je sí ti e mel lék let ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé ge ket, va la mint biz to sít ja és ki je len ti, hogy az
érin tett mé rõ mû sze rek meg fe lel nek e ren de let vo nat ko zó
kö ve tel mé nye i nek.

Mû sza ki do ku men tá ció

2. A gyár tó a 10.  §-ban meg ha tá ro zot tak nak meg fele -
lõen el ké szí ti a mû sza ki do ku men tá ci ót. A do ku men tá ció
le he tõ vé te szi a mû szer meg fe le lõ ség-ér té ke lé sét e ren de -
let vo nat ko zó kö ve tel mé nyei sze rint. A do ku men tá ció az
ér té ke lés szem pont já ból szük sé ges mér ték ben rész le te zi a
mû szer konst ruk ci ó ját, gyár tá sát és mû kö dé sét.

3. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a mû sza ki do ku -
men tá ció az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott
tíz éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok ren del ke zé sé re
áll jon.

Gyár tás

4. A gyár tó meg tesz min den olyan in téz ke dést, amely
szük sé ges ah hoz, hogy biz to sít sa az ál ta la gyár tott mû szer -
nek e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek való meg fe le -
lé sét.

Ter mék el len õr zé sek

5. A ter mék el len õr zé se ket a gyár tó ál tal vá lasz tott be -
je len tett szer ve zet vég zi vagy vé gez te ti el az ál ta la meg ha -
tá ro zott meg fe le lõ idõ kö zön ként a bel sõ ter mék el len õr zés
mi nõ sé gé nek vizs gá la ta cél já ból, figye lembe véve töb bek
kö zött a mû szer tech no ló gi ai komp le xi tá sát és a ter me lés
mennyi sé gét. A for ga lom ba ho za tal elõtt a be je len tett szer -
ve zet ál tal a vég sõ ter mé kek bõl vett meg fe le lõ min tát
meg vizs gál ják, és el vég zik a 13.  §-ban meg ha tá ro zott do -
ku men tum(ok)ban meg je lölt, vagy az azok kal egyen ér té -
kû vizs gá la to kat an nak el len õr zé se cél já ból, hogy a ter mék 
meg fe lel-e e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek. Az
elõ írt do ku men tum hi á nyá ban az érin tett be je len tett szer -
ve zet dönt az el vég zen dõ vizs gá lat ról.

Ha a min tá ban je len tõs szá mú mû szer nem fe lel meg az
el fo gad ha tó mi nõ sé gi szint nek, a be je len tett szer ve zet
meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

6.1. A gyár tó CE-je lö lés sel, ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel, va la mint az 5. pont ban meg ha tá ro zott be je len tett
szer ve zet fe le lõs sé gé re an nak azo no sí tá si szá má val lát el
min den olyan mé rõ mû szert, amely tel je sí ti e ren de let vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye it.

6.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell rõl, és gon dos kod ni kell ar ról, hogy a
nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí -
tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok szá má ra ren -
del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat nak azo no -
sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki ál lí tot ták.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

7. A gyár tó nak a 3. és a 6.2. pont sze rin ti kö te le zett sé -
ge it a gyár tó ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je is tel je sít he ti.

Ha a gyár tó a Kö zös ség ben sem szék hellyel, sem pe dig
meg ha tal ma zott kép vi se lõ vel nem ren del ke zik, a 3. és az
6.2. pont sze rin ti kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért a mû szer
for gal ma zó ja fe lel.

4. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Típusvizsgálat

(B mo dul)

1. A „tí pus vizs gá lat” olyan meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el -
já rás, mely nek so rán a be je len tett szer ve zet meg vizs gál ja a 
mé rõ mû szer mû sza ki ter vét, va la mint biz to sít ja és ki je len -
ti, hogy a mû sza ki terv meg fe lel e ren de let vo nat ko zó kö -
ve tel mé nye i nek.

2. A tí pus vizs gá la tot a kö vet ke zõ mód sze rek bár me lyi -
ké vel el le het vé gez ni. A be je len tett szer ve zet dönt a meg -
fe le lõ mód szer rõl és a vizs gá lat hoz szük sé ges min ta da ra -
bok ról:

a) a tel jes mé rõ mû szer olyan min ta da rab já nak vizs gá la ta, 
amely a ter ve zett gyár tás szem pont já ból rep re zen ta tív;

b) a mé rõ mû szer egy vagy több olyan lé nye ges ré sze
min ta da rab já nak vizs gá la ta, amely a ter ve zett gyár tás
szem pont já ból rep re zen ta tív, a mé rõ mû szer egyéb ré szei
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ese té ben pe dig a mû sza ki ter vek meg fe le lõ sé gé nek ér té ke -
lé se a 3. pont ban meg ha tá ro zott mû sza ki do ku men tá ció és
alá tá masz tó bi zo nyí té kok vizs gá la tá val;

c) a mé rõ mû szer re vo nat ko zó mû sza ki ter vek meg fe le -
lõ sé gé nek ér té ke lé se a 3. pont ban írt mû sza ki do ku men tá -
ció és alá tá masz tó bi zo nyí té kok vizs gá la tá val, min ta da rab
vizs gá la ta nél kül;

3. A tí pus vizs gá lat irán ti ké rel met a gyár tó a vá lasz tá sa
sze rin ti be je len tett szer ve zet nek nyújt ja be.

A ké re lem a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:
– a gyár tó neve és címe, il let ve amennyi ben a ké rel met

a meg ha tal ma zott kép vi se lõ nyúj tot ta be, ak kor an nak
neve és címe is;

– írá sos nyi lat ko zat ar ról, hogy ugyan ilyen tár gyú ké -
rel met nem nyúj tot tak be má sik be je len tett szer ve zet hez;

– a 10.  § sze rin ti mû sza ki do ku men tá ció. A do ku men -
tá ci ó nak le he tõ vé kell ten nie an nak ér té ke lé sét, hogy a
mû szer meg fe lel-e e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i -
nek. A do ku men tá ció az ér té ke lés szem pont já ból szük sé -
ges mér ték ben rész le te zi a mû szer konst ruk ci ó ját, gyár tá -
sát és mû kö dé sét;

– a ter ve zett gyár tás szem pont já ból rep re zen ta tív min -
ta da ra bok, a be je len tett szer ve zet igé nye sze rint;

– a mû sza ki terv meg fe le lõ sé gét alá tá masz tó bi zo nyí -
ték a mé rõ mû szer azon ré szei ese té ben, ame lyek bõl nincs
szük ség min ta da rab ra. A bi zo nyí ték nak utal nia kell min -
den olyan vo nat ko zó do ku men tum ra, ame lyet al kal maz -
tak, kü lö nö sen amennyi ben a 13.  §-ban meg ha tá ro zott vo -
nat ko zó do ku men tu mo kat nem tel jes mér ték ben al kal maz -
ták, to váb bá szük ség ese tén a bi zo nyí ték nak tar tal maz nia
kell a gyár tó meg fe le lõ la bo ra tó ri u ma, il let ve a gyár tó ne -
vé ben és fe le lõs sé gé re el já ró egyéb vizs gá ló la bo ra tó ri um
ál tal el vég zett vizs gá la tok ered mé nye it.

4. A be je len tett szer ve zet

A min ta da ra bok te kin te té ben:

4.1. meg vizs gál ja a mû sza ki do ku men tá ci ót, ta nú sít ja,
hogy a min ta da ra bo kat an nak meg fele lõen ál lí tot ták elõ,
és azo no sít ja azo kat az ele me ket, ame lye ket a 13.  §-ban
meg ha tá ro zott do ku men tu mok vo nat ko zó ren del ke zé se i -
vel össz hang ban ter vez tek, to váb bá azo no sít ja azo kat az
ele me ket is, ame lye ket az em lí tett do ku men tu mok vo nat -
ko zó ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa nél kül ter vez tek;

4.2. el vég zi vagy el vé gez te ti azo kat a meg fe le lõ vizs -
gá la to kat és pró bá kat, ame lyek an nak el len õr zé sé re szol -
gál nak, hogy amennyi ben a gyár tó a 13.  §-ban meg ha tá ro -
zott vo nat ko zó do ku men tu mok ban rög zí tett meg ol dá sok
al kal ma zá sa mel lett dön tött, eze ket a meg ol dá so kat meg -
fele lõen al kal maz ták-e;

4.3. el vég zi vagy el vé gez te ti azo kat a meg fe le lõ vizs -
gá la to kat és pró bá kat, ame lyek an nak el len õr zé sé re szol -
gál nak, hogy amennyi ben a gyár tó a 13.  §-ban meg ha tá ro -
zott vo nat ko zó do ku men tu mok ban rög zí tett meg ol dá sok

fi gyel men kí vül ha gyá sa mel lett dön tött, a gyár tó ál tal al -
kal ma zott meg ol dá sok meg fe lel nek-e e ren de let vo nat ko -
zó alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek;

4.4. egyez te ti a ké rel me zõ vel a vizs gá la tok és pró bák
el vég zé sé nek hely szí nét.

A mé rõ mû szer egyéb ré szei te kin te té ben:

4.5. meg vizs gál ja a mû sza ki do ku men tá ci ót és a csa tolt 
bi zo nyí té ko kat an nak ér de ké ben, hogy ér té kel je a mé rõ -
mû szer egyéb ré szei mû sza ki ter ve i nek meg fe le lõ sé gét.

A gyár tá si fo lya mat te kin te té ben:

4.6. meg vizs gál ja a mû sza ki do ku men tá ci ót an nak ér -
de ké ben, hogy meg gyõ zõd jön ar ról, hogy a gyár tó ren del -
ke zik az egy sé ges gyár tás ra al kal mas esz kö zök kel.

5.1. A be je len tett szer ve zet olyan ér té ke lõ je len tést ké -
szít, amely a 4. pont tal össz hang ban foly ta tott te vé keny sé -
ge ket, il let ve ezek ered mé nyét rög zí ti. A 12.  § 8. pont já nak 
sé rel me nél kül a be je len tett szer ve zet ki zá ró lag a gyár tó
be le egye zé sé vel te he ti köz zé e je len tés tar tal mát vagy an -
nak egyes ré sze it.

5.2. Ha a mû sza ki terv meg fe lel e ren de let adott mé rõ -
mû szer re vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek, a be je len tett szer -
ve zet EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít ványt ál lít ki a gyár tó ré -
szé re. A ta nú sít vány nak tar tal maz nia kell a gyár tó, il let ve
adott eset ben a gyár tó meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek ne -
vét és cí mét, to váb bá a vizs gá lat kö vet kez te té se it, a ta nú -
sít vány ér vé nyes sé gé nek fel té te le it (ha van ilyen), va la -
mint a mû szer azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat. A ta nú -
sít vány hoz egy vagy több mel lék let csa tol ha tó.

A ta nú sít vány és a mel lék le tek tar tal maz zák a meg fe le -
lõ ség-ér té ke lés re és a hasz ná lat köz be ni el len õr zés re vo -
nat ko zó va la mennyi in for má ci ót. An nak ér té ke lé sé re,
hogy a gyár tott mû sze rek a meg fe le lõ esz kö zök kel való
be sza bá lyo zás után met ro ló gi ai jel lem zõ ik rep ro du kál ha -
tó sá ga te kin te té ben meg fe lel nek-e a vizs gált tí pus nak, a
ta nú sít vány tar tal ma kü lö nö sen a kö vet ke zõk re ter jed ki:

– a mû szer tí pus met ro ló gi ai jel lem zõi;

– a mû szer sér tet len sé gé nek biz to sí tá sá hoz szük sé ges
in téz ke dé sek (bé lyeg zés, szoft ver azo no sí tó stb.);

– a mû szer azo no sí tá sá hoz és a tí pus-meg fe le lõ ség kül -
sõ vi zu á lis el len õr zé sé hez szük sé ges egyéb ele mek re vo -
nat ko zó in for má ci ók;

– adott eset ben a le gyár tott mû sze rek jel lem zõ i nek hi -
te le sí té sé hez szük sé ges to váb bi rész le tes in for má ci ók;

– rész egy sé gek ese té ben a más rész egy sé gek kel vagy
mé rõ mû sze rek kel való kom pa ti bi li tás biz to sí tá sá hoz szük -
sé ges va la mennyi szük sé ges in for má ció.

A ta nú sít vány a ki ál lí tá sá tól szá mí tott tíz évig ér vé nyes,
és újabb tíz éves idõ tar ta mok ra meg újít ha tó.

5.3. A be je len tett szer ve zet mind ezek rõl ér té ke lõ je len -
tést ké szít, és gon dos ko dik ar ról, hogy a je len tés az ille té -
kes ha tó ság ren del ke zé sé re áll jon.
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6. A gyár tó nak ér te sí te nie kell az EK-tí pus vizs gá la ti ta -
nú sít vány ra vo nat ko zó mû sza ki do ku men tá ci ót bir tok ló
be je len tett szer ve ze tet a mû sze ren vég re haj tott min den
olyan mó do sí tás ról, amely be fo lyá sol hat ja a mû szer alap -
ve tõ kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lõ sé gét, il let ve a ta -
nú sít vány ér vé nyes sé gé nek fel té te le it. Az ilyen mó do sí tás
az ere de ti EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ki egé szí té se for -
má já ban újabb jó vá ha gyást tesz szük sé ges sé.

7. Min den egyes be je len tett szer ve zet ha la dék ta la nul
tá jé koz tat ja az ille té kes ha tó sá got a kö vet ke zõk rõl:

– a ki ál lí tott EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vá nyok és ezek
mel lék le tei;

– a már ki ál lí tott ta nú sít vá nyok hoz kap cso ló dó ki egé -
szí té sek és mó do sí tá sok.

Min den egyes be je len tett szer ve zet ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja az ille té kes ha tó sá got az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú -
sít vá nyok vissza vo ná sá ról.

8. A gyár tó nak az utol só mé rõ mû szer gyár tá si idõ pont -
já tól szá mí tott 10 évig meg kell õriz nie az EK-tí pus vizs gá -
la ti ta nú sít vány nak, a ta nú sít vány mel lék le te i nek és ki egé -
szí té se i nek, va la mint a mû sza ki do ku men tá ci ó nak
egy-egy pél dá nyát.

9. A gyár tó meg ha tal ma zott kép vi se lõ je is be nyújt hat ja 
a 3. pont sze rin ti ké rel met, és ele get te het a 6. és 8. pont ban 
írt kö ve tel mé nyek nek. Ha a gyár tó a Kö zös ség ben sem
szék hellyel, sem pe dig meg ha tal ma zott kép vi se lõ vel nem
ren del ke zik, a mû sza ki do ku men tá ció ren del ke zés re bo -
csá tá sá ért a gyár tó ál tal ki je lölt sze mély fe lel.

5. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Belsõ gyártásellenõrzésen alapuló
típus-megfelelõségi nyilatkozat

(C modul)

1. A „bel sõ gyár tás el len õr zé sen ala pu ló tí pus-meg fe le -
lõ sé gi nyi lat ko zat” olyan meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás,
amellyel a gyár tó tel je sí ti az e mel lék let ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé ge ket, va la mint biz to sít ja és ki je len ti, hogy az
érin tett mé rõ mû sze rek meg fe lel nek az EK-tí pus vizs gá la ti
ta nú sít vány ban le írt tí pus nak, va la mint e ren de let vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Gyár tás

2. A gyár tó min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz an -
nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tott mû szer meg fe -

lel jen az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt tí pus nak,
va la mint e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

3.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai
je lö lés sel lát el min den olyan mé rõ mû szert, amely meg fe -
lel az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt tí pus nak, va -
la mint e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

3.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell rõl és gon dos kod ni kell ar ról, hogy a
nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí -
tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok szá má ra ren -
del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat nak azo no -
sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki ál lí tot ták.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

4. A gyár tó nak a 3.2. pont sze rin ti kö te le zett sé ge it a
gyár tó ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal ma zott kép vi se -
lõ je is tel je sít he ti.

Ha a gyár tó a Kö zös ség ben sem szék hellyel, sem pe dig
meg ha tal ma zott kép vi se lõ vel nem ren del ke zik, a 3.2. pont -
ban írt kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért a mû szer for gal ma zó ja
fe lel.

6. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Belsõ gyártásellenõrzésen és a bejelentett szervezet
által végzett termékvizsgálaton alapuló

típus-megfelelõségi nyilatkozat

(C1 modul)

1. A „bel sõ gyár tás el len õr zé sen és a be je len tett szer ve -
zet ál tal vég zett ter mék vizs gá la ton ala pu ló tí pus-meg fe le -
lõ sé gi nyi lat ko zat” olyan meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás,
amellyel a gyár tó tel je sí ti az e mel lék let ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé ge ket, va la mint biz to sít ja és ki je len ti, hogy az
érin tett mé rõ mû sze rek meg fe lel nek az EK-tí pus vizs gá la ti
ta nú sít vány ban le írt tí pus nak, va la mint e ren de let vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Gyár tás

2. A gyár tó min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz an -
nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tott mû szer meg fe -
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lel jen az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt tí pus nak,
va la mint e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Ter mék el len õr zés

3. A ter mék el len õr zé se ket a gyár tó ál tal vá lasz tott be -
je len tett szer ve zet vég zi vagy vé gez te ti el az ál ta la meg ha -
tá ro zott meg fe le lõ idõ kö zön ként a bel sõ ter mék el len õr zés
mi nõ sé gé nek vizs gá la ta cél já ból, figye lembe véve töb bek
kö zött a mû szer mû sza ki komp le xi tá sát és a ter me lés
mennyi sé gét. A for ga lom ba ho za tal elõtt a be je len tett szer -
ve zet ál tal a vég sõ ter mé kek bõl vett meg fe le lõ min tát
meg vizs gál ják, és el vég zik a 13.  §-ban meg ha tá ro zott vo -
nat ko zó do ku men tu mok ban meg je lölt, vagy az azok kal
egyen ér té kû vizs gá la to kat an nak el len õr zé se cél já ból,
hogy a ter mék meg fe lel-e az EK-tí pus vizs gá la ti tanú -
sítványban le írt tí pus nak, va la mint e ren de let vo nat ko zó
kö ve tel mé nye i nek. Az elõ írt do ku men tum hi á nyá ban az
érin tett be je len tett szer ve zet dönt az el vég zen dõ vizsgá -
latról.

Ab ban az eset ben, ha a min tá ban je len tõs szá mú mû szer
nem fe lel meg az el fo gad ha tó mi nõ sé gi szint nek, a be je -
len tett szer ve zet meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

4.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel, va la mint a 3. pont ban írt be je len tett szer ve zet fe -
le lõs sé gé re an nak azo no sí tá si szá má val lát el min den
olyan mé rõ mû szert, amely meg fe lel az EK-tí pus vizs gá la ti
ta nú sít vány ban le írt tí pus nak, va la mint e ren de let vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye i nek.

4.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell rõl, és gon dos kod ni kell ar ról, hogy a
nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá -
mított 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok szá má ra
ren del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat nak
 azonosítania kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl kiállí -
tották.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

5. A gyár tó nak a 4.2. pont sze rin ti kö te le zett sé ge it a
gyár tó ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal ma zott kép vi se -
lõ je is tel je sít he ti.

Ha a gyár tó a Kö zös ség ben sem szék hellyel, sem pe dig
meg ha tal ma zott kép vi se lõ vel nem ren del ke zik, a 4.2. pont
sze rin ti kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért a mû szer for gal ma -
zó ja fe lel.

7. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

A gyártási folyamat minõségbiztosításán alapuló
típus-megfelelõségi nyilatkozat

(D modul)

1. A „gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá sán ala pu ló
 típus-megfelelõségi nyi lat ko zat” olyan meg fe le lõ ség-ér té -
ke lé si el já rás, amellyel a gyár tó tel je sí ti az e mel lék let ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge ket, va la mint biz to sít ja és ki -
je len ti, hogy az érin tett mé rõ mû sze rek meg fe lel nek az
EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt tí pus nak, va la mint 
e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Gyár tás

2. A gyár tó a 3. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti jó vá -
ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szert al kal maz za az érin tett
mé rõ mû szer gyár tá sa, vég sõ ter mék el len õr zé se és vizs gá -
la ta so rán, a gyár tó to váb bá a 4. pont ban meg ha tá ro zot tak
sze rin ti fel ügye let alá tar to zik.

Mi nõ ség irá nyí tá si rend szer

3.1. A gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé se ér -
de ké ben a vá lasz tá sa sze rin ti be je len tett szer ve zet hez ké -
rel met kell be nyúj ta nia.

A ké re lem a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:
– a ter ve zett mû szer ka te gó ri á ra vo nat ko zó va la mennyi

fon tos in for má ció;
– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -

tá ció;
– a jó vá ha gyott tí pus mû sza ki do ku men tá ci ó ja és az

EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány egy pél dá nya.

3.2. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer biz to sít ja, hogy a mû -
sze rek meg fe lel nek az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány sze -
rin ti tí pus nak, va la mint e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé -
nye i nek.

A gyár tó ál tal be ve ze tett va la mennyi alap fo gal mat, kö -
ve tel ményt és ren del ke zést írá sos po li ti kák, el já rá sok és
uta sí tá sok for má já ban rend sze re sen és ren de zett mó don
do ku men tál ni kell. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer e do ku -
men tá ci ó já nak le he tõ vé kell ten nie a mi nõ ség irá nyí tá si
prog ra mok, ter vek, ké zi köny vek és nyil ván tar tá sok egy sé -
ges ér tel me zé sét.

A do ku men tá ci ó nak kü lö nö sen a kö vet ke zõ informá -
ciók meg fe le lõ le írá sát kell tar tal maz nia:

– a mi nõ sé gi cél ki tû zé sek, a szer ve ze ti struk tú ra, va la -
mint a ve ze tés nek a ter mék mi nõ sé gé vel kap cso la tos kö te -
le zett sé ge és ha tás kö rei;

– a hasz nált gyár tá si, mi nõ ség el len õr zé si és mi nõ ség -
biz to sí tá si tech no ló gi ák, el já rá sok és rend sze res te vé keny -
sé gek;

– a gyár tás elõtt, alatt és után el vég zen dõ vizs gá la tok és 
tesz tek, va la mint azok el vég zé sé nek gya ko ri sá ga;
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– a mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, ezen be lül kü lö nö sen a
vizs gá la ti je len té sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je -
len té sek az érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.;

– a kí vánt ter mék mi nõ ség el éré sé nek és a mi nõ ség irá -
nyí tá si rend szer ha té kony mû kö dé sé nek meg fi gye lé sé re
szol gá ló esz kö zök.

3.3. A be je len tett szer ve zet ér té ke li a mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert an nak meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy az meg fe -
lel-e a 3.2. pont sze rin ti kö ve tel mé nyek nek. A be je len tett
szer ve zet vé lel me zi e kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést
az olyan mi nõ ség irá nyí tá si rend szer te kin te té ben, amely a
vo nat ko zó har mo ni zált szab ványt al kal ma zó nem ze ti
szab vány meg fe le lõ elõ írásainak a rá való hi vat ko zás köz -
zé té te lé tõl kezd ve meg fe lel.

A mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek te rü le tén szer zett ta -
pasz ta la tok mel lett az el len õr zést vég zõ cso port nak meg -
fe le lõ ta pasz ta la tok kal kell ren del kez nie a met ro ló gia és a
mû szer tech no ló gia te rü le tén, va la mint is mer nie kell e ren -
de let al kal ma zan dó kö ve tel mé nye it. Az ér té ke lé si el já rás -
nak ki kell ter jed nie egy el len õr zõ lá to ga tás ra a gyár tó üze -
me i ben.

A dön tés rõl ér te sí te ni kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

3.4. A gyár tó vál lal ja, hogy meg fele lõen tel je sí ti a jó vá -
ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer bõl szár ma zó kö te le -
zett sé ge it, és a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert meg fe le lõ és
ha té kony mó don tart ja fenn.

3.5. A gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert jó vá ha gyó
be je len tett szer ve ze tet ér te sí ti a mi nõ ség irá nyí tá si rend -
szert érin tõ bár mi lyen ter ve zett vál toz ta tás ról.

A be je len tett szer ve zet ér té ke li a ja va solt vál toz ta tá so -
kat, és ha tá roz ar ról, hogy a meg vál toz ta tott mi nõ ség irá -
nyí tá si rend szer meg fe lel-e a 3.2. pont sze rin ti kö ve tel mé -
nyek nek, vagy is mé telt ér té ke lés re van szük ség.

A dön tés rõl ér te sí te nie kell a gyár tót. Az ér te sí tés nek
tar tal maz nia kell a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés
oka it.

A be je len tett szer ve zet fe le lõs sé gé re vég zett fel ügye let

4.1. A fel ügye let cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy a gyár tó
tel je sí ti a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer bõl szár -
ma zó kö te le zett sé ge it.

4.2. A gyár tó el len õr zés cél já ból le he tõ vé te szi a be je -
len tett szer ve zet szá má ra a gyár tás, a vizs gá lat, a tesz te lés
és a tá ro lás hely szí né re való be lé pést, va la mint ren del ke -
zé sé re bo csát ja az összes szük sé ges in for má ci ót, kü lö nös
te kin tet tel a kö vet ke zõk re:

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -
tá ció;

– a mi nõ ség irá nyí tá si nyil ván tar tá sok, így az el len õr zé -
si je len té sek és vizs gá la ti ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je len -
té sek az érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.

4.3. A be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként au di tá lást
vé gez an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tó fenn tart -
ja és al kal maz za a mi nõ ség biz to sí tá si rend szert, és az el -
len õr zé si je len tést a gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja.

4.4. A be je len tett szer ve zet elõ re be nem je len tett lá to -
ga tást is te het a gyár tó nál. E lá to ga tá sok so rán a mi nõ ség -
irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ mû kö dé sé nek vizs gá la ta cél -
já ból a be je len tett szer ve zet szük ség sze rint ter mék vizs gá -
la tot vé gez het vagy vé gez tet het. A be je len tett szer ve zet a
gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja a lá to ga tá si je len tést, va la -
mint vizs gá lat vég zé se ese tén a vizs gá la ti je len tést.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

5.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel, va la mint a 3.1. pont ban írt be je len tett szer ve zet
fe le lõs sé gé re an nak azo no sí tá si szá má val lát el min den
olyan mé rõ mû szert, amely meg fe lel az EK-tí pus vizs gá la ti
ta nú sít vány sze rin ti tí pus nak, va la mint tel je sí ti e ren de let
vo nat ko zó kö ve tel mé nye it.

5.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell rõl, és gon dos kod ni kell ar ról, hogy a
nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí -
tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok szá má ra ren -
del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat nak azo no -
sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki ál lí tot ták.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

6. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy az utol só mû szer
gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té -
kes ha tó sá gok szá má ra a kö vet ke zõk ren del ke zés re áll ja -
nak:

– a 3.1. pont má so dik fran cia be kez dé se sze rin ti do ku -
men tá ció;

– a 3.5. pont ban írt, jó vá ha gyott vál toz ta tás;

– a be je len tett szer ve zet 3.5., 4.3. és 4.4. pont ban írt ha -
tá ro za tai és je len té sei.

7. Min den egyes be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként
az ille té kes ha tó ság ren del ke zé sé re bo csát ja a jó vá ha gyott
és el uta sí tott mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek jegy zé két, és
ha la dék ta la nul ér te sí ti az ille té kes ha tó sá got ar ról, ha egy
mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó jó vá ha gyást
vissza vontak.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

8. A gyár tó nak a 3.1., 3.5., 5.2. és a 6. pont sze rin ti kö -
te le zett sé ge it ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je is tel je sít he ti.
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8. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

A gyártási folyamat minõségbiztosításán alapuló
megfelelõségi nyilatkozat

(D1 modul)

1. A „gyár tá si fo lya mat mi nõ ség biz to sí tá sán ala pu ló
meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat” az a meg fe le lõ ség-ér té ke lé si
el já rás, amellyel a gyár tó tel je sí ti az e mel lék let ben meg -
ha tá ro zott kö te le zett sé ge ket, va la mint biz to sít ja és ki je -
len ti, hogy az érin tett mé rõ mû sze rek meg fe lel nek e ren de -
let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Mû sza ki do ku men tá ció

2. A gyár tó a 10.  §-ban le ír tak nak meg fele lõen el ké szí ti 
a mû sza ki do ku men tá ci ót. A do ku men tá ció le he tõ vé te szi
a mû szer nek e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek való
meg fe le lõ sé ge ér té ke lé sét. A do ku men tá ció az ér té ke lés
szem pont já ból szük sé ges mér ték ben rész le te zi a mû szer
konst ruk ci ó ját és mû kö dé sét.

3. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a mû sza ki do ku -
men tá ció az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott
tíz éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok ren del ke zé sé re
áll jon.

Gyár tás

4. A gyár tó az 5. pont ban meg ha tá ro zott jó vá ha gyott
mi nõ ség irá nyí tá si rend szert al kal maz za az érin tett mé rõ -
mû szer gyár tá sa, vég sõ ter mék el len õr zé se és tesz te lé se so -
rán, a gyár tó to váb bá a 6. pont ban meg ha tá ro zott fel ügye -
let alá tar to zik.

Mi nõ ség irá nyí tá si rend szer

5.1. A gyár tó nak a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé -
se ér de ké ben a vá lasz tá sa sze rin ti be je len tett szer ve zet hez
ké rel met kell be nyúj ta nia.

A ké re lem az aláb bi ada to kat tar tal maz za:
– a ter ve zett mû szer ka te gó ri á ra vo nat ko zó va la mennyi

fon tos in for má ció;
– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -

tá ció;
– a 2. pont ban írt mû sza ki do ku men tá ció.

5.2. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer biz to sít ja, hogy a mû -
sze rek meg fe lel nek e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i -
nek.

A gyár tó ál tal be ve ze tett va la mennyi alap fo gal mat, kö -
ve tel ményt és ren del ke zést írá sos po li ti kák, el já rá sok és
uta sí tá sok for má já ban rend sze re sen és ren de zett mó don
do ku men tál ni kell. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer e do ku -
men tá ci ó já nak le he tõ vé kell ten nie a mi nõ ség irá nyí tá si

prog ra mok, ter vek, ké zi köny vek és nyil ván tar tá sok egy sé -
ges ér tel me zé sét.

A do ku men tá ci ó nak kü lö nö sen a kö vet ke zõ informá -
ciók meg fe le lõ le írá sát kell tar tal maz nia:

– a mi nõ sé gi cél ki tû zé sek, va la mint a ter mék mi nõ sé -
gé vel kap cso lat ban a ve ze tés szer ve ze ti struk tú rá ja, kö te -
le zett sé gei és ha tás kö re;

– a hasz nált gyár tá si, mi nõ ség el len õr zé si és mi nõ ség -
biz to sí tá si tech no ló gi ák, el já rá sok és rend sze res te vé keny -
sé gek;

– a gyár tás elõtt, alatt és után vég zett vizs gá la tok és
tesz tek, va la mint azok gya ko ri sá ga;

– a mi nõ ség irá nyí tá si nyil ván tar tá sok, be le ért ve a vizs -
gá la ti je len té se ket és teszt ada to kat, ka lib rá lá si ada to kat,
je len té se ket az érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.;

– a kí vánt ter mék mi nõ ség el éré sé nek és a mi nõ ség irá -
nyí tá si rend szer ha té kony mû kö dé sé nek meg fi gye lé sé re
szol gá ló esz kö zök.

5.3. A be je len tett szer ve zet ér té ke li a mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert an nak meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy az meg fe -
lel-e az 5.2. pont sze rin ti kö ve tel mé nyek nek. A be je len tett
szer ve zet vé lel me zi e kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést
az olyan mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek te kin te té ben, ame -
lyek a vo nat ko zó har mo ni zált szab ványt al kal ma zó nem -
ze ti szab vány meg fe le lõ elõ írásainak a rá juk vo nat ko zó hi -
vat ko zá sok köz zé té te lé tõl kezd ve meg fe lel nek.

A mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek ben szer zett ta pasz ta la -
tok mel lett az el len õr zést vég zõ cso port nak meg fe le lõ ta -
pasz ta la tok kal kell ren del kez nie a vo nat ko zó met ro ló gia
és a mû szer tech no ló gia te rü le tén, va la mint is mer nie kell
e ren de let al kal ma zan dó kö ve tel mé nye it. Az ér té ke lé si el -
já rás nak ki kell ter jed nie egy el len õr zõ lá to ga tás ra a gyár tó 
üze me i ben.

A dön tés rõl ér te sí te ni kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

5.4. A gyár tó vál lal ja, hogy meg fele lõen tel je sí ti a jó vá -
ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer bõl szár ma zó kö te le -
zett sé ge it, és a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert meg fe le lõ és
ha té kony mó don tart ja fent.

5.5. A gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert jó vá ha gyó
be je len tett szer ve ze tet ér te sí ti a mi nõ ség irá nyí tá si rend -
szert érin tõ bár mi lyen ter ve zett vál toz ta tás ról.

A be je len tett szer ve zet ér té ke li a ja va solt vál toz ta tá so -
kat, és ha tá roz ar ról, hogy a meg vál toz ta tott mi nõ ség irá -
nyí tá si rend szer meg fe lel-e az 5.2. pont sze rin ti kö ve tel -
mé nyek nek, vagy is mé telt ér té ke lés re van szük ség.

A dön tés rõl ér te sí te nie kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

A be je len tett szer ve zet fe le lõs sé gé re vég zett fel ügye let

6.1. A fel ügye let cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy a gyár tó
tel je sí ti a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer bõl szár -
ma zó kö te le zett sé ge it.
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6.2. A gyár tó vizs gá lat cél já ból le he tõ vé te szi a be je len -
tett szer ve zet szá má ra a gyár tás, az el len õr zés, a vizs gá lat
és a rak tá ro zás hely szí né re való be lé pést, va la mint a be je -
len tett szer ve zet ren del ke zé sé re bo csát ja az összes szük sé -
ges in for má ci ót, kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõk re:

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -
tá ció;

– a 2. pont sze rin ti mû sza ki do ku men tá ció;

– a mi nõ ség irá nyí tá si nyil ván tar tá sok, így a vizs gá la ti
je len té sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je len té sek az
érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.

6.3. A be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként au di tá lást
vé gez an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tó fenn tart -
ja és al kal maz za a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert, és az el len -
õr zé si je len tést a gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja.

6.4. A be je len tett szer ve zet elõ re be nem je len tett lá to -
ga tást is te het a gyár tó nál. E lá to ga tá sok so rán a mi nõ ség -
irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ mû kö dé sé nek vizs gá la ta cél -
já ból a be je len tett szer ve zet szük ség sze rint ter mék vizs gá -
la tot vé gez het vagy vé gez tet het. A be je len tett szer ve zet a
gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja a lá to ga tás ról ké szült je len -
tést, va la mint vizs gá lat vég zé se ese tén a vizs gá la ti je len -
tést is.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

7.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel, va la mint az 5.1. pont sze rin ti be je len tett szer ve zet 
fe le lõs sé gé re an nak azo no sí tá si szá má val lát el min den
olyan mé rõ mû szert, amely tel je sí ti e ren de let vo nat ko zó
kö ve tel mé nye it.

7.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell rõl, és gon dos kod ni kell ar ról, hogy a
nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí -
tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok szá má ra ren -
del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat nak azo no -
sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki ál lí tot ták.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

8. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy az utol só mû szer
gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té -
kes ha tó sá gok szá má ra a kö vet ke zõk ren del ke zés re áll ja -
nak:

– az 5.1. pont má so dik fran cia be kez dé se sze rin ti do ku -
men tá ció;

– az 5.5. pont ban írt, jó vá ha gyott vál toz ta tás;

– a be je len tett szer ve zet 5.5., 6.3. és 6.4. pont ban írt ha -
tá ro za tai és je len té sei.

9. Min den be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként az ille -
té kes ha tó ság ren del ke zé sé re bo csát ja a mi nõ ség irá nyí tá si
rend sze rek re vo nat ko zó ki ál lí tott és el uta sí tott jó vá ha gyá -
sok jegy zé két, és ha la dék ta la nul ér te sí ti az ille té kes ha tó -
sá got ar ról, ha egy mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko -
zó jó vá ha gyást vissza von tak.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

10. A gyár tó nak a 3., 5.1., 5.5., 7.2. és 8. pont sze rin ti
kö te le zett sé ge it ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal ma zott
kép vi se lõ je is tel je sít he ti.

9. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

A végsõ termékellenõrzés és termékvizsgálat
minõségbiztosításán alapuló típusmegfelelõségi

nyilatkozat

(E modul)

1. A „vég sõ ter mék el len õr zés és ter mék vizs gá lat mi nõ -
ség biz to sí tá sán ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat”
olyan meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás, amellyel a gyár tó
tel je sí ti e mel lék let ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge ket,
va la mint biz to sít ja és ki je len ti, hogy az érin tett mé rõ mû -
sze rek meg fe lel nek az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban
le írt tí pus nak, to váb bá tel je sí tik e ren de let vo nat ko zó kö -
ve tel mé nye it.

Gyár tás

2. A gyár tó a 3. pont ban meg ha tá ro zott jó vá ha gyott mi -
nõ ség irá nyí tá si rend szert al kal maz za az érin tett mé rõ mû -
szer vég sõ ter mék el len õr zé se és vizs gá la ta so rán, a gyár tó
to váb bá a 4. pont ban meg ha tá ro zott fel ügye let alá tar to zik.

Mi nõ ség irá nyí tá si rend szer

3.1. A gyár tó nak a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé -
se ér de ké ben a vá lasz tá sa sze rin ti be je len tett szer ve zet hez
ké rel met kell be nyúj ta nia.

A ké re lem az aláb bi ada to kat tar tal maz za:
– a ter ve zett mû szer ka te gó ri á ra vo nat ko zó va la mennyi

fon tos in for má ció;
– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -

tá ció;
– a jó vá ha gyott tí pus mû sza ki do ku men tá ci ó ja és az

EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány má so la ta.

3.2. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer biz to sít ja, hogy a mû -
sze rek meg fe lel je nek az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány -
ban le írt tí pus nak, va la mint e ren de let vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye i nek.

A gyár tó ál tal be ve ze tett va la mennyi alap ele met, kö ve -
tel ményt és ren del ke zést írá sos po li ti kák, el já rá sok és uta -
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sí tá sok for má já ban rend sze re sen és ren de zett mó don do -
ku men tál ni kell. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer e do ku men -
tá ci ó já nak le he tõ vé kell ten nie a mi nõ ség irá nyí tá si prog ra -
mok, ter vek, ké zi köny vek és nyil ván tar tá sok egy sé ges ér -
tel me zé sét.

A do ku men tá ci ó nak kü lö nö sen a kö vet ke zõ informá -
ciók meg fe le lõ le írá sát kell tar tal maz nia:

– a mi nõ sé gi cél ki tû zé sek, va la mint a ter mék mi nõ sé -
gé vel kap cso lat ban a ve ze tés szer ve ze ti struk tú rá ja, kö te -
le zett sé gei és ha tás kö re;

– a gyár tás után el vég zen dõ vizs gá la tok és tesz tek;
– a mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, úgy mint a vizs gá la ti je -

len té sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je len té sek az
érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.;

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ha té kony mû kö dé sé nek
meg fi gye lé sé re szol gá ló esz kö zök.

3.3. A be je len tett szer ve zet ér té ke li a mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert an nak meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy az meg fe -
lel-e a 3.2. pont sze rin ti kö ve tel mé nyek nek. A be je len tett
szer ve zet vé lel me zi e kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést
az olyan mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek te kin te té ben, ame -
lyek a vo nat ko zó har mo ni zált szab ványt ho no sí tó nem ze ti
szab vány meg fe le lõ elõ írásainak a rá juk vo nat ko zó hi vat -
ko zá sok köz zé té te lé tõl kezd ve meg fe lel nek.

A mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek ben szer zett ta pasz ta la -
tok mel lett az el len õr zést vég zõ cso port nak meg fe le lõ ta -
pasz ta la tok kal kell ren del kez nie a met ro ló gia és a mû szer -
tech no ló gia te rü le tén, va la mint is mer nie kell e ren de let al -
kal ma zan dó kö ve tel mé nye it. Az ér té ke lé si el já rás nak ki
kell ter jed nie egy el len õr zõ lá to ga tás ra a gyár tó üze me i -
ben.

A dön tés rõl ér te sí te ni kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

3.4. A gyár tó vál lal ja a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si
rend szer bõl szár ma zó kö te le zett sé ge i nek meg fe le lõ tel je -
sí té sét, va la mint a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ és 
ha té kony fenn tar tá sát.

3.5. A gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert jó vá ha gyó
be je len tett szer ve ze tet ér te sí ti a mi nõ ség irá nyí tá si rend -
szert érin tõ bár mi lyen ter ve zett vál toz ta tás ról.

A be je len tett szer ve zet ér té ke li a ja va solt vál toz ta tá so -
kat, és ha tá roz ar ról, hogy a meg vál toz ta tott mi nõ ség irá -
nyí tá si rend szer meg fe lel-e a 3.2. pont sze rin ti kö ve tel mé -
nyek nek, vagy is mé telt ér té ke lés re van szük ség.

A dön tés rõl ér te sí te nie kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

A be je len tett szer ve zet fe le lõs sé gé re vég zett fel ügye let

4.1. A fel ügye let cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy a gyár tó
tel je sí ti a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer bõl szár -
ma zó kö te le zett sé ge it.

4.2. A gyár tó le he tõ vé te szi a be je len tett szer ve zet szá -
má ra az el len õr zés, a vizs gá lat, és a rak tá ro zás hely szí né re
való be lé pést vizs gá lat cél já ból, va la mint a be je len tett

szer ve zet ren del ke zé sé re bo csát ja az összes szük sé ges in -
for má ci ót, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi ira tok ra:

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -
tá ció;

– a mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, így a vizs gá la ti je len té -
sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je len té sek az érin tett 
sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.

4.3. A be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként el len õr zést
vé gez an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tó fenn tart -
ja és al kal maz za a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert, és az el len -
õr zé si je len tést a gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja.

4.4. A be je len tett szer ve zet elõ re be nem je len tett lá to -
ga tást is te het a gyár tó nál. E lá to ga tá sok so rán a mi nõ ség -
irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ mû kö dé sé nek vizs gá la ta cél -
já ból a be je len tett szer ve zet szük ség sze rint ter mék vizs gá -
la tot vé gez het vagy vé gez tet het. A be je len tett szer ve zet a
gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja a lá to ga tá si je len tést, va la -
mint vizs gá lat vég zé se ese tén a vizs gá la ti je len tést.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

5.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel, va la mint a 3.1. pont ban írt be je len tett szer ve zet
fe le lõs sé gé re an nak azo no sí tá si szá má val lát el min den
olyan mé rõ mû szert, amely meg fe lel az EK-tí pus vizs gá la ti
ta nú sít vány ban le írt tí pus nak, va la mint tel je sí ti e ren de let
vo nat ko zó kö ve tel mé nye it.

5.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell te kin te té ben, és gon dos kod ni kell ar -
ról, hogy a nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont -
já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok
szá má ra ren del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat nak azo no sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki -
ál lí tot ták. Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert
el kell lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel -
ményt azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor
egyet len fel hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû -
szert, a kö ve tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té -
tel re vagy szál lít mány ra vo nat ko zik.

6. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy az utol só mû szer
gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té -
kes ha tó sá gok szá má ra a kö vet ke zõk ren del ke zés re áll ja -
nak:

– a 3.1. pont má so dik fran cia be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott do ku men tá ció;

– a 3.5. pont má so dik al pont já ban írt, jó vá ha gyott vál -
toz ta tás;

– a be je len tett szer ve zet nek a 3.5. pont utol só al pont já -
ban, va la mint a 4.3. és 4.4. pont ban meg ha tá ro zott ha tá ro -
za tai és je len té sei.

7. Min den egyes be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként
az ille té kes ha tó ság ren del ke zé sé re bo csát ja a mi nõ ség irá -
nyí tá si rend sze rek re vo nat ko zó ki ál lí tott és el uta sí tott jó -
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vá ha gyá sok jegy zé két, és ha la dék ta la nul ér te sí ti a ha tó sá -
got ar ról, ha egy mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó
jó vá ha gyást vissza von tak.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

8. A gyár tó nak a 3.1., 3.5., 5.2. és 6. pont sze rin ti kö te -
le zett sé ge it a gyár tó ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je is tel je sít he ti.

10. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

A végsõ termékellenõrzés és termékvizsgálat
minõségbiztosításán alapuló megfelelõségi

nyilatkozat

(E1 modul)

1. A „vég sõ ter mék el len õr zés és ter mék vizs gá lat mi nõ -
ség biz to sí tá sán ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat” az a
meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás, amellyel a gyár tó tel je sí ti
e mel lék let ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge ket, va la mint
biz to sít ja és ki je len ti, hogy az érin tett mé rõ mû sze rek össz -
hang ban van nak e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i vel.

Mû sza ki do ku men tá ció

2. A gyár tó a 10.  §-ban le ír tak nak meg fele lõen el ké szí ti 
a mû sza ki do ku men tá ci ót. A do ku men tá ció le he tõ vé te szi
a mû szer nek e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek való
meg fe le lõ sé ge ér té ke lé sét. A do ku men tá ció az ér té ke lés
szem pont já ból szük sé ges mér ték ben érin ti a mû szer konst -
ruk ci ó ját, gyár tá sát és mû kö dé sét.

3. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a mû sza ki do ku -
men tá ció az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott
10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok ren del ke zé sé re
áll jon.

Gyár tás

4. A gyár tó az 5. pont ban meg ha tá ro zott jó vá ha gyott
mi nõ ség irá nyí tá si rend szert al kal maz az érin tett mé rõ mû -
szer vég sõ ter mék el len õr zé se és vizs gá la ta so rán, a gyár tó
to váb bá a 6. pont ban meg ha tá ro zott fel ügye let alá tar to zik.

Mi nõ ség irá nyí tá si rend szer

5.1. A gyár tó nak a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé -
se ér de ké ben a vá lasz tá sa sze rin ti be je len tett szer ve zet hez
ké rel met kell be nyúj ta nia.

A ké re lem az aláb bi ada to kat tar tal maz za:
– a ter ve zett mû szer ka te gó ri á ra vo nat ko zó va la mennyi

fon tos in for má ció;

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -
tá ció;

– a 2. pont ban írt mû sza ki do ku men tá ció.

5.2. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer biz to sít ja, hogy a
 mûszerek meg fe lel je nek e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé -
nye i nek.

A gyár tó ál tal be ve ze tett va la mennyi alap ele met, kö ve -
tel ményt és ren del ke zést írá sos po li ti kák, el já rá sok és uta -
sí tá sok for má já ban rend sze re sen és ren de zett mó don do -
ku men tál ni kell. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer e do ku men -
tá ci ó já nak le he tõ vé kell ten nie a mi nõ ség irá nyí tá si prog ra -
mok, ter vek, ké zi köny vek és nyil ván tar tá sok egy sé ges ér -
tel me zé sét.

A do ku men tá ci ó nak kü lö nö sen a kö vet ke zõ informá -
ciók meg fe le lõ le írá sát kell tar tal maz nia:

– a mi nõ sé gi cél ki tû zé sek, va la mint a ter mék mi nõ sé -
gé vel kap cso lat ban a ve ze tés szer ve ze ti struk tú rá ja, kö te -
le zett sé gei és ha tás kö re;

– a gyár tás után el vég zen dõ vizs gá la tok és tesz tek;
– a mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, ezen be lül kü lö nö sen a

vizs gá la ti je len té sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je -
len té sek az érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.;

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ha té kony mû kö dé sé nek
meg fi gye lé sé re szol gá ló esz kö zök.

5.3. A be je len tett szer ve zet ér té ke li a mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert an nak meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy az meg fe -
lel-e az 5.2. pont sze rin ti kö ve tel mé nyek nek. A be je len tett
szer ve zet vé lel me zi e kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést
az olyan mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek te kin te té ben, ame -
lyek a vo nat ko zó har mo ni zált szab ványt al kal ma zó nem -
ze ti szab vány meg fe le lõ elõ írásainak a rá juk vo nat ko zó hi -
vat ko zá sok köz zé té te lé tõl meg fe lel nek.

A mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek ben szer zett ta pasz ta la -
tok mel lett az el len õr zést vég zõ cso port nak meg fe le lõ ta -
pasz ta la tok kal kell ren del kez nie a met ro ló gia és a mû szer -
tech no ló gia te rü le tén, va la mint is mer nie kell e ren de let al -
kal ma zan dó kö ve tel mé nye it. Az ér té ke lé si el já rás nak ki
kell ter jed nie egy el len õr zõ lá to ga tás ra a gyár tó üze me i -
ben.

A dön tés rõl ér te sí te ni kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

5.4. A gyár tó vál lal ja a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si
rend szer bõl szár ma zó kö te le zett sé ge i nek meg fe le lõ tel je -
sí té sét, va la mint a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ és 
ha té kony fenn tar tá sát.

5.5. A gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert jó vá ha gyó
be je len tett szer ve ze tet ér te sí ti a mi nõ ség irá nyí tá si rend -
szert érin tõ bár mi lyen ter ve zett vál toz ta tás ról.

A be je len tett szer ve zet ér té ke li a ja va solt vál toz ta tá so -
kat, és ha tá roz ar ról, hogy a meg vál toz ta tott mi nõ ség irá -
nyí tá si rend szer meg fe lel-e az 5.2. pont sze rin ti kö ve tel -
mé nyek nek, vagy is mé telt ér té ke lés re van szük ség.

A dön tés rõl ér te sí te nie kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.
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A be je len tett szer ve zet fe le lõs sé gé re vég zett fel ügye let

6.1. A fel ügye let cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy a gyár tó
tel je sí ti a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer bõl szár -
ma zó kö te le zett sé ge it.

6.2. A gyár tó le he tõ vé te szi a be je len tett szer ve zet szá -
má ra a gyár tás, az el len õr zés, a vizs gá lat és a rak tá ro zás
hely szí né re való be lé pést el len õr zés cél já ból, va la mint a
szer ve zet ren del ke zé sé re bo csát ja az összes szük sé ges in -
for má ci ót, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi ira tok ra:

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -
tá ció;

– a 2. pont ban írt mû sza ki do ku men tá ció;
– a mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, így a vizs gá la ti je len té -

sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je len té sek az érin tett 
sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.

6.3. A be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként el len õr zést
vé gez an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tó fenn tart -
ja és al kal maz za a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert, és az el len -
õr zé si je len tést a gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja.

6.4. A be je len tett szer ve zet elõ re be nem je len tett lá to -
ga tást is te het a gyár tó nál. E lá to ga tá sok so rán a mi nõ ség -
irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ mû kö dé sé nek vizs gá la ta cél -
já ból a be je len tett szer ve zet szük ség sze rint ter mék vizs gá -
la tot vé gez het vagy vé gez tet het. A be je len tett szer ve zet a
gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja a lá to ga tá si je len tést, va la -
mint vizs gá lat vég zé se ese tén a vizs gá la ti je len tést.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

7.1. A gyár tó „CE” je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai
je lö lés sel, va la mint az 5.1. pont ban írt be je len tett szer ve -
zet fe le lõs sé gé re an nak azo no sí tá si szá má val lát el min den
olyan mé rõ mû szert, amely tel je sí ti e ren de let vo nat ko zó
kö ve tel mé nye it.

7.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell te kin te té ben, és gon dos kod ni kell ar -
ról, hogy a nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont -
já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok
szá má ra ren del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat nak azo no sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki -
ál lí tot ták.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

8. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy az utol só mû szer
gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té -
kes ha tó sá gok szá má ra a kö vet ke zõk ren del ke zés re áll ja -
nak:

– az 5.1. pont má so dik fran cia be kez dé se sze rin ti do ku -
men tá ció;

– az 5.5. pont ban em lí tett, jó vá ha gyott vál toz ta tás;
– a be je len tett szer ve zet 5.5., 6.3. és 6.4. pont sze rin ti

ha tá ro za tai és je len té sei.

9. Min den egyes be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként
az ille té kes ha tó ság ren del ke zé sé re bo csát ja a mi nõ ség irá -
nyí tá si rend sze rek re vo nat ko zó ki ál lí tott és el uta sí tott jó -
vá ha gyá sok jegy zé két, és ha la dék ta la nul ér te sí ti a ha tó sá -
got ar ról, ha egy mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó
jó vá ha gyást vissza von tak.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

10. A gyár tó nak a 3., 5.1., 5.5., 7.2. és 8. pont sze rin ti
kö te le zett sé ge it a gyár tó ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha -
tal ma zott kép vi se lõ je is tel je sít he ti.

11. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Termékhitelesítésen alapuló típus-megfelelõségi
nyilatkozat

(F modul)

1. A „ter mék hi te le sí té sen ala pu ló tí pus-meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko zat” olyan meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás,
amellyel a gyár tó tel je sí ti e mel lék let ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé ge ket, és biz to sít ja és ki je len ti, hogy a 3. pont
ren del ke zé se i nek ha tá lya alá tar to zó mé rõ mû sze rek meg -
fe lel nek az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt tí pus -
nak, és tel je sí tik e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye it.

Gyár tás

2. A gyár tó min den in téz ke dést meg tesz an nak biz to sí -
tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tott mû sze rek meg fe lel je nek az 
EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt tí pus nak, va la mint 
e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Hi te le sí tés

3. A meg fe le lõ vizs gá la to kat és tesz te ket a gyár tó ál tal
ki vá lasz tott be je len tett szer ve zet vég zi vagy vé gez te ti el
an nak el len õr zé se cél já ból, hogy a mû sze rek meg fe lel -
nek-e az EK-tí pus vizs gá la ti ta nú sít vány ban le írt tí pus nak,
va la mint e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

A met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés el -
len õr zé sét szol gá ló vizs gá la to kat és tesz te ket a gyár tó dön -
té sé tõl füg gõ en vagy a 4. pont ban meg ha tá ro zott mó don,
va la mennyi mû szer vizs gá la tá val és tesz te lé sé vel, vagy
pe dig az 5. pont ban meg ha tá ro zott mó don, a mû sze rek sta -
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tisz ti kai ala pon tör té nõ vizs gá la tá val és tesz te lé sé vel kell
el vé gez ni.

4. A met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés
hi te le sí té se va la mennyi mû szer vizs gá la tá val és tesz te lé -
sé vel

4.1. Min den mû szert egye di leg kell meg vizs gál ni, és a
13.  §-ban elõ írt, vo nat ko zó do ku men tu mok ban meg ha tá -
ro zott meg fe le lõ tesz te ket, vagy azok kal egyen ér té kû tesz -
te ket kell el vé gez ni an nak ér de ké ben, hogy hi te le sít sék a
rá juk meg ha tá ro zott met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek nek való
meg fe le lé sü ket. A 13.  §-ban elõ írt, vo nat ko zó do ku men -
tum hi á nyá ban az érin tett be je len tett szer ve zet dönt az el -
vég zen dõ tesz tek rõl.

4.2. A be je len tett szer ve zet meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt
ál lít ki az el vég zett vizs gá la tok és tesz tek te kin te té ben, és
min den egyes jó vá ha gyott mû sze ren fel tün te ti azo no sí tó -
szá mát, vagy sa ját fe le lõs sé gé re gon dos ko dik an nak fel -
tün te té sé rõl.

A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a meg fe le lõ sé gi ta nú -
sít vá nyok a mû szer hi te le sí té sé nek idõ pont já tól szá mí tott
10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok el len õr zé sei szá -
má ra ren del ke zés re áll ja nak.

5. A met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés
sta tisz ti kai hi te le sí té se

5.1. A gyár tó meg tesz min den in téz ke dést an nak ér de -
ké ben, hogy a gyár tá si fo lya mat biz to sít sa min den le gyár -
tott té tel egy sé ges sé gét, és az ál ta la gyár tott mû sze re ket hi -
te le sí tés cél já ból egy sé ges té te lek for má já ban nyújt ja be.

5.2. Az 5.3. pont kö ve tel mé nyei sze rint min den egyes
té tel bõl vé let len sze rû en kell min tát ven ni. A min tá ban sze -
rep lõ min den egyes mû szert egye di leg kell meg vizs gál ni,
és azo kon a rá juk vo nat ko zó met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek -
nek való meg fe le lé sük meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló, a
13.  §-ban meg ha tá ro zott, vo nat ko zó do ku men tu mok ban
írt tesz te ket vagy azok kal egyen ér té kû tesz te ket kell el vé -
gez ni a té tel el fo ga dá sa vagy el uta sí tá sa tár gyá ban tör té nõ
dön tés ér de ké ben. A vo nat ko zó do ku men tum hi á nyá ban
az érin tett be je len tett szer ve zet dönt az el vég zen dõ tesz -
tek rõl.

5.3. A sta tisz ti kai el já rás nak a kö vet ke zõ kö ve tel mé -
nyek nek kell meg fe lel nie:

A sta tisz ti kai el len õr zés a jel lem zõ je gye ken ala pul. A
min ta vé te li rend szer nek (terv nek) biz to sí ta nia kell:

– egy 95%-os el fo ga dá si va ló szí nû ség nek meg fe le lõ
mi nõ ség szin tet, ke ve sebb, mint 1%-os nem-meg fe le lés
mel lett,

– egy 5%-os el fo ga dá si va ló szí nû ség nek meg fe le lõ mi -
nõ ség ha tárt, ke ve sebb, mint 7%-os nem-meg fe le lés mel -
lett.

5.4. Egy té tel el fo ga dá sa ese tén a té tel ben sze rep lõ
összes mû szert jó vá hagy ják, ki vé ve a min tá ban ta lált
olyan mû sze re ket, ame lyek rõl meg ál la pí tot ták, hogy nem
fe lel nek meg a tesz tek nek.

A be je len tett szer ve zet meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt ál lít
ki az el vég zett vizs gá la tok és tesz tek te kin te té ben, és min -
den egyes jó vá ha gyott mû sze ren fel tün te ti azo no sí tó szá -
mát, vagy sa ját fe le lõs sé gé re gon dos ko dik an nak fel tün te -
té sé rõl.

A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a meg fe le lõ sé gi ta nú -
sít vá nyok a mû szer hi te le sí té sé nek idõ pont já tól szá mí tott
10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok el len õr zé sei szá -
má ra ren del ke zés re áll ja nak.

5.5. Egy té tel el uta sí tá sa ese tén a be je len tett szer ve zet
meg te szi a meg fe le lõ in téz ke dé se ket an nak ér de ké ben,
hogy meg aka dá lyoz za az adott té tel for ga lom ba ho za ta lát.
A té te lek gya ko ri el uta sí tá sa ese tén a be je len tett szer ve zet
fel füg geszt he ti a sta tisz ti kai el len õr zést, és meg te he ti a
meg fe le lõ in téz ke dé se ket.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

6.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel lát el min den olyan mé rõ mû szert, amely meg fe lel
a jó vá ha gyott tí pus nak, és tel je sí ti e ren de let vo nat ko zó
kö ve tel mé nye it.

6.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell te kin te té ben, és gon dos kod ni kell ar -
ról, hogy a nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont -
já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok
szá má ra ren del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat nak azo no sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki -
ál lí tot ták.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

A 3. pont ban írt be je len tett szer ve zet egyet ér té sé vel a
gyár tó a be je len tett szer ve zet fe le lõs sé gé re an nak azo no sí -
tó szá mát is fel tün te ti a mé rõ mû sze re ken.

7. A be je len tett szer ve zet egyet ér té sé vel és an nak fe le -
lõs sé gé re a gyár tó a be je len tett szer ve zet azo no sí tó szá mát
már a gyár tá si fo lya mat so rán fel tün tet he ti a mé rõ mû sze re -
ken.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

8. A gyár tó kö te le zett sé ge it – a 2. és 5.1. pont sze rin ti
kö te le zett sé gek ki vé te lé vel – a gyár tó ne vé ben és fe le lõs -
sé gé re meg ha tal ma zott kép vi se lõ je is tel je sít he ti.
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12. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Termékhitelesítésen alapuló megfelelõségi
nyilatkozat

(F1 modul)

1. A „ter mék hi te le sí té sen ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat -
ko zat” az a meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás, amellyel a
gyár tó tel je sí ti e mel lék let ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé -
ge it, to váb bá biz to sít ja és ki je len ti, hogy az 5. pont ren del -
ke zé se i nek ha tá lya alá tar to zó mé rõ mû sze rek tel je sí tik e
ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye it.

Mû sza ki do ku men tá ció

2. A gyár tó a 10.  §-ban le ír tak nak meg fele lõen el ké szí ti 
a mû sza ki do ku men tá ci ót. A do ku men tá ció le he tõ vé te szi
a mû szer nek e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek való
meg fe le lõ sé ge ér té ke lé sét. A do ku men tá ció az ér té ke lés
szem pont já ból szük sé ges mér ték ben érin ti a mû szer konst -
ruk ci ó ját, gyár tá sát és mû kö dé sét.

3. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a mû sza ki do ku -
men tá ció az utol só mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott
10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok ren del ke zé sé re
áll jon.

Gyár tás

4. A gyár tó min den in téz ke dést meg tesz an nak biz to sí -
tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tott mû sze rek meg fe lel je nek
e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Hi te le sí tés

5. A meg fe le lõ vizs gá la to kat és tesz te ket a gyár tó ál tal
ki vá lasz tott be je len tett szer ve zet vég zi vagy vé gez te ti el
an nak el len õr zé se cél já ból, hogy a mû sze rek meg fe lel -
nek-e e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

A met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés el -
len õr zé sét szol gá ló vizs gá la to kat és tesz te ket a gyár tó dön -
té sé tõl füg gõ en vagy a 6. pont ban meg ha tá ro zott mó don,
va la mennyi mû szer vizs gá la tá val és tesz te lé sé vel, vagy
pe dig a 7. pont ban meg ha tá ro zott mó don, a mû sze rek sta -
tisz ti kai ala pon tör té nõ vizs gá la tá val és tesz te lé sé vel kell
el vé gez ni.

6. A met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés
hi te le sí té se va la mennyi mû szer vizs gá la tá val és tesz te lé -
sé vel

6.1. Min den mû szert egye di leg kell meg vizs gál ni, és a
13.  §-ban elõ írt, vo nat ko zó do ku men tu mok ban meg ha tá -
ro zott meg fe le lõ tesz te ket, vagy azok kal egyen ér té kû tesz -
te ket kell el vé gez ni an nak ér de ké ben, hogy hi te le sít sék a
rá juk meg ha tá ro zott met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek nek való

meg fe le lé sü ket. A 13.  §-ban elõ írt, vo nat ko zó do ku men -
tum hi á nyá ban az érin tett be je len tett szer ve zet dönt az el -
vég zen dõ tesz tek rõl.

6.2. A be je len tett szer ve zet meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt
ál lít ki az el vég zett vizs gá la tok és tesz tek te kin te té ben, és
min den egyes jó vá ha gyott mû sze ren fel tün te ti azo no sí tó -
szá mát, vagy sa ját fe le lõs sé gé re gon dos ko dik an nak fel -
tün te té sé rõl.

A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a meg fe le lõ sé gi ta nú -
sít vá nyok a mû szer hi te le sí té sé nek idõ pont já tól szá mí tott
10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok el len õr zé sei szá -
má ra ren del ke zés re áll ja nak.

7. A met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés
sta tisz ti kai hi te le sí té se

7.1. A gyár tó meg tesz min den in téz ke dést an nak ér de -
ké ben, hogy a gyár tá si fo lya mat biz to sít sa min den le gyár -
tott té tel egy sé ges sé gét, és az ál ta la gyár tott mû sze re ket el -
len õr zés cél já ból egy sé ges té te lek for má já ban nyújt ja be.

7.2. A 7.3. pont kö ve tel mé nyei sze rint min den egyes té -
tel bõl vé let len sze rû en kell min tát ven ni. A min tá ban sze -
rep lõ min den egyes mû szert egye di leg kell meg vizs gál ni,
és azo kon a rá juk vo nat ko zó met ro ló gi ai kö ve tel mé nyek -
nek való meg fe le lé sük meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló, a
13.  §-ban meg ha tá ro zott, vo nat ko zó do ku men tu mok ban
írt tesz te ket vagy azok kal egyen ér té kû tesz te ket kell el vé -
gez ni an nak meg ál la pí tá sá ra hogy a té telt el fo gad ják vagy
el uta sít ják. A 13.  §-ban meg ha tá ro zott, vo nat ko zó do ku -
men tum hi á nyá ban az érin tett be je len tett szer ve zet dönt az
el vég zen dõ tesz tek rõl.

7.3. A sta tisz ti kai el já rás nak a kö vet ke zõ kö ve tel mé -
nyek nek kell meg fe lel nie:

A sta tisz ti kai el len õr zés a jel lem zõ je gye ken ala pul. A
min ta vé te li rend szer nek biz to sí ta nia kell:

– egy 95%-os el fo ga dá si va ló szí nû ség nek meg fe le lõ
mi nõ ség szin tet, ke ve sebb mint 1%-os nem-meg fe le lés
mel lett,

– egy 5%-os el fo ga dá si va ló szí nû ség nek meg fe le lõ mi -
nõ ség ha tárt, ke ve sebb mint 7%-os nem-meg fe le lés mel -
lett.

7.4. Egy té tel el fo ga dá sa ese tén a té tel ben sze rep lõ
összes mû szert jó vá hagy ják, ki vé ve a min tá ban ta lált
olyan mû sze re ket, ame lyek rõl meg ál la pí tot ták, hogy nem
fe lel nek meg a tesz tek nek.

A be je len tett szer ve zet meg fe le lõ sé gi ta nú sít ványt ál lít
ki az el vég zett vizs gá la tok és tesz tek te kin te té ben, és min -
den egyes jó vá ha gyott mû sze ren fel tün te ti azo no sí tó szá -
mát, vagy sa ját fe le lõs sé gé re gon dos ko dik an nak fel tün te -
té sé rõl.

A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a meg fe le lõ sé gi iga -
zo lá sok a mû szer hi te le sí té sé nek idõ pont já tól szá mí tott
10 é ven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok el len õr zé sei szá -
má ra ren del ke zés re áll ja nak.
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7.5. Egy té tel el uta sí tá sa ese tén a be je len tett szer ve zet
meg te szi a meg fe le lõ in téz ke dé se ket an nak ér de ké ben,
hogy meg aka dá lyoz za az adott té tel for ga lom ba ho za ta lát.
A té te lek gya ko ri el uta sí tá sa ese tén a be je len tett szer ve zet
fel füg geszt he ti a sta tisz ti kai el len õr zést, és meg te he ti a
meg fe le lõ in téz ke dé se ket.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

8.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel lát el min den olyan mé rõ mû szert, amely tel je sí ti
e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye it.

8.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell te kin te té ben, és gon dos kod ni kell ar -
ról, hogy a nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont -
já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok
szá má ra ren del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat nak azo no sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki -
ál lí tot ták.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

Az 5. pont ban írt be je len tett szer ve zet egyet ér té sé vel a
gyár tó a be je len tett szer ve zet fe le lõs sé gé re an nak azo no sí -
tó szá mát is fel tün te ti a mé rõ mû sze re ken.

9. A be je len tett szer ve zet egyet ér té sé vel és an nak fe le -
lõs sé gé re a gyár tó a be je len tett szer ve zet azo no sí tó szá mát
már a gyár tá si fo lya mat so rán fel tün tet he ti a mé rõ mû sze re -
ken.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

10. A gyár tó kö te le zett sé ge it – a 4. és 7.1. pont sze rin ti
kö te le zett sé gek ki vé te lé vel – a gyár tó ne vé ben és fe le lõs -
sé gé re meg ha tal ma zott kép vi se lõ je is tel je sít he ti.

13. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Egyedi hitelesítésen alapuló megfelelõségi
nyilatkozat

(G modul)

1. Az „egye di hi te le sí té sen ala pu ló meg fe le lõ sé gi nyi -
lat ko zat” az a meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás, amellyel a
gyár tó tel je sí ti e mel lék let ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé -
ge ket, to váb bá biz to sít ja és ki je len ti, hogy a 4. pont ren del -
ke zé se i nek ha tá lya alá tar to zó mé rõ mû szer tel je sí ti e ren -
de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye it.

Mû sza ki do ku men tá ció

2. A gyár tó a 10.  §-ban le ír tak nak meg fele lõen el ké szí ti 
a mû sza ki do ku men tá ci ót, és azt a 4. pont ban írt be je len tett 
szer ve zet ren del ke zé sé re bo csát ja. A do ku men tá ció le he -
tõ vé te szi a mû szer nek e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé -
nye i nek való meg fe le lõ sé ge ér té ke lé sét. A do ku men tá ció
az ér té ke lés szem pont já ból szük sé ges mér ték ben rész le te -
zi a mû szer konst ruk ci ó ját, gyár tá sát és mû kö dé sét.

A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a mû sza ki do ku men -
tá ció 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok ren del ke zé -
sé re áll jon.

Gyár tás

3. A gyár tó min den in téz ke dést meg tesz an nak biz to sí -
tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tott mû szer meg fe lel jen e ren -
de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek.

Hi te le sí tés

4. A 13.  §-ban le írt, vo nat ko zó do ku men tu mok ban
meg ha tá ro zott meg fe le lõ vizs gá la to kat és tesz te ket vagy
azok kal egyen ér té kû tesz te ket a gyár tó ál tal ki vá lasz tott
be je len tett szer ve zet vég zi vagy vé gez te ti el az zal a cél lal,
hogy el len õriz ze a mû sze rek e ren de let vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye i nek való meg fe le lé sét. A 13.  §-ban le írt, vo nat ko zó 
do ku men tum hi á nyá ban az érin tett be je len tett szer ve zet
dönt az el vég zen dõ tesz tek rõl.

A be je len tett szer ve zet meg fe le lõ sé gi iga zo lást ál lít ki
az el vég zett vizs gá la tok és tesz tek te kin te té ben, és min den
egyes jó vá ha gyott mû sze ren fel tün te ti azo no sí tó szá mát,
vagy sa ját fe le lõs sé gé re gon dos ko dik an nak fel tün te té sé -
rõl.

A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy a meg fe le lõ sé gi iga -
zo lá sok a mû szer hi te le sí té sé nek idõ pont já tól szá mí tott
10 é ven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok el len õr zé sei szá -
má ra ren del ke zés re áll ja nak.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

5.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel, va la mint a 4. pont ban írt be je len tett szer ve zet fe -
le lõs sé gé re an nak azo no sí tá si szá má val lát el min den
olyan mé rõ mû szert, amely tel je sí ti e ren de let vo nat ko zó
kö ve tel mé nye it.

5.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell te kin te té ben, és gon dos kod ni kell ar -
ról, hogy a nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont -
já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok
szá má ra ren del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat nak azo no sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki -
ál lí tot ták.

A for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell lát ni a nyi lat -
ko zat egy pél dá nyá val.
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Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

6. A gyár tó nak a 2. és 4.2. pont sze rin ti kö te le zett sé ge it
a gyár tó ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal ma zott kép vi -
se lõ je is tel je sít he ti.

14. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Teljes minõségbiztosításon alapuló megfelelõségi
nyilatkozat

(H modul)

1. A „tel jes mi nõ ség biz to sí tá son ala pu ló meg fe le lõ sé gi 
nyi lat ko zat” az a meg fe le lõ ség-ér té ke lé si el já rás, amellyel
a gyár tó tel je sí ti e mel lék let ben meg ha tá ro zott kö te le zett -
sé ge ket, to váb bá biz to sít ja és ki je len ti, hogy az érin tett
mé rõ mû sze rek tel je sí tik e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé -
nye it.

Gyár tás

2. A gyár tó a 3. pont ban meg ha tá ro zott jó vá ha gyott mi -
nõ ség irá nyí tá si rend szert al kal maz za az érin tett mé rõ mû -
szer ter ve zé se, gyár tá sa, vég sõ ter mék el len õr zé se és tesz -
te lé se so rán, a gyár tó to váb bá a 4. pont ban meg ha tá ro zott
fel ügye let alá tar to zik.

Mi nõ ség irá nyí tá si rend szer

3.1. A gyár tó nak a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé -
se ér de ké ben a vá lasz tá sa sze rin ti be je len tett szer ve zet hez
ké rel met kell be nyúj ta nia.

A ké re lem az aláb bi ada to kat tar tal maz za:
– a ter ve zett mû szer ka te gó ri á ra vo nat ko zó va la mennyi

fon tos in for má ció;
– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -

tá ció.

3.2. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer biz to sít ja, hogy a mû -
sze rek meg fe lel nek e ren de let kö ve tel mé nye i nek.

A gyár tó ál tal be ve ze tett va la mennyi alap ele met, kö ve -
tel ményt és ren del ke zést írá sos po li ti kák, el já rá sok és uta -
sí tá sok for má já ban rend sze re sen és ren de zett mó don do -
ku men tál ni kell. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer e do ku men -
tá ci ó já nak le he tõ vé kell ten nie a mi nõ ség irá nyí tá si prog ra -
mok, ter vek, ké zi köny vek és nyil ván tar tá sok egy sé ges ér -
tel me zé sét. A do ku men tá ci ó nak kü lö nö sen a kö vet ke zõ
in for má ci ók meg fe le lõ le írá sát kell tar tal maz nia:

– a mi nõ sé gi cél ki tû zé sek, va la mint a terv és a ter mék
mi nõ sé gé vel kap cso lat ban a ve ze tés szer ve ze ti struk tú rá ja, 
kö te le zett sé gei és ha tás kö re;

– a mû sza ki terv elõ írásai, ide ért ve az al kal ma zan dó
szab vá nyo kat, és ha a 13.  §-ban elõ írt, vo nat ko zó do ku -
men tu mo kat nem al kal maz zák tel jes mér ték ben, ak kor e
ren de let mû sze rek re vo nat ko zó alap ve tõ kö ve tel mé nyei

tel je sí té sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben al kal ma zott mód sze -
re ket is;

– a ter vek el len õr zé sé re és jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
mód sze rek, el já rá sok és rend sze res in téz ke dé sek, ame lye -
ket az érin tett mû szer ka te gó ri á ba tar to zó mû sze rek ter ve -
zé sé nél al kal maz nak;

– a hasz ná lan dó gyár tá si, mi nõ ség el len õr zé si és mi nõ -
ség biz to sí tá si mód sze rek, el já rá sok és rend sze res in téz ke -
dé sek;

– a gyár tás elõtt, alatt és után el vég zen dõ vizs gá la tok és 
el len õr zé sek, va la mint azok el vég zé sé nek gya ko ri sá ga;

– a mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, ezen be lül kü lö nö sen a
vizs gá la ti je len té sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je -
len té sek az érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.;

– a kí vánt terv- és ter mék mi nõ ség el éré sé nek és a mi -
nõ ség irá nyí tá si rend szer ha té kony mû kö dé sé nek meg fi -
gye lé sé re szol gá ló esz kö zök.

3.3. A be je len tett szer ve zet ér té ke li a mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert an nak meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy az meg fe -
lel-e a 3.2. pont sze rin ti kö ve tel mé nyek nek. A be je len tett
szer ve zet vé lel me zi e kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést
az olyan mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek te kin te té ben, ame -
lyek a vo nat ko zó har mo ni zált szab ványt al kal ma zó nem -
ze ti szab vány meg fe le lõ elõ írásainak, a hi vat ko zá sok köz -
zé té te lé tõl kezd ve meg fe lel nek.

A mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek ben szer zett ta pasz ta la -
tok mel lett az el len õr zést vég zõ cso port nak meg fe le lõ ta -
pasz ta la tok kal kell ren del kez nie a met ro ló gia és a mû szer -
tech no ló gia te rü le tén, va la mint is mer nie kell e ren de let al -
kal ma zan dó kö ve tel mé nye it. Az ér té ke lé si el já rás nak ki
kell ter jed nie egy el len õr zõ lá to ga tás ra a gyár tó üze me i -
ben.

A dön tés rõl ér te sí te ni kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

3.4. A gyár tó vál lal ja a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si
rend szer bõl szár ma zó kö te le zett sé ge i nek meg fe le lõ tel je -
sí té sét, va la mint a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ és 
ha té kony fenn tar tá sát.

3.5. A gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert jó vá ha gyó
be je len tett szer ve ze tet ér te sí ti a mi nõ ség irá nyí tá si rend -
szert érin tõ bár mi lyen ter ve zett vál toz ta tás ról.

A be je len tett szer ve zet ér té ke li a ja va solt vál toz ta tá so -
kat, és ha tá roz ar ról, hogy a meg vál toz ta tott mi nõ ség irá -
nyí tá si rend szer meg fe lel-e a 3.2. pont sze rin ti kö ve tel mé -
nyek nek, vagy is mé telt ér té ke lés re van szük ség.

A dön tés rõl ér te sí te nie kell a gyár tót. Az ér te sí tés nek
tar tal maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

A be je len tett szer ve zet fe le lõs sé gé re vég zett fel ügye let

4.1. A fel ügye let cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy a gyár tó
tel je sí ti a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer bõl szár -
ma zó kö te le zett sé ge it.

4.2. A gyár tó le he tõ vé te szi a be je len tett szer ve zet szá -
má ra a gyár tás, az el len õr zés, a vizs gá lat és a rak tá ro zás
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hely szí né re való be lé pést el len õr zés cél já ból, va la mint a
szer ve zet ren del ke zé sé re bo csát ja az összes szük sé ges in -
for má ci ót, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi ira tok ra:

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -
tá ció;

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ter ve zé si ré sze szá má ra
elõ irány zott mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, így az elem zé sek,
szá mí tá sok, vizs gá la tok stb. ered mé nyei;

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer gyár tá si ré sze szá má ra
elõ irány zott mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, így a vizs gá la ti je -
len té sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je len té sek az
érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.

4.3. A be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként el len õr zést
vé gez an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tó fenn tart -
ja és al kal maz za a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert, és az el len -
õr zé si je len tést a gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja.

4.4. A be je len tett szer ve zet elõ re be nem je len tett lá to -
ga tást is te het a gyár tó nál. E lá to ga tá sok so rán a mi nõ ség -
irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ mû kö dé sé nek vizs gá la ta cél -
já ból a be je len tett szer ve zet szük ség sze rint ter mék vizs gá -
la tot vé gez het vagy vé gez tet het. A szer ve zet a gyár tó ren -
del ke zé sé re bo csát ja a lá to ga tá si je len tést, va la mint vizs -
gá lat vég zé se ese tén a vizs gá la ti je len tést.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

5.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel, va la mint a 3.1. pont ban írt be je len tett szer ve zet
fe le lõs sé gé re an nak azo no sí tá si szá má val lát el min den
olyan mé rõ mû szert, amely tel je sí ti e ren de let vo nat ko zó
kö ve tel mé nye it.

5.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell te kin te té ben, és gon dos kod ni kell ar -
ról, hogy a nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si idõ pont -
já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá gok
szá má ra ren del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat nak azo no sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki -
ál lí tot ták.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

6. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy az utol só mû szer
gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té -
kes ha tó sá gok szá má ra a kö vet ke zõk ren del ke zés re áll ja -
nak:

– a 3.1. pont má so dik fran cia be kez dé sé ben írt, a mi nõ -
ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men tá ció;

– a 3.5. pont ban írt, jó vá ha gyott vál to zás;
– a be je len tett szer ve zet 3.5., a 4.3. és a 4.4. pont ban írt

ha tá ro za tai és je len té sei.

7. Min den egyes be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként
az ille té kes ha tó ság ren del ke zé sé re bo csát ja a mi nõ ség irá -
nyí tá si rend sze rek re vo nat ko zó ki ál lí tott és el uta sí tott jó -
vá ha gyá sok jegy zé két, és ha la dék ta la nul ér te sí ti a ha tó sá -
got ar ról, ha egy mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó
jó vá ha gyást vissza von tak.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

8. A gyár tó nak a 3.1., a 3.5., 5.2. és 6. pont sze rin ti kö -
te le zett sé ge it a gyár tó ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je is tel je sít he ti.

15. melléklet
a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

Teljes minõségbiztosításon és tervvizsgálaton alapuló
megfelelõségi nyilatkozat

(H1 modul)

1. A „tel jes mi nõ ség biz to sí tá son és terv vizs gá la ton ala -
pu ló meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat” az a meg fe le lõ ség-ér té ke -
lé si el já rás, amellyel a gyár tó tel je sí ti e mel lék let ben meg -
ha tá ro zott kö te le zett sé ge ket, to váb bá biz to sít ja és ki je len -
ti, hogy az érin tett mé rõ mû sze rek tel je sí tik e ren de let vo -
nat ko zó kö ve tel mé nye it.

Gyár tás

2. A gyár tó a 3. pont ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti jó vá -
ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szert al kal maz za az érin tett
mé rõ mû szer ter ve zé se, gyár tá sa, vég sõ ter mék el len õr zé se
és vizs gá la ta so rán, a gyár tó to váb bá az 5. pont ban meg ha -
tá ro zott fel ügye let alá tar to zik. A mé rõ mû szer mû sza ki
ter vé nek meg fe le lõ sé gét a 4. pont ren del ke zé sei sze rint
vizs gál ták.

Mi nõ ség irá nyí tá si rend szer

3.1. A gyár tó nak a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ér té ke lé -
se ér de ké ben a vá lasz tá sa sze rin ti be je len tett szer ve zet hez
ké rel met kell be nyúj ta nia.

A ké re lem az aláb bi ada to kat tar tal maz za:
– a ter ve zett mû szer ka te gó ri á ra vo nat ko zó va la mennyi

fon tos in for má ció;
– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -

tá ció.

3.2. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer biz to sít ja, hogy a mû -
sze rek meg fe lel nek e ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i -
nek.

A gyár tó ál tal be ve ze tett va la mennyi alap ele met, kö ve -
tel ményt és ren del ke zést írá sos po li ti kák, el já rá sok és uta -
sí tá sok for má já ban rend sze re sen és ren de zett mó don do -
ku men tál ni kell. A mi nõ ség irá nyí tá si rend szer e do ku men -
tá ci ó já nak le he tõ vé kell ten nie a mi nõ ség irá nyí tá si prog ra -
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mok, ter vek, ké zi köny vek és nyil ván tar tá sok egy sé ges ér -
tel me zé sét. A do ku men tá ci ó nak kü lö nö sen a kö vet ke zõ
in for má ci ók meg fe le lõ le írá sát kell tar tal maz nia:

– a mi nõ sé gi cél ki tû zé sek, va la mint a terv és ter mék
mi nõ sé gé vel kap cso lat ban a ve ze tés szer ve ze ti struk tú rá ja, 
kö te le zett sé gei és ha tás kö re;

– a mû sza ki terv elõ írásai, ide ért ve az al kal ma zan dó
szab vá nyo kat, és ha a 13.  §-ban elõ írt, vo nat ko zó do ku men -
tu mo kat nem al kal maz zák tel jes mér ték ben, az e ren de let
mû sze rek re vo nat ko zó alap ve tõ kö ve tel mé nyei tel je sí té sé -
nek biz to sí tá sa ér de ké ben al kal ma zott mód sze re ket is;

– a ter vek el len õr zé sé re és jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
mód sze rek, el já rá sok és rend sze res in téz ke dé sek, ame lye -
ket az érin tett mû szer ka te gó ri á ba tar to zó mû sze rek ter ve -
zé sé nél al kal maz nak;

– a hasz ná lan dó gyár tá si, mi nõ ség el len õr zé si és mi nõ -
ség biz to sí tá si mód sze rek, el já rá sok és rend sze res in téz ke -
dé sek;

– a gyár tás elõtt, alatt és után el vég zen dõ vizs gá la tok és 
el len õr zé sek, va la mint azok el vég zé sé nek gya ko ri sá ga;

– a mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, ezen be lül kü lö nö sen a
vizs gá la ti je len té sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je -
len té sek az érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.;

– a kí vánt terv- és ter mék mi nõ ség el éré sé nek és a mi -
nõ ség irá nyí tá si rend szer ha té kony mû kö dé sé nek meg fi -
gye lé sé re szol gá ló esz kö zök.

3.3. A be je len tett szer ve zet ér té ke li a mi nõ ség irá nyí tá si
rend szert an nak meg ál la pí tá sa cél já ból, hogy az meg fe -
lel-e a 3.2. pont sze rin ti kö ve tel mé nyek nek. A be je len tett
szer ve zet vé lel me zi e kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lést
az olyan mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek te kin te té ben, ame -
lyek a vo nat ko zó har mo ni zált szab ványt al kal ma zó nem -
ze ti szab vány meg fe le lõ elõ írásainak a hi vat ko zá sok a Ma -
gyar Szab vány ügyi Tes tü let Hi va ta los Lap já ban való köz -
zé té te lé tõl kezd ve meg fe lel nek.

A mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rek ben szer zett ta pasz ta la -
tok mel lett az el len õr zést vég zõ cso port nak meg fe le lõ ta -
pasz ta la tok kal kell ren del kez nie a met ro ló gia és a mû szer -
tech no ló gia te rü le tén, va la mint is mer nie kell e ren de let al -
kal ma zan dó kö ve tel mé nye it. Az ér té ke lé si el já rás nak ki
kell ter jed nie egy el len õr zõ lá to ga tás ra a gyár tó üze me i -
ben.

A dön tés rõl ér te sí te ni kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

3.4. A gyár tó vál lal ja a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si
rend szer bõl szár ma zó kö te le zett sé ge i nek meg fe le lõ tel je -
sí té sét, va la mint a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ és 
ha té kony fenn tar tá sát.

3.5. A gyár tó a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert jó vá ha gyó
be je len tett szer ve ze tet ér te sí ti a mi nõ ség irá nyí tá si rend -
szert érin tõ bár mi lyen ter ve zett vál toz ta tás ról.

A be je len tett szer ve zet ér té ke li a ja va solt vál toz ta tá so -
kat, és ha tá roz ar ról, hogy a meg vál toz ta tott mi nõ ség irá -
nyí tá si rend szer meg fe lel-e a 3.2. pont sze rin ti kö ve tel mé -
nyek nek, vagy is mé telt ér té ke lés re van szük ség.

A dön tés rõl ér te sí te nie kell a gyár tót. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a vizs gá lat kö vet kez te té se it és a dön tés oka it.

3.6. Min den egyes be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként
az ille té kes ha tó ság ren del ke zé sé re bo csát ja a mi nõ ség irá -
nyí tá si rend sze rek re vo nat ko zó ki ál lí tott és el uta sí tott jó -
vá ha gyá sok jegy zé két, és ha la dék ta la nul ér te sí ti a ha tó sá -
got ar ról, ha egy mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó
jó vá ha gyást vissza von tak.

Terv vizs gá lat

4.1. A gyár tó terv vizs gá la ti ké rel met nyújt be a
3.1. pont ban írt be je len tett szer ve zet hez.

4.2. A ké re lem nek le he tõ vé kell ten nie a mû szer ter vé -
nek, gyár tá sá nak és mû kö dé sé nek meg ér té sét, va la mint e
ren de let vo nat ko zó kö ve tel mé nye i nek való meg fe le lés ér -
té ke lé sét. A ké re lem tar tal maz za:

– a gyár tó ne vét és cí mét;
– írá sos nyi lat ko zat ar ról, hogy ugyan ilyen tár gyú ké -

rel met nem nyúj tot tak be má sik be je len tett szer ve zet hez;
– a 10.  §-ban meg ha tá ro zott mû sza ki do ku men tá ci ót. A 

do ku men tá ci ó nak le he tõ vé kell ten nie an nak ér té ke lé sét,
hogy a mû szer meg fe lel-e e ren de let vo nat ko zó kö ve tel -
mé nye i nek. A do ku men tá ció az ér té ke lés szem pont já ból
szük sé ges mér ték ben rész le te zi a mû szer konst ruk ci ó ját,
gyár tá sát és mû kö dé sét;

– a mû sza ki terv meg fe le lõ sé gét alá tá masz tó bi zo nyí té -
kot. A bi zo nyí ték nak utal nia kell min den olyan vo nat ko zó
do ku men tum ra, ame lyet al kal maz tak, kü lö nö sen
amennyi ben a 13.  §-ban meg ha tá ro zott, vo nat ko zó do ku -
men tu mo kat nem tel jes mér ték ben al kal maz ták, to váb bá
szük ség ese tén a bi zo nyí ték nak tar tal maz nia kell a gyár tó
meg fe le lõ la bo ra tó ri u ma, il let ve a gyár tó ne vé ben és fe le -
lõs sé gé re el já ró egyéb vizs gá ló la bo ra tó ri um ál tal el vég -
zett vizs gá la tok ered mé nye it.

4.3. A be je len tett szer ve zet meg vizs gál ja a ké rel met, és
ha a terv meg fe lel a mé rõ mû szer re al kal ma zan dó ren del -
ke zé sek nek, ki ál lít ja a gyár tó ré szé re az EK-terv vizs gá la ti
ta nú sít ványt. A ta nú sít vá nyon fel kell tün tet ni a gyár tó ne -
vét és cí mét, a vizs gá lat kö vet kez te té se it, ér vé nyes sé gé nek 
fel té te le it és a jó vá ha gyott mû szer azo no sí tá sá hoz szük sé -
ges ada to kat.

4.3.1. A mû sza ki do ku men tá ció va la mennyi vo nat ko zó
ré szét mel lé kel ni kell a ta nú sít vány hoz.

4.3.2. A ta nú sít vány nak és mel lék le te i nek tartalmaz -
niuk kell a meg fe le lõ ség ér té ke lé sé hez és a hasz ná lat köz -
be ni el len õr zé sek hez szük sé ges összes in for má ci ót. An -
nak ér té ke lé sé re, hogy a gyár tott mû sze rek a meg fe le lõ
esz kö zök kel való be sza bá lyo zás után met ro ló gi ai jel lem -
zõ ik rep ro du kál ha tó sá ga te kin te té ben meg fe lel nek-e a
vizs gált terv nek, a ta nú sít vány tar tal ma a kö vet ke zõk re
ter jed ki:

– a mû szer ter vé nek met ro ló gi ai jel lem zõi;
– a mû szer sér tet len sé gé nek biz to sí tá sá hoz szük sé ges

in téz ke dé sek (plom ba, szoft ver azo no sí tó stb.);
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– a mû szer azo no sí tá sá hoz és a terv nek való kül sõ meg -
fe le lõ ség vi zu á lis el len õr zé sé hez szük sé ges egyéb ele -
mek re vo nat ko zó in for má ci ók;

– adott eset ben a le gyár tott mû sze rek jel lem zõ i nek hi -
te le sí té sé hez szük sé ges to váb bi rész le tes in for má ci ók;

– rész egy sé gek ese té ben a más rész egy sé gek kel vagy
mé rõ mû sze rek kel való kom pa ti bi li tás biz to sí tá sá hoz szük -
sé ges va la mennyi szük sé ges in for má ció.

4.3.3. A be je len tett szer ve zet mind ezek rõl ér té ke lõ je -
len tést ké szít, és gon dos ko dik ar ról, hogy a je len tés az ille -
té kes ha tó ság ren del ke zé sé re áll jon. A 12.  § 8. pont já nak
sé rel me nél kül a be je len tett szer ve zet ki zá ró lag a gyár tó
be le egye zé sé vel te szi köz zé e je len tés tar tal mát vagy an -
nak egyes ré sze it.

A ta nú sít vány a ki ál lí tá sá tól szá mí tott tíz évig ér vé nyes,
és újabb tíz éves idõ tar ta mok ra meg újít ha tó.

Ha a gyár tó nak a terv vizs gá la ti ta nú sít vány irán ti ké rel -
mét el uta sít ják, a be je len tett szer ve zet rész le te sen is mer te -
ti az el uta sí tás oka it.

4.4. A gyár tó tá jé koz tat ja az EK-terv vizs gá la ti ta nú sít -
ványt ki ál lí tó be je len tett szer ve ze tet a jó vá ha gyott terv alap -
ve tõ mó do sí tá sa i ról. A jó vá ha gyott terv mó do sí tá sa it szin tén 
jóvá kell hagy nia az EK-terv vizs gá la ti ta nú sít ványt ki ál lí tó
be je len tett szer ve zet nek, ha a mó do sí tá sok be fo lyá sol hat ják
a mû szer e ren de let alap ve tõ kö ve tel mé nye i nek való meg fe -
le lõ sé gét, a ta nú sít vány ér vé nyes sé gé nek fel té te le it, il let ve a
mû szer hasz ná la tá val kap cso lat ban elõ írt fel té te le ket. Az
újabb jó vá ha gyást ki egé szí tés for má já ban kell az ere de ti
EK-terv vizs gá la ti ta nú sít vány hoz mel lé kel ni.

4.5. Min den egyes be je len tett szer ve zet idõ sza kon ként az
ille té kes ha tó ság ren del ke zé sé re bo csát ja a kö vet ke zõ ket:

– a ki ál lí tott EK-terv vizs gá la ti ta nú sít vá nyok és ezek
mel lék le tei;

– a már ki ál lí tott ta nú sít vá nyok hoz kap cso ló dó ki egé -
szí té sek és mó do sí tá sok.

Min den egyes be je len tett szer ve zet ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja az ille té kes ha tó sá got az EK-terv vizs gá la ti ta nú -
sít vá nyok vissza vo ná sá ról.

4.6. A gyár tó vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ je az utol -
só mé rõ mû szer gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott 10 évig
meg õr zi az EK-terv vizs gá la ti ta nú sít vány nak, a ta nú sít -
vány mel lék le te i nek és ki egé szí té se i nek, va la mint a mû -
sza ki do ku men tá ci ó nak egy-egy pél dá nyát.

Ha sem a gyár tó, sem pe dig meg ha tal ma zott kép vi se lõ je 
a Kö zös ség ben nem ren del ke zik szék hellyel, a mû sza ki
do ku men tá ció ren del ke zés re bo csá tá sá ért a gyár tó ál tal ki -
je lölt sze mély fe lel.

A be je len tett szer ve zet fe le lõs sé gé re vég zett fel ügye let

5.1. A fel ügye let cél ja an nak biz to sí tá sa, hogy a gyár tó
tel je sí ti a jó vá ha gyott mi nõ ség irá nyí tá si rend szer bõl szár -
ma zó kö te le zett sé ge it.

5.2. A gyár tó le he tõ vé te szi a be je len tett szer ve zet szá -
má ra a ter ve zés, a gyár tás, a vizs gá lat, az el len õr zés és a
rak tá ro zás hely szí né re való be lé pést vizs gá lat cél já ból, va -

la mint a szer ve zet ren del ke zé sé re bo csát ja az összes szük -
sé ges in for má ci ót, kü lö nös te kin tet tel az aláb bi ira tok ra:

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer re vo nat ko zó do ku men -
tá ció;

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer ter ve zé si ré sze szá má ra
elõ irány zott mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, így az elem zé sek,
szá mí tá sok, tesz tek stb. ered mé nyei;

– a mi nõ ség irá nyí tá si rend szer gyár tá si ré sze szá má ra
elõ irány zott mi nõ sé gi nyil ván tar tá sok, így a vizs gá la ti je -
len té sek és teszt ada tok, ka lib rá lá si ada tok, je len té sek az
érin tett sze mély zet ké pe sí té sé rõl stb.

5.3. A be je len tett szer ve zet rend sze res el len õr zé se ket
vé gez an nak biz to sí tá sa ér de ké ben, hogy a gyár tó fenn tart -
ja és al kal maz za a mi nõ ség irá nyí tá si rend szert, és az el len -
õr zé si je len tést a gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja.

5.4. A be je len tett szer ve zet elõ re be nem je len tett lá to -
ga tást is te het a gyár tó nál. E lá to ga tá sok so rán a mi nõ ség -
irá nyí tá si rend szer meg fe le lõ mû kö dé sé nek vizs gá la ta cél -
já ból a be je len tett szer ve zet szük ség sze rint ter mék vizs gá -
la tot vé gez het vagy vé gez tet het. A be je len tett szer ve zet a
gyár tó ren del ke zé sé re bo csát ja a lá to ga tá si je len tést, va la -
mint vizs gá lat vég zé se ese tén a vizs gá la ti je len tést.

Írá sos nyi lat ko zat a meg fe le lõ ség rõl

6.1. A gyár tó CE-je lö lés sel és ki egé szí tõ met ro ló gi ai je -
lö lés sel, va la mint a 3.1. pont ban írt be je len tett szer ve zet
fe le lõs sé gé re an nak azo no sí tá si szá má val lát el min den
olyan mé rõ mû szert, amely tel je sí ti e ren de let vo nat ko zó
kö ve tel mé nye it.

6.2. Meg fe le lõ sé gi nyi lat ko za tot kell ki ál lí ta ni min den
egyes mû szer mo dell te kin te té ben, és gon dos kod ni kell ar ról, 
hogy a meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat az utol só mû szer gyár tá si
idõ pont já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té kes ha tó sá -
gok szá má ra ren del ke zés re áll jon. A meg fe le lõ sé gi nyi lat ko -
zat nak azo no sí ta nia kell azt a mû szer mo dellt, amely rõl ki ál -
lí tot ták, és utal nia kell a terv vizs gá la ti ta nú sít vány ra.

Min den egyes for ga lom ba ho zott mé rõ mû szert el kell
lát ni a nyi lat ko zat egy pél dá nyá val. Ezt a kö ve tel ményt
azon ban úgy is le het ér tel mez ni, hogy ami kor egyet len fel -
hasz ná ló ré szé re szál lí ta nak nagy szá mú mû szert, a kö ve -
tel mény egye di mû sze rek he lyett egy-egy té tel re vagy
szál lít mány ra vo nat ko zik.

7. A gyár tó gon dos ko dik ar ról, hogy az utol só mû szer
gyár tá si idõ pont já tól szá mí tott 10 éven ke resz tül az ille té kes
ha tó sá gok szá má ra a kö vet ke zõk ren del ke zés re áll ja nak:

– a 3.1. pont má so dik fran cia be kez dé sé ben írt do ku -
men tá ció;

– a 3.5. pont ban írt, jó vá ha gyott vál toz ta tás;
– a be je len tett szer ve zet nek a 3.5., 5.3. és 5.4. pon tok

sze rin ti ha tá ro za tai és je len té sei.

Meg ha tal ma zott kép vi se lõ

8. A gyár tó nak a 3.1., a 3.5., 6.2. és 7. pont ban írt kö te -
le zett sé ge it a gyár tó ne vé ben és fe le lõs sé gé re meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ je is tel je sít he ti.
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16. melléklet a 8/2006. (II. 27.)GKM rendelethez 
 

Vízmérők 
 

A lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású, tiszta hideg- vagy melegvíz mennyiségének mérésére 
szolgáló vízmérőkre az 1. melléklet vonatkozó követelményeit, e melléklet speciális követelményeit és e rendelet 
9. §-ának (3) bekezdése a) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell alkalmazni. 
  

Fogalommeghatározások 
 

Vízmérő: Üzemi körülmények között a mérőátalakítón átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért érték tárolására és 
kijelzésére szolgáló műszer. 
Minimális térfogatáram (Q1): Az a legkisebb térfogatáram, amelynél a vízmérő kijelzése megfelel a legnagyobb 
megengedett hibával kapcsolatos követelményeknek. 
Átmeneti térfogatáram (Q2): Az átmeneti térfogatáram a névleges térfogatáram és a minimális térfogatáram között 
lévő azon térfogatáram-érték, amelynél a térfogatáram-tartomány két zónára, a felső és alsó terhelési zónára osztható. 
Mind két zónára más legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik. 
Névleges térfogatáram (Q3): Az a legnagyobb térfogatáram, amelynél a vízmérő szokásos üzemi körülmények között, 
azaz egyenletes vagy szakaszos térfogatáram mellett, megfelelően működik. 
Maximális térfogatáram (Q4): A maximális térfogatáram az a legnagyobb térfogatáram, amelynél a vízmérő 
meghibásodás nélkül rövid ideig megfelelően működtethető. 
  

Követelmények 
 
Előírt működési feltételek  
A gyártónak meg kell határoznia a mérőeszköz előírt működési feltételeit, különösen a következőket: 
1. A víz térfogatáram-tartomány. 

A térfogatáram-tartomány értékeinek a következő feltételeket kell teljesíteniük: 
Q3/Q1 ≥ 10 
Q2/Q1 = 1,6 
Q4/Q3 = 1,25 
E rendelet hatálybalépésétől számított 5 évig a Q2/Q1 aránya 1,5; 2,5; 4 vagy 6,3 is lehet. 

2. A víz hőmérséklet-tartomány. 
A hőmérséklet-tartomány értékeinek a következő feltételeket kell teljesíteniük: 
0,1 °C és legalább 30 °C között, vagy 
30 °C és legalább 90 °C között. 
A vízmérő olyan kialakítású is lehet, hogy mindkét tartományban képes működni. 

3. A víz relatív nyomástartománya, amelynek Q3 térfogatáramon 0,3 bar és legalább 10 bar között kell lennie. 
4. Tápfeszültség: a váltóáramú táplálás névleges értéke és/vagy az egyenáramú táplálás határértékei. 
 
Legnagyobb megengedett hiba (MPE) 
5. Az átmeneti térfogatáram (Q2) (beleértve) és a felső térfogatáram (Q4) közötti térfogatáram mellett szállított 

mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitív vagy negatív) hiba, az MPE 
≤ 30 °C hőmérsékletű víznél 2%, 
> 30 °C hőmérsékletű víznél 3%. 

6. A minimális térfogatáram (Q1) és az átmeneti térfogatáram (Q2) (nem beleértve) közötti térfogatáram mellett 
szállított mennyiségnél a legnagyobb megengedett (pozitív vagy negatív) hiba (MPE) bármilyen 
hőmérsékletű víznél 5%. 

 
A zavarok megengedett hatása  
7.1. Elektromágneses zavartűrés  
7.1.1. Az elektromágneses zavar csak olyan hatást gyakorolhat a vízmérőre, hogy 

– a mérési eredmény eltérése ne haladhassa meg a 7.1.3. pontban meghatározott kritikus határértéket, vagy 
– a kijelzést nem lehet mérési eredményként értelmezni, tárolni vagy továbbítani, mert az pillanatnyi 

ingadozásokat tartalmaz. 
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7.1.2. Az elektromágneses zavart követően a vízmérőnek 
– vissza kell állnia a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) belüli működésre, 
– védetté kell tennie összes mérési funkcióját, és 
– lehetővé kell tennie az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását. 

7.1.3. A kritikus határérték a következő két érték közül az alacsonyabb: 
– az a térfogat, amely a mért mennyiségre vonatkozó felső terhelési tartományban a legnagyobb 

megengedett hibaérték (MPE) felének felel meg; 
– az a térfogat, amely a Q3 térfogatáram mellett egy perc alatt átfolyó mennyiségre vonatkozó legnagyobb 

megengedett hibának (MPE) felel meg. 
7.2. Tartósság 

A gyártó által becsült időszak figyelembevételével elvégzett megfelelő vizsgálatot követően a következő 
követelményeknek kell teljesülniük: 

7.2.1. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési eredményekkel 
összehasonlítva nem haladhatják meg 
– a Q1 (beleértve) és Q2 (nem beleértve) között mért mennyiség 3%-át, 
– a Q2 (beleértve) és Q4 (beleértve) között mért mennyiség 1,5%-át. 

7.2.2. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mért mennyiség tekintetében a kijelzett térfogatérték eltérése 
nem haladhatja meg: 
– a Q1 (beleértve) és Q2 (nem beleértve) között mért mennyiség ±6%-át, 
– a 0,1 °C és 30 °C közötti hőmérsékletű víz mérésére szolgáló vízmérő esetében a Q2 (beleértve) és 

Q4 (beleértve) között mért mennyiség ±2,5%-át, 
– a 30 °C és 90 °C közötti hőmérsékletű víz mérésére szolgáló vízmérő esetében a Q2 (beleértve) és 

Q4 (beleértve) között mért mennyiség ±3,5%-át. 
 
Alkalmasság 
8.1. A vízmérő kialakításának olyannak kell lennie – amennyiben nincs más erre vonatkozó egyértelmű jelölés –, 

hogy bármilyen helyzetben felszerelhető és működtethető legyen. 
8.2. A gyártónak meg kell adnia, hogy a vízmérő a visszaáramló víz mérésére is alkalmas-e. Ebben az esetben a 

visszaáramló víz mennyiségét vagy levonják az összmennyiségből, vagy külön jegyzik fel. Az átáramló és a 
visszaáramló mennyiségre ugyanaz a legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik. 
A visszaáramló vízmennyiség mérésére nem alkalmas vízmérőket úgy kell kialakítani, hogy a visszaáram- 
lást megakadályozzák, illetve a véletlenszerű visszaáramlás ne okozza a mérési jellemzők romlását vagy 
változását. 

 
Mértékegységek 
9. A vízmérő a mért mennyiséget köbméterben jelzi. 
 
Üzembe helyezés 
10. Biztosítani kell, hogy a forgalmazó vagy a vízmérő felszerelésére jogszabály alapján kijelölt személy úgy 

határozza meg az 1., 2. és 3. pont szerinti követelményeket, hogy a mérő az előirányzott vagy előrelátható 
fogyasztást pontosan tudja mérni. 

 
 
 
17. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez 

 
Gázmérők és számítóegységek  

 
Az alábbiakban meghatározott, lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású gázmérőkre és 
számítóegységekre az 1. melléklet vonatkozó követelményeit, e melléklet speciális követelményeit és a 9. § 
(3) bekezdésének b) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell alkalmazni. 
 

Fogalommeghatározások  
Gázmérő: Olyan mérőeszköz, amelyet a rajta átáramló fűtőgáz mennyiségének (térfogatának vagy tömegének) 
mérésére, tárolására és kijelzésére terveztek. 
Számítóegység: A gázmérőre szerelt berendezés, amely automatikusan átszámítja a mérési feltételek mellett 
megállapított mennyiséget referencia állapot szerinti mennyiséggé. 
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Legkisebb áramlás (Qmin): Az a legkisebb áramlás, amelynél a gázmérőn kijelzett mennyiség megfelel a legnagyobb 
megengedett hibára (MPE) vonatkozó követelményeknek. 
Legnagyobb áramlás (Qmax): Az a legnagyobb áramlás, amelynél a gázmérőn kijelzett mennyiség megfelel a 
legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó követelményeknek. 
Átmeneti áramlás (Qt): Az átmeneti áramlás a minimális és maximális áramlás közötti áramlásérték, amely az 
áramlási tartományt két zónára, a felső és alsó zónára osztja. Mindkét zónára eltérő legnagyobb megengedett hibaérték 
(MPE) vonatkozik. 
Túlterhelési áramlás (Qr): A túlterhelési áramlás az a legnagyobb áramlás, amelynél a mérő meghibásodás nélkül 
rövid ideig működtethető. 
Referencia állapot: Az a meghatározott állapot, amelyre a mért mennyiséget átszámítják. 

 
 

I. Rész – követelmények – gázmérők 
 
1. Névleges működési feltételek 

A gyártónak meg kell határoznia a gázmérő névleges működési feltételeit, figyelembe véve a következőket: 
1.1. A gáz áramlás-tartományának teljesítenie kell legalább a következő feltételeket:  

Osztály Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax 
1,5 ≥ 150 ≥ 10 1,2 
1,0 ≥ 20 ≥ 5 1,2  

1.2. A gáz hőmérséklet-tartományának legkisebb értéke 40 °C.  
1.3. A fűtőgázzal kapcsolatos feltételek 

A gázmérőket a rendeltetési ország gázcsoportjainak és hálózati nyomásoknak megfelelően kell megtervezni. 
A gyártónak elsősorban az alábbi adatokat kell megadnia: 
– a gázcsalád vagy -csoport; 
– a legnagyobb üzemi nyomás. 

1.4. A környezeti hőmérséklet-tartomány legkisebb értéke 50 °C. 
1.5. A váltóáramú táplálás névleges értéke és/vagy az egyenáramú táplálás határértékei. 
 
2. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)  
2.1.  Gázmérők, amelyek a mérési feltételek melletti térfogatot vagy a tömeget jelzik ki.  

1. táblázat 
Osztály 1,5 1,0 

Qmin ≤ Q < Qt 3% 2% 
Qt ≤ Q ≤ Qmax 1,5% 1% 
 
Amennyiben a Qt és a Qmax közötti összes hibának ugyanaz az előjele, akkor az 1,5 osztály esetében egyikük 
sem lépheti túl az 1%-ot, az 1,0 osztály esetében pedig a 0,5%-ot. 

2.2. A hőmérséklet-korrekciós gázmérőkre, amelyek kizárólag a korrigált mennyiséget jelzik ki, egy 30 °C-os 
hőmérséklet-tartományon belül – amely szimmetrikus egy, a gyártó által megadott 15 °C és 25 °C közötti 
hőmérsékletre – 0,5%-kal nagyobb legnagyobb megengedett hibaérték (MPE) vonatkozik. E tartományon 
kívül 10 °C-onként további 0,5%-os MPE növekedés megengedett. 

 
3. A zavarok megengedett hatása 
3.1. Elektromágneses zavartűrés 
3.1.1. Az elektromágneses zavar csak olyan hatást gyakorolhat a gázmérőre és a számítóegységre, hogy 

– a mérési eredmény eltérése ne haladhassa meg a 3.1.3. pontban meghatározott kritikus határértéket, vagy 
– a kijelzést  nem lehet mérési eredményként értelmezni, tárolni vagy továbbítani,  
      mert az pillanatnyi ingadozásokat tartalmaz. 

3.1.2. Az elektromágneses zavart követően a gázmérőnek 
– vissza kell állnia a legnagyobb megengedett hibaértéken belüli működésre, 
– védetté kell tennie az összes mérési funkciót, és 
– lehetővé kell tennie az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását. 
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3.1.3. A kritikus határérték a következő két érték közül az alacsonyabb: 
– az a mennyiség, amely a felső terhelési tartományban a legnagyobb megengedett hiba (MPE) felének 

felel meg a mért mennyiségre vonatkoztatva; 
– az a mennyiség, amely a legnagyobb megengedett hibának (MPE) felel meg a legnagyobb áramlás 

mellett egy perc alatt átáramló mennyiségre vonatkoztatva. 
3.2. Az áramlás irányában és az áramlással ellentétes irányban fellépő áramlási zavarok 

A gyártó által megadott beépítési feltételek esetén az áramlási zavarok nem léphetik túl a legnagyobb 
megengedett hiba (MPE) egyharmadát. 

 
4. Tartósság 

A gyártó által becsült időszak figyelembe vételével elvégzett megfelelőségi vizsgálatot követően a következő 
kritériumoknak kell teljesülniük: 

4.1. 1,5 osztályú mérők 
4.1.1. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények a Qt–Qmax áramlási tartományban az eredeti 

mérési eredményektől legfeljebb 2%-kal térhetnek el. 
4.1.2. A kijelzés hibája a tartóssági vizsgálatot követően nem haladhatja meg a 2. pontban meghatározott 

legnagyobb megengedett hiba (MPE) kétszeresét. 
4.2. 1,0 osztályú mérők 
4.2.1. A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérése az eredeti mérési eredményekkel 

összehasonlítva nem haladhatja meg a 2. pontban meghatározott legnagyobb megengedett hiba (MPE) 
egyharmadát. 

4.2.2. A kijelzés hibája a tartóssági vizsgálatot követően nem haladhatja meg a 2. pontban meghatározott 
legnagyobb megengedett hibát (MPE). 

 
5. Alkalmasság 
5.1. A hálózatról (váltóáramról vagy egyenáramról) működtetett gázmérőt biztonsági áramellátó berendezéssel 

vagy más hasonló eszközzel kell felszerelni, amely a fő áramforrás hibája esetén az összes mérési funkciót 
biztosítja. 

5.2. A mérőre felszerelt áramforrás élettartama legalább öt év legyen. Az élettartam 90%-ának elteltét követően a 
készüléknek figyelmeztető jelzést kell adnia. 

5.3. A kijelzőnek elégséges számjeggyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a Qmax áramlás mellett 8000 órán keresztül 
átáramló mennyiségnél a kijelző ne forduljon át a kezdeti értékre. 

5.4. A gázmérő kialakításának olyannak kell lennie, hogy a gyártó szerelési útmutatójában megadott bármilyen 
helyzetben felszerelve működtethető legyen. 

5.5. A gázmérőt egy olyan ellenőrző egységgel kell felszerelni, amely elfogadható idő alatt teszi lehetővé a 
vizsgálatok elvégzését. 

5.6. A gázmérőnek bármelyik áramlási irányban, illetve – amennyiben egyértelműen jelölve van – csak az egyik 
áramlási irányban a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) belül kell működnie. 

 
6. Mértékegységek 

A mért mennyiséget köbméterben vagy kilogrammban kell kijelezni. 
 
 

II. Rész – követelmények –számítóegységekre 
 
A számítóegységek a 4. § b) pontjának második francia bekezdése szerinti részegységnek minősülnek. 
A számítóegységekre, ha alkalmazható, a gázmérőkre vonatkozó alapvető követelményeket kell alkalmazni.  
Kiegészítésül a következő követelményeket kell alkalmazni:  
7. Referencia állapotok az átszámított mennyiségre  

A gyártónak meg kell adnia az átszámított mennyiségre vonatkozó referencia állapotot. 
 
8. Legnagyobb megengedett hiba (MPE) 

– 20 °C-os (± 3 °C) környezeti hőmérséklet, 60%-os (± 15%) környezeti páratartalom és névleges 
tápfeszültség esetén 0,5%. 

– hőmérséklet-számítóegységre névleges működési feltételek mellett 0,7%. 
– az egyéb számítóegységekre a névleges működési feltételek mellett 1%. 
Megjegyzés: A gázmérő hibája nincs figyelembe véve. 
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9. Alkalmasság 
9.1. Az elektronikus számítóegységnek érzékelnie kell, ha a gyártó által meghatározott, a mérési pontosság 

szempontjából megadott üzemi tartományon/tartományokon kívül működik. Ebben az esetben a korrektornak 
meg kell szakítania az átszámított mennyiség integrálását, és az üzemi tartományon/tartományokon kívüli 
működési idő alatt az átszámított mennyiség csak külön összegezhető. 

9.2. Az elektronikus korrektornak alkalmasnak kell lennie arra, hogy további berendezések felszerelése nélkül 
kijelezze a mérésre vonatkozó összes lényeges adatot. 

 
 
Üzembe helyezés  
10. a) A lakossági gázfogyasztás mérésére bármely 1,5 osztályú mérő, valamint olyan 1,0 osztályú mérő 

engedélyezhető, amelynél a Qmax/Qmin arány legalább 150. 
b) A nem lakossági gázfogyasztás mérésére bármely 1,5 osztályú mérő engedélyezhető.  
c) Az 1.2. és 1.3. pont követelményei tekintetében biztosítani kell, hogy a forgalmazó vagy a mérő 

felszerelésére jogszabály alapján kijelölt személy úgy határozza meg a jellemzőket, hogy a mérő az 
előirányzott vagy előrelátható fogyasztást pontosan tudja mérni. 

 
 
 
18. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez 

 
Hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérők 

 
A lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású hatásos villamos energia mérésére szolgáló 
fogyasztásmérőkre e rendelet 1. mellékletének vonatkozó követelményeit, továbbá e melléklet különleges 
követelményeit és a 9. § (3) bekezdése c) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell alkalmazni. 
Megjegyzés: Az alkalmazott mérési technológiától függően a villamos fogyasztásmérők külső 
mérőtranszformátorokkal is használhatók. E melléklet azonban csak a villamos fogyasztásmérőkre vonatkozik, a 
mérőtranszformátorokra nem. 
 
 

Fogalommeghatározások 
 
A hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő olyan mérőeszköz, amely egy áramkörben a hatásos 
villamosenergia-fogyasztást méri. 
I = a fogyasztásmérőn átfolyó elektromos áram; 
In = az a névleges referencia-áramerősség, amelyre a mérőtranszformátorral működtetett fogyasztásmérőt 

tervezték; 
Ist = az I azon legalacsonyabb megadott értéke, amelynél egységnyi teljesítménytényező mellett a 

fogyasztásmérő (háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel) a hatásos villamos energiát mérni kezdi; 
Imin = az I azon értéke, amely felett a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül van 

(háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel); 
Itr = az I azon értéke, amely felett a hiba a fogyasztásmérő pontossági osztályának megfelelő legnagyobb 

megengedett hiba (MPE) legalacsonyabb értékén belül van; 
Imax = az I azon legnagyobb értéke, amelynél a fogyasztásmérő hibája a legnagyobb megengedett hibán (MPE) 

belül van; 
U = a fogyasztásmérőre kapcsolt elektromos feszültség; 
Un = a névleges referenciafeszültség; 
f = a fogyasztásmérőre kapcsolt feszültség frekvenciája; 
fn = a névleges referenciafrekvencia 
PF = teljesítménytényező = cosφ = az I és U közötti φ fáziskülönbség koszinusza. 
 

Különleges követelmények 
1. Pontosság 

A gyártónak meg kell határoznia a fogyasztásmérő pontossági osztályát. Az osztályok jelölései: A, B és C 
osztály. 
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2. Előírt működési feltételek 
A gyártónak meg kell határoznia a fogyasztásmérő előírt működési feltételeit, különösen: 
A fogyasztásmérőre vonatkozó fn, Un, In, Ist, Imin, Itr és Imax értékeket. Az áramra vonatkozó értékek 
tekintetében a fogyasztásmérőnek teljesítenie kell az 1. táblázatban megadott feltételeket. 

1. táblázat  
 A osztály B osztály C osztály 

Közvetlenül csatlakoztatott fogyasztásmérők esetében 
Ist ≤ 0,05 · Itr ≤ 0,04 · Itr ≤ 0,04 · Itr 
Imin ≤ 0,5 · Itr ≤ 0,5 · Itr ≤ 0,3 · Itr 
Imax ≥ 50 · Itr ≥ 50 · Itr ≥ 50 · Itr 
Mérőtranszformátorral csatlakoztatott fogyasztásmérők esetében 
Ist ≤ 0,06 · Itr ≤ 0,04 · Itr ≤ 0,02 · Itr 
Imin ≤ 0,4 · Itr ≤ 0,2 · Itr

1 ≤ 0,2 · Itr 
In = 20 · Itr = 20 · Itr = 20 · Itr 
Imax ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In 
1 A “B” osztályú elektromechanikus fogyasztásmérőkre az Imin ≤ 0,4 · Itr alkalmazandó. 
 
A 2. táblázatban szerepelnek azok a feszültség-, frekvencia- és teljesítménytényező-tartományok, amelyeken 
belül a fogyasztásmérő teljesíti a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó követelményeket. E 
tartományok meghatározásakor figyelembe kell venni a közüzemi villamos energiahálózatok jellemzőit. 
A feszültség- és frekvenciatartományoknak legalább az alábbi követelményeket teljesíteniük kell: 
0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un 
0,98 · fn ≤ f ≤ 1,02 · fn; 
a teljesítménytényező tartománya legalább cosφ = 0,5 induktív és cosφ = 0,8 kapacitív  közötti. 

 
3. Legnagyobb megengedett hiba (MPE) 

A különböző mért és befolyásoló mennyiségek hatását (a, b, c, …) külön-külön értékelik, mialatt az összes 
többi mért és befolyásoló mennyiséget viszonylag állandóan a referenciaértékeiken tartják. A mérési hibát, 
amely nem lépheti túl a 2. táblázatban meghatározott legnagyobb megengedett hibát (MPE) – a 
következőképpen számítják ki: 

Mérési hiba = ...222 cba ++  
Amennyiben a fogyasztásmérő változó terhelőáram mellett működik, a százalékos eltérések nem haladhatják 
meg a 2. táblázatban megadott határértékeket. 

2. táblázat  
A legnagyobb megengedett hiba (MPE) az előírt működési feltételek, valamint a meghatározott terhelőáram 

és üzemi hőmérséklet mellett százalékban 
 

Üzemi hőmérsékletek Üzemi hőmérsékletek Üzemi hőmérsékletek Üzemi hőmérsékletek 

 
+ 5°C ... + 30°C 

–10°C ... + 5°C  
vagy 

+ 30°C ... + 40°C 

– 5°C ... –10°C  
vagy 

+ 40°C ... + 55°C 

– 40°C ... –25°C  
vagy 

+ 55°C ... + 70°C 
Mérőosztály A B C A B C A B C A B C 

Egyfázisú fogyasztásmérő; háromfázisú fogyasztásmérő, szimmetrikus terheléssel  
Imin ≤ I < Itr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2 
Itr ≤ I ≤ Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5 
Háromfázisú fogyasztásmérő egyfázisú terhelés mellett 
Itr ≤ I ≤ Imax 
lásd az alábbi 
kivételt 

4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2 

A háromfázisú elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az egyfázisú terhelés mellett az áramerősség-
tartomány 5Itr ≤ I ≤ Imax értékre korlátozódik. 

 
Amennyiben a fogyasztásmérő különböző hőmérséklet-tartományokban működik, annak megfelelő legnagyobb 
megengedett hibaértéket kell alkalmazni. 
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4. A zavarok megengedett hatása 
4.1. Általános megjegyzések 

Mivel a villamos fogyasztásmérőket közvetlenül az elektromos hálózathoz csatlakoztatják, és mivel a hálózati 
áram is a mért mennyiségek közé tartozik, különleges elektromágneses környezeti feltételek vonatkoznak a 
villamos fogyasztásmérőre. 
A fogyasztásmérőnek az E2 elektromágneses környezeti feltételeknek kell megfelelnie, valamint teljesítenie 
kell a 4.2. és 4.3. pont kiegészítő követelményeit. 
Az elektromágneses környezeti feltételek és a megengedhető hatások tükrözik azt a helyzetet, hogy 
felléphetnek olyan tartós zavaró hatások, amelyek a kritikus határértékeken túl nem befolyásolhatják a mérés 
pontosságát, továbbá felléphetnek olyan tranziens zavarok, amelyek átmeneti károsodást vagy a funkciók és 
egyes jellemzők átmeneti kiesését okozhatják; a zavart követően azonban helyre kell állnia a fogyasztásmérő 
jellemzőinek és funkcióinak, a zavar pedig a kritikus határértékeken túl nem befolyásolhatja a mérés a 
pontosságát. 
Ha villámcsapás komoly veszélye áll fenn, illetve az áramellátás elsősorban légvezetéken keresztül történik, 
akkor a fogyasztásmérő metrológiai jellemzőit védeni kell. 

4.2. Tartós zavarok hatása 
3. táblázat 

A tartós zavarok által okozott kritikus határértékek százalékban  
Kritikus határértékek százalékban kifejezve 

a fogyasztásmérők osztályai szerint Zavartényező 
A B C 

Fordított fázissorrend 1,5 1,5 0,3 
Feszültség aszimmetria  
(csak a háromfázisú 
fogyasztásmérőkre alkalmazandó) 4 2 1 
Áramágban folyó áram 
felharmonikus tartalma1  1 0,8 0,5 
Az áramágakban folyó áram 
egyenáramú és felharmonikus 
komponensei1  6 3 1,5 
Gyors tranziens zavarok 6 4 2 
Mágneses terek; nagyfrekvenciájú 
(sugárzó rádiófrekvenciás) 
elektromágneses tér; 
rádiófrekvenciás tér által indukált 
zavarok vezetékekben; és 
elektromágneses ingadozással 
szembeni zavartűrés 3 2 1 
1 Az elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az áramkörök torzítási tényezőjére, az 

egyenáramra és az áramkörökben fellépő felharmonikusokra nem állapítanak meg kritikus 
határértékeket. 

 
4.3. A tranziens elektromágneses jelenségek megengedett hatása 
4.3.1. Az elektromágneses zavarok legfeljebb olyan hatást gyakorolhatnak a villamos fogyasztásmérőkre, hogy 

közvetlenül a zavart követően 
– a villamos fogyasztásmérő pontosságának ellenőrzésére szolgáló kimenet nem adhat olyan impulzust 

vagy jelet, amely a kritikus határértéknél nagyobb mértékben meghaladja a mért energiára vonatkozó 
értéket, 

és a zavart követő bizonyos időtartamon belül a fogyasztásmérő 
– működése a legnagyobb megengedett hiba (MPE) határértékein belül helyreáll, és 
– az összes mérési funkció megvédett, és 
– lehetővé teszi az összes, közvetlenül a zavar előtt felvett mérési adat helyreállítását, és 
– a mért energia tekintetében nem jelezhet a kritikus határértéknél nagyobb eltérést. 
A kWh-ban kifejezett kritikus határérték m · Un · Imax · 10-6 , ahol 
m a fogyasztásmérő mérőegységeinek a száma, az Un mértékegysége a volt, az Imax mértékegysége pedig az 
amper. 

4.3.2. A túláram által okozott kritikus határérték 1,5%. 
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5. Alkalmasság 
5.1. Az előírt működési feszültség alatt a fogyasztásmérő pozitív eltérése nem lépheti túl a 10%-ot. 
5.2. A teljes energiafogyasztás kijelzőjén elégséges számjegyet kell elhelyezni ahhoz, hogy ha a mérő teljes 

terhelés mellett (I=Imax, U=Un és PF=1) 4000 órán keresztül működik, a számláló ne forduljon át a kiinduló 
értékre; a kijelző kialakításának olyannak kell lennie, hogy működés közben ne lehessen visszaállítani. 

5.3. Amennyiben az elektromos hálózatban áramkimaradás történik, a mért villamosenergia-mennyiségnek 
legalább négy hónapig még leolvashatónak kell lennie. 

5.4. Üresjárás 
Amennyiben a fogyasztásmérő feszültség alatt van, de nem folyik benne áram (az áramág nyitott), akkor a 
fogyasztásmérő 0,8 · Un és 1,1 Un közötti feszültség mellett nem mérhet energiát. 

5.5. A fogyasztásmérő indulása 
A fogyasztásmérő (háromfázisú mérő szimmetrikus terheléssel) U=Un, PF=1 és I=Ist mellett meg kell 
induljon és folyamatosan kell mérje a felhasznált energiát. 

 
6. Mértékegységek 

A mért villamosenergia-mennyiséget kilowattórában vagy megawattórában jelzik ki. 
 
7. Üzembe helyezés 

a) A lakossági villamosenergia-fogyasztás mérésére bármely A osztályú fogyasztásmérő használható. 
Különleges felhasználás esetén megkövetelhető a B osztályú fogyasztásmérő.  

b) A nem-lakossági villamosenergia-fogyasztás mérésére bármely B osztályú fogyasztásmérő használható. 
Különleges felhasználás esetén megkövetelhető a C osztályú fogyasztásmérő. 

c) A fogyasztásmérő áramerősség mérési tartományát a fogyasztó előirányzott vagy várható fogyasztási 
igényének megfelelően kell kiválasztani. 

 
 
 
19. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez 

 
 

Hőfogyasztás-mérők 
 

Az alábbiakban meghatározott, lakossági, kereskedelmi és egyszerű ipari felhasználású hőfogyasztás-mérőkre e 
rendelet 1. mellékletének vonatkozó követelményeit, e melléklet különleges követelményeit és a 9. § (3) bekezdése 
d) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell alkalmazni. 
 

Fogalommeghatározások 
 
A hőfogyasztás-mérő olyan műszer, amelyet egy hőcserélő folyadékkörben az ún. hőhordozó folyadék által átadott 
hőenergia mérésére terveztek. 
A hőfogyasztás-mérő lehet önálló mérőműszer vagy pedig olyan kombinált mérőműszer, amely a 4. § b) pontjában 
meghatározott áramlásmérő, egy hőmérséklet-érzékelő pár és számítómű részegységekből, illetve ezek 
kombinációiból áll. 
θ = a hőhordozó folyadék hőmérséklete; 
θin = θ értéke a hőcserélő folyadékkör beömlőjénél; 
θout = θ értéke a hőcserélő folyadékkör kiömlőjénél; 
∆θ = hőmérséklet különbség θin – θout , ∆θ ≥ 0 értékkel; 
θmax = θ felső határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül 

megfelelően működik; 
θmin = θ alsó határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül 

megfelelően működik; 
∆θmax = ∆θ felső határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül 

megfelelően működik; 
∆θmin = ∆θ alsó határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő a legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül 

megfelelően működik; 
q = a hőhordozó folyadék térfogatárama; 
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qs = a q megengedett legnagyobb értéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő rövid ideig kifogástalanul 
működik; 

qp = a q megengedett legnagyobb értéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő folyamatosan kifogástalanul 
működik; 

qi = a q megengedett legalacsonyabb értéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő kifogástalanul működik; 
P = a hőcsere hőteljesítménye; 
Ps = a P felső határértéke, amely mellett a hőfogyasztás-mérő kifogástalanul működik. 
 
 

Különleges követelmények 
 
1. Előírt működési feltételek 

Az előírt működési feltételek értékeit a gyártó a következőképpen határozza meg: 
1.1. A folyadék hőmérséklete tekintetében: θmax, θmin, 

– A folyadék hőmérséklet-változása tekintetében: ∆θmax, ∆θmin, 
a következő korlátozásokra is figyelemmel: ∆θmax/ ∆θmin ≥ 10; ∆θmin = 3 K vagy 5 K vagy 10 K. 

1.2. A folyadék nyomása tekintetében: A legnagyobb pozitív belső nyomás, amelynek a hőfogyasztás-mérő a 
felső hőmérsékleti határérték mellett tartósan ellen tud állni. 

1.3. A folyadék térfogatárama tekintetében: qs, qp, qi, ahol a qp és qi értékekre a következő korlátozás vonatkozik: 
qp/qi ≥ 10. 

1.4. A hőteljesítmény tekintetében: Ps 
 
2. Pontossági osztályok 

A hőfogyasztás-mérők pontossági osztályai a következők: 1, 2, 3. 
 
3. A teljes hőfogyasztás-mérőkre alkalmazott legnagyobb megengedett hiba (MPE) 

Az önálló hőfogyasztás-mérőkre alkalmazandó helyes értékre vonatkozó legnagyobb megengedett relatív 
hiba az egyes pontossági osztályok esetén százalékban kifejezve: 
– az 1. osztályra: E = Ef + Et + Ec   (Ef; Et; Ec  a 7.1÷7.3. pontok szerint), 
– a 2. osztályra: E = Ef + Et + Ec     (Ef; Et; Ec a 7.1÷7.3. pontok szerint), 
– a 3. osztályra: E = Ef + Et + Ec    (Ef; Et; Ec a 7.1÷7.3. pontok szerint). 

 
4. Az elektromágneses zavarok megengedett hatása 
4.1. Statikus mágneses terek és hálózati frekvenciás elektromágneses terek nem befolyásolhatják a mérőműszer 

működését. 
4.2. Az elektromágneses zavar következtében a mérési eredmények eltérései nem haladhatják meg a 4.3. pont 

követelményeiben meghatározott kritikus határértékeket, illetve a mérési eredmények kijelzése nem válhat 
olyanná, hogy az eredményeket ne lehessen érvényes eredményként értelmezni. 

4.3. A teljes hőfogyasztás-mérő kritikus határértéke megegyezik a hőfogyasztás-mérőre alkalmazandó legnagyobb 
megengedett hiba (MPE)evő abszolút értékével (lásd a 3. pontot). 

 
5. Tartósság 

A gyártó által becsült időszakot figyelembe vevő megfelelő vizsgálat elvégzését követően a következő 
kritériumoknak kell teljesülniük: 

5.1. Áramlásmérő: A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési 
eredményekkel összehasonlítva nem haladhatják meg a kritikus határértéket. 

5.2. Hőmérséklet-érzékelő: A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti 
mérési eredményekkel összehasonlítva nem haladhatják meg a 0,1 °C-ot. 

 
6. A hőfogyasztás-mérőn feltüntetendő adatok 

– Pontossági osztály, 
– Térfogatáram-határértékek, 
– Hőmérsékleti határértékek, 
– A hőmérsékleti különbségekre vonatkozó határértékek, 
– Az áramlásmérő felszerelési helye: előremenő ág vagy visszatérő ág, 
– Az áramlásirány megjelölése. 
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7. Részegységek 
A részegységekre vonatkozó rendelkezések ugyanazon vagy különböző gyártók által előállított 
részegységekre alkalmazhatók. Ha a hőfogyasztás-mérő részegységekből áll, a hőfogyasztás-mérőre 
vonatkozó alapvető követelményeket adott esetben a részegységekre is alkalmazni kell. Ezen kívül a 
következő követelményeket kell alkalmazni: 

7.1. Az áramlásmérő százalékban kifejezett legnagyobb megengedett relatív hibaértéke: 
– az 1. pontossági osztály esetében: Ef = (1 + 0,01 qp/q), de legfeljebb 5%, 
– a 2. pontossági osztály esetében: Ef = (2 + 0,02 qp/q), de legfeljebb 5%, 
– a 3. pontossági osztály esetében: Ef = (3 + 0,05 qp/q), de legfeljebb 5%, 
ahol az Ef hiba az áramlásmérőn kijelzett értéknek, valamint a ténylegesen átfolyt folyadék tömege vagy 
térfogata helyes értékének arányára vonatkozik.  

7.2. A hőmérséklet-érzékelő pár megengedett legnagyobb relatív hibája százalékban kifejezve: 
– Et = (0,5 + 3·  ∆θmin/ ∆θ), 
ahol Et hiba a hőmérséklet-érzékelő pár kijelzésének, valamint a hőmérséklet-különbség helyes értékének 
arányára vonatkozik. 

7.3. A számítómű megengedett legnagyobb relatív hibája százalékban kifejezve: 
– Ec = (0,5 + ∆θmin/ ∆θ), 
ahol Ec hiba a kijelzett hőenergia és a hőenergia helyes értékének arányára vonatkozik.  

7.4. A hőfogyasztás-mérő részegységére vonatkozó kritikus határérték egyenlő a részegységre alkalmazandó 
legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értékével (lásd a 7.1., 7.2. vagy 7.3. pontot). 

7.5. A részegységeken feltüntetendő adatok:  
Átfolyásmérő Pontossági osztály 

Térfogatáram-határértékek 
Hőmérsékleti határértékek 
Névleges térfogat-egyenérték (pl. liter/impulzus), illetve a 
megfelelő kimeneti jel   
Az áramlási irány jelölése  

Hőmérséklet-érzékelő pár Típus azonosítása (pl. Pt 100) 
Hőmérsékleti határértékek 
Hőmérséklet-különbség határértékei  

Számítómű  A hőmérséklet-érzékelő típusa 
– Hőmérsékleti határértékek 
– Hőmérsékleti különbség határértékei 
– A szükséges térfogat-egyenérték (pl. liter/impulzus), 

illetve az áramlásmérőből érkező megfelelő bemeneti jel 
– Az áramlásmérő felszerelési helye: előremenő vagy 

visszatérő ág.  
Üzembe helyezés 
8. a) A lakossági hőenergia-fogyasztás mérése 3. osztályú mérővel engedélyezhető. 

b) A nem lakossági hőenergia-fogyasztás méréséhez 2. osztályú mérő használata kötelezővé tehető.  
c) Az 1.1–1.4. pont követelményei tekintetében biztosítani kell, hogy a forgalmazó vagy a mérő 

felszerelésére jogszabály alapján kijelölt személy úgy határozza meg a jellemzőket, hogy a mérő az 
előirányzott vagy előrelátható fogyasztást pontosan tudja mérni. 

 
20. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez 

 
A víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló 

mérőrendszerek 
 
A víztől eltérő folyadékok mennyiségének (térfogat vagy tömeg) folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló 
mérőrendszerekre e rendelet 1. mellékletének vonatkozó követelményeit, továbbá e melléklet különleges 
követelményeit és a 9. § (3) bekezdés e) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell alkalmazni. Adott 
esetben a “térfogat és L” fogalmak a következőképpen is értelmezhetők ebben a mellékletben: “tömeg és kg”. 
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Fogalommeghatározások 
 

Mérő: Üzemi körülmények között zárt, teljesen feltöltött vezetékben a mérőátalakítón átfolyó folyadék 
mennyiségének folyamatos mérésére, a mért érték tárolására és kijelzésére tervezett műszer. 
Számítómű: A mérő része, amely a mérőátalakító(k)ból, valamint az esetleges kapcsolódó mérőműszerekből érkező 
kimenő jeleket fogadja, és kijelzi a mérési eredményeket. 
Kapcsolódó mérőműszer: A számolóműhöz kapcsolódó műszer, amely korrekció és/vagy átszámítás céljából az adott 
folyadékra jellemző mennyiségeket méri. 
Átalakító egység: A számolómű része, amely figyelembe veszi a folyadéknak a kapcsolódó mérőműszerrel mért, 
illetve a memóriában tárolt jellemzőit (hőmérséklet, sűrűség stb.), és automatikusan átszámítja: 
– a folyadék mérési feltételek mellett mért térfogatát normálállapot szerinti térfogatra és/vagy tömegre, vagy 
– a folyadék mérési feltételek mellett mért tömegét mérési feltételek szerinti térfogatra vagy normálállapot 

szerinti térfogatra. 
Megjegyzés: Az átalakító egység magában foglalja a megfelelő kapcsolódó mérőműszereket.  
Normálállapot: Az a meghatározott állapot, amelyre a mérési feltételek mellett mért folyadékmennyiséget 
átszámítják. 
Mérőrendszer: Magából a mérőből, valamint a pontos méréshez szükséges, illetve a mérési műveletek 
megkönnyítésére szolgáló valamennyi műszerből álló rendszer. 
Üzemanyagtöltő: Gépjárművek, kisebb hajók és légi járművek üzemanyag-feltöltésére szolgáló mérőrendszer. 
Önkiszolgáló berendezés: Olyan berendezés, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó saját szükségletei céljából 
folyadékbeszerzésre használja a mérőrendszert. 
Önkiszolgáló egység: Az önkiszolgáló berendezés részét képező különleges eszköz, amely lehetővé teszi egy vagy 
több mérőrendszer működését az önkiszolgáló berendezésben. 
Legkisebb mért mennyiség (MMQ): A folyadék azon legkisebb mennyisége, amelynek mérőrendszerrel való mérése 
metrológiailag elfogadható. 
Közvetlen kijelzés: A mérés szerinti térfogat vagy tömeg kijelzése, valamint annak jelzése, hogy a mérő fizikailag 
alkalmas a mérésre. 
Megjegyzés: A közvetlen kijelzés egy mennyiség-átalakító segítségével átváltható más mennyiségekre. 
Megszakítható/nem megszakítható működés: A mérőműszer működése akkor tekinthető megszakíthatónak/nem 
megszakíthatónak, ha a folyadék áramlása egyszerűen és gyorsan megállítható/nem állítható meg. 
Áramlási tartomány: A minimális áramlás (Qmin) és maximális áramlás (Qmax) közötti tartomány. 
 
 

Különleges követelmények  
1. Előírt működési feltételek 

A gyártónak meg kell határoznia a műszer előírt működési feltételeit, különösen a következőket: 
1.1. Áramlási tartomány 

Az áramlási tartomány a következő feltételek mellett értelmezett: 
(i) a mérőrendszer áramlási tartományának belül kell lennie minden alkatrész, elsősorban a mérőelem 

áramlási tartományán, 
(ii) a mérő és a mérőrendszer: 

1. táblázat 
Különleges mérőrendszer A folyadék jellemzői Qmax : Qmin minimális aránya 

Nem cseppfolyósított gázok 10:1 Üzemanyagtöltő 
Cseppfolyósított gázok 5:1 

Mérőrendszer Kriogén folyadékok 5:1 
Csővezetékek és tartályhajók 
feltöltésére szolgáló rendszerekre 
szerelt mérőrendszerek 

Minden folyadék A feladatra alkalmasan 
választható 

Összes többi mérőrendszer Minden folyadék 4:1  
1.2. A műszerrel mérendő folyadék jellemzői a folyadék nevének vagy típusának, illetve lényeges jellemzőinek 

megadásával, például: 
– hőmérsékleti tartomány; 
– nyomástartomány; 
– sűrűségtartomány; 
– viszkozitás-tartomány. 
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1.3. A váltóáramú táplálás névleges értéke és/vagy az egyenáramú táplálás határértékei. 
1.4. Az átszámított értékekre vonatkozó normálállapot. 

Megjegyzés: Az 1.4. pont nem érinti azt a kötelezettséget, hogy az ásványi olajok jövedéki adója 
szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/81/EGK tanácsi irányelv 
3. cikkének (1) bekezdése szerint 15 °C-os hőmérsékletet, illetve a nehéz fűtőolaj, PB-gáz és 
metán tekintetében az említett irányelv 3. cikkének (2) bekezdése szerint más hőmérsékletet 
kell előírni. 

 
2. Pontossági osztályok és a legnagyobb megengedett hiba (MPE) 
2.1. A 2 liternek megfelelő vagy nagyobb mennyiség esetén a kijelzett érték legnagyobb megengedett hibája 

(MPE):  
2. táblázat 

Pontossági osztály  

0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 

Mérőrendszerek (A) 0,3% 0,5% 1,0% 1,5% 2,5% 
Mérők (B) 0,2% 0,3% 0,6% 1,0% 1,5% 

 
2.2. A 2 liternél kisebb mennyiségek esetén a kijelzett érték legnagyobb megengedett hibája (MPE): 

3. táblázat 
Mért térfogat (V) Legnagyobb megengedett hiba (MPE) 

V < 0,1 L 4 x a 2. táblázat értéke, a 0,1 L-re vonatkoztatva 
0,1 L ≤ V < 0,2 L 4 x a 2. táblázat értéke 
0,2 L ≤ V < 0,4 L 2 x a 2. táblázat értéke, a 0,4 L-re vonatkoztatva 
0,4 L ≤ V < 1 L 2 x a 2. táblázat értéke 
1 L ≤ V < 2 L a 2. táblázat értéke, a 2 L-re vonatkoztatva 

 
2.3. Ugyanakkor a mért mennyiségtől függetlenül a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értékét a 

következő két érték közül a nagyobbik adja meg: 
– a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értéke a 2. vagy 3. táblázat szerint, 
– Emin – a legnagyobb megengedett hiba (MPE) abszolút értéke a legkisebb mért mennyiségre 

vonatkozóan. 
2.4.1. A legalább 2 literes legkisebb mért mennyiségekre a következő feltételeket kell alkalmazni: 

1 .  fe l tétel  
Az Emin teljesíti a következő feltételt: Emin ≥ 2 R, ahol R a legkisebb osztásérték a kijelzőn. 

2 .  fe l tétel  
Az Emin értékét a következő képlet adja meg: Emin = (2MMQ) x (A/100), ahol 

– MMQ a legkisebb mért mennyiség, 
– “A” a 2. táblázat A sorában meghatározott számérték. 

2.4.2. A 2 liternél kisebb legkisebb mért mennyiségek esetében a fent említett 1. feltétel alkalmazandó, az Emin 
pedig a kétszerese a 3. táblázatban megadott értéknek, amely a 2. táblázat A sorára vonatkozik.  

2.5. Átszámított érték kijelzése 
Az átszámított érték kijelzésekor a legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 2. táblázat A sorában megadott 
értéknek felel meg.  

2.6. Átalakító egység  
Az átszámított érték kijelzésekor az átalakító egységre visszavezethető megengedett legnagyobb érték 
egyenlő a ± (A – B), ahol A és B a 2. táblázatban megadott érték. 
Az átalakító egységek külön tesztelhető részei: 
a) Számítómű 

A számításra alkalmazandó: a folyadékmennyiség kijelzésére vonatkozó pozitív vagy negatív legnagyobb 
megengedett hiba egyenlő a 2. táblázat A sorában meghatározott legnagyobb megengedett hiba 
egytizedével. 



 
 
 
 
1878 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/23. szám 

b) Kapcsolódó mérőműszerek 
A kapcsolódó mérőműszerek pontosságának legalább a 4. táblázat értékeit el kell érnie. 

4. táblázat 
A mérőrendszer pontossági osztályai A mérések legnagyobb 

megengedett hibája 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 
Hőmérséklet ± 0,3 °C ± 0,5 °C ± 1,0 °C 
Nyomás Kevesebb mint 1 MPa : ± 50 kPa 

1 ÷4 MPa: ± 5% 
4 MPa felett: ± 200 kPa 

Sűrűség ± 1 kg/m3 ± 2 kg/m3 ± 5 kg/m3 
 

Ezek az értékek az átalakító egységen kijelzett átszámított folyadékmennyiségre vonatkoznak. 
c)  A számolási funkció pontossága 

A folyadék egyes átszámított mennyiségének kiszámítására vonatkozó pozitív vagy negatív legnagyobb 
megengedett hiba egyenlő a b) pontban meghatározott érték kétötödével. 

2.7. A 2.6. pont a) követelménye nemcsak az átszámításra, hanem az összes számításra is alkalmazandó. 
 

3. A zavarok legnagyobb megengedhető hatása 
3.1. Az elektromágneses zavarok csak a következőkben meghatározott mértékben hathatnak a mérőrendszerre: 

– a mérési eredmény eltérése nem haladja meg a 3.2. pontban meghatározott kritikus határértéket, vagy 
– a mérési eredmények megjelenítése olyan pillanatnyi eltérést mutat, amelyet nem lehet mérési 

eredményként értelmezni, tárolni és továbbítani. Ezenkívül a megszakítható működésű rendszer esetében 
mindez azt is jelentheti, hogy nem lehet mérést végezni, vagy 

– a mérési eredmények eltérése meghaladja a kritikus határértéket, ebben az esetben viszont a 
mérőrendszernek lehetővé kell tennie a közvetlenül a kritikus határérték előtt leolvasott mérési eredmény 
visszaállítását, és az áramlás megszakítását. 

3.2. A kritikus határérték a következő értékek közül a nagyobb: egy meghatározott mért mennyiségre vonatkozó 
legnagyobb megengedett hiba egyötöde vagy Emin. 

 
4. Tartósság 

A megfelelő vizsgálat elvégzését követően a gyártó által becsült időszak figyelembevételével a következő 
követelményeknek kell teljesülniük: 
A tartóssági vizsgálat elvégzését követően a mérési eredmények eltérései az eredeti mérési eredményekkel 
összehasonlítva nem haladhatják meg a 2. táblázat B sorában a mérőkre megállapított értékeket. 

 
5. Alkalmasság 
5.1. Az ugyanarra a mérésre vonatkozó mért mennyiségek esetében a különböző mérőműszerek által kijelzett 

mennyiségek legfeljebb egy osztásértékkel térhetnek el egymástól, ha a műszerek osztásértéke megegyezik. 
Ha a mérőműszereknek különböző az osztásértéke, az eltérés nem lehet nagyobb, mint a legnagyobb 
osztásérték. 
Az önkiszolgáló berendezések esetében a mérőrendszerre felszerelt fő kijelző osztásértékének és az 
önkiszolgáló egység osztásértékének meg kell egyeznie egymással, a mérési eredmények pedig nem térhetnek 
el egymástól. 

5.2. Nem szabad lehetővé tenni, hogy szokásos működési feltételek mellett a lemért mennyiséget elvezessék, 
eltérítsék anélkül, hogy az nyilvánvalóan látható lenne. 

5.3. A folyadékban csak nehezen kimutatható levegő vagy gáz aránya nem okozhat nagyobb hibaeltérést, mint: 
– 0,5% a folyékony élelmiszereken kívüli folyadékok esetében, valamint olyan folyadékok esetében, 

amelyek viszkozitása legfeljebb 1 mPa.s, vagy 
– 1% a folyékony élelmiszerek, valamint olyan folyadékok esetében, amelyek viszkozitása nagyobb, mint 

1 mPa.s. 
A megengedett eltérés azonban sohasem lehet kisebb, mint az MMQ 1%-a. Ez az érték vonatkozik a gáz- 
vagy légzárványokra. 

5.4. Közvetlen értékesítésre szolgáló műszerek 
5.4.1. A közvetlen értékesítésre szolgáló mérőrendszereket olyan felszerelésekkel kell ellátni, amelyekkel a kijelzőt 

le lehet nullázni. 
Ugyanakkor ne legyen lehetséges a lemért mennyiség eltüntetése.  

5.4.2. Egészen addig biztosítani kell az adott ügylet alapját képező mennyiség folyamatos kijelzését, amíg az 
ügyletben részt vevő felek el nem fogadják a mérési eredményt. 
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5.4.3. A közvetlen értékesítésre szolgáló mérőrendszerek működése legyen megszakítható. 
5.4.4. A folyadékban kimutatható levegő vagy gáz aránya nem okozhat nagyobb hibaeltérést, mint az 5.3. pontban 

meghatározott érték. 
5.5. Üzemanyagtöltők  
5.5.1. Az üzemanyagtöltők kijelzőjét úgy kell kialakítani, hogy a mérés alatt ne lehessen lenullázni. 
5.5.2. A kijelző lenullázásáig ne lehessen megkezdeni az újabb mérést. 
5.5.3. Az árkijelzővel felszerelt mérőrendszerek esetében a kijelzett ár, valamint az egységárból és a kijelzett 

mennyiségből kiszámított ár közötti különbség nem haladhatja meg az Emin értéknek megfelelő árat. E 
különbségnek azonban nem kell kisebbnek lennie a legkisebb pénzértéknél. 

 
6. A tápellátás kimaradása 

A mérőrendszert vagy vészhelyzeti tápellátó berendezéssel kell felszerelni, amely a fő tápforrás hibája esetén 
biztosítja az összes mérési funkciót, vagy olyan eszközzel, amely a folyamatban lévő tranzakció befejezése 
érdekében elmenti és kijelzi az aktuális adatokat; ezen kívül olyan eszközzel is fel kell felszerelni, amely a fő 
tápellátó berendezés hibája esetén megállítja az áramlást. 

 
7. Üzembe helyezés 

5. táblázat 
Pontossági osztály A mérőrendszer típusa 

0,3 Csővezetékekre szerelt mérőrendszerek 
0,5 Az e táblázatban máshol nem említett összes mérőrendszer, különösen a 

következők: 
– üzemanyagtöltők (nem cseppfolyós gázokhoz) 
– közúti tartálykocsikra szerelt mérőrendszerek alacsony kis  
      viszkozitású folyadékokhoz (< 20 mPas) 

– mérőrendszerek hajók, vasúti és közúti tartálykocsik feltöltésére 
      és kiürítésére1 
– mérőrendszerek tejhez 
– mérőrendszerek légi járművek újratöltéséhez 

1,0 Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz, legalább 
– 10 °C hőmérsékleten 
Rendszerint a 0,3 vagy 0,5 osztályba tartozó mérőrendszerek, azonban 
ezeket olyan folyadékokhoz használják, amelyek 

– hőmérséklete –10 °C alatt vagy 50 °C felett van 
– dinamikus viszkozitása meghaladja az 1000 mPa.s-ot 
– maximális térfogatárama legfeljebb 20 L/h 

1,5 Mérőrendszerek cseppfolyósított szén-dioxidhoz 
Mérőrendszerek cseppfolyósított, nyomás alatt lévő gázokhoz – 10 °C 
alatti hőmérsékleten (kriogén folyadékok kivételével) 

2,5 Mérőrendszerek kriogén folyadékokhoz (–153 °C alatti hőmérséklet) 
1 Előírható a 0,3 vagy 0,5 pontossági osztályú mérőrendszerek használata, ha azokat hajók, vasúti és 

közúti tartálykocsik kiürítésekor vagy feltöltésekor az ásványi olajokra alkalmazandó jövedéki adó 
kivetésére használják. 

Megjegyzés: A gyártó a mérőrendszerek egyes típusai esetében nagyobb pontosságot is meghatározhat. 
 

8. Mértékegységek 
A mért mennyiséget milliliterben, köbcentiméterben, literben, köbméterben, grammban, kilogrammban vagy 
tonnában kell megjeleníteni, de LPG mérés esetén a kijelzés tömegben történjen. 
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21. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez 
 

Automatikus mérlegek 
 
Az alábbiakban meghatározott automatikus mérlegekre, amelyek a testekre ható gravitációs erő felhasználásával a 
testek tömegének mérésére szolgálnak, e rendelet 1. mellékletének vonatkozó alapvető követelményeit, továbbá e 
melléklet speciális követelményeit és a 9. § (3) bekezdése f) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat 
kell alkalmazni. 

 
Fogalommeghatározások  
Automatikus mérleg: Olyan mérőeszköz, amely a kezelő személy beavatkozása nélkül határozza meg egy termék 
tömegét, és amely egy műszerre jellemző, előre megadott automatikus program szerint működik. 
Automatikus jelölő mérleg (catchweigher): Olyan automatikus mérleg, amely előre összeállított különálló terhek 
(például előre csomagolt termékek) vagy ömlesztett anyagok egyes adagjainak tömegét határozza meg. 
Automatikus ellenőrző mérleg: Olyan automatikus jelölő mérleg, amely a különböző tömegű árucikkeket a tömegük 
és egy névleges alapérték különbsége szerint két vagy több alcsoportra osztja. 
Címkéző mérleg: Meghatározott tömeget mérő automatikus jelölő mérleg, amely az egyes árucikkeket a tömegüket 
feltüntető címkével látja el. 
Árszorzós címkéző mérleg: Meghatározott tömeget mérő automatikus jelölő mérleg, amely az egyes árucikkeket a 
tömegüket és árukat feltüntető címkével látja el. 
Adagoló mérleg: Automatikus mérleg, amely előre meghatározott és lényegében állandó tömegű ömlesztett áruval tölt 
meg tartályokat (ill. csomagolóanyagokat). 
Szakaszosan összegző mérleg: Automatikus mérleg, amely úgy határozza meg az ömlesztett áru tömegét, hogy azt 
különálló adagokra osztja fel. Az egyes különálló adagok tömegét egymást követően meghatározza, majd összeadja. A 
külön adagokat azután továbbítja a lemért ömlesztett áruhoz. 
Folyamatosan összegező mérleg: Automatikus mérleg, amely folyamatosan méri az ömlesztett áru tömegét egy 
szállítószalagon anélkül, hogy szisztematikusan felosztaná az árut, és megszakítaná a szállítószalag mozgását. 
Dinamikus vasúti mérleg: Vasúti járművek továbbítására alkalmas, sínekkel ellátott teherfelvevőjű automatikus 
mérleg. 
  

Követelmények 
 

1. FEJEZET – az automatikus mérlegek mindegyik típusára alkalmazandó közös követelmények  
1. Előírt működési feltételek 

A gyártónak meg kell határoznia a mérleg előírt működési feltételeit: 
1.1. A mérendő mennyiség tekintetében: 

A mérési tartomány, azaz a legnagyobb és legkisebb terhelés. 
1.2. A villamos energiaellátás paraméterei tekintetében: 

Váltóáramú tápfeszültség esetében: névleges váltóáramú tápfeszültség vagy a tápfeszültség határértékei. 
Egyenáramú tápfeszültség esetében: a névleges és legkisebb egyenáramú tápfeszültség, vagy az egyenáramú 
tápfeszültség határértékei. 

1.3. A mechanikus és klimatikus befolyásoló mennyiségek tekintetében: 
Amennyiben e melléklet II. fejezete másképp nem rendelkezik, a legkisebb hőmérsékleti tartomány 30 °C. 
A mechanikus környezet osztályozását az 1. melléklet 1.3.2. pontja alapján nem kell alkalmazni. A 
különleges mechanikus terhelésnek kitett mérlegek, mint például a járművekbe beépített mérlegek esetében a 
gyártó határozza meg a felhasználás mechanikai feltételeit. 

1.4. Más befolyásoló mennyiségek tekintetében (ha vannak ilyenek): 
– Működési sebesség(ek). 
– A mérendő termék(ek) jellemzői. 

 
2. A zavarok megengedett hatása – elektromágneses környezet 

A mérlegek egyes típusai tekintetében előírt követelményeket és kritikus határértékeket e melléklet vonatkozó 
fejezete tartalmazza. 

 
3. Alkalmasság 
3.1. A dőlés, terhelés és a működési sebesség hatásainak korlátozásával meg kell akadályozni a legnagyobb 

megengedett hibának (MPE) a szokásos üzemi feltételek mellett történő túllépését. 
3.2. A mérleget megfelelő anyagmozgató berendezésekkel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy szokásos üzemi 

feltételek mellett a mérleg a legnagyobb megengedett hibaértéken (MPE) belül működjön. 
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3.3. A kezelőszervek kialakításának egyértelműnek és hatékonynak kell lennie. 
3.4. A kijelző (amennyiben van ilyen) sértetlensége a kezelőszemélyzet által bármikor legyen ellenőrizhető.  
3.5. Nullázó berendezést kell felszerelni annak érdekében, hogy a mérleg a szokásos üzemi feltételek mellett a 

legnagyobb megengedett hibán (MPE) belül működjön. 
3.6. Amennyiben lehetőség van nyomtatásra, a mérési tartományon kívüli eredményeket meg kell jelölni. 

 
II. FEJEZET – Automatikus jelölő mérleg 

 
1. Pontossági osztályok 

A mérlegek a következő fő kategóriákra oszthatók: 
X vagy Y, 
amelyeket a gyártó határoz meg. 

1.2. A fő kategóriák további négy pontossági osztályra oszthatók: 
XI, XII, XIII és XIV 
és 
Y(I), Y(II), Y(a) és Y(b), 
amelyeket a gyártó határoz meg. 

 
2. Az X kategóriába tartozó mérlegek 
2.1. Az X kategória azokra a mérlegekre vonatkozik, amelyek az egyes előre csomagolt folyadékok térfogat 

szerinti kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. december 19-i 75/106/EGK 
irányelv, valamint az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK tanácsi irányelv előre csomagolt 
termékekre vonatkozó követelményeivel összhangban összeállított, előre csomagolt termékek ellenőrzésére 
szolgálnak. 

2.2. A pontossági osztályokat egy (x) tényező egészíti ki, amely a 4.2. pontban meghatározott legnagyobb 
megengedett szórást határozza meg. 
A gyártó meghatározza az (x) tényezőt, ahol (x) ≤ 2, és az 1 · 10k, 2 · 10k vagy 5 ·10k alakú, ahol k negatív 
egész szám vagy 0. 

 
3. Az Y kategóriába tartozó mérlegek 

Az Y kategória az összes többi automatikus jelölő mérlegre vonatkozik. 
 
4. Legnagyobb megengedett hiba 
4.1.  Középhiba az X kategóriába tartozó mérlegeknél, továbbá az Y kategóriába tartozó mérlegek legnagyobb 

megengedett hibája 
1. táblázat 

Nettó terhelés (m)  hitelesítési osztásértékben (e) megadva 
Legnagyobb 
megengedett 
középhiba 

Legnagyobb 
megengedett 

hiba 
XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIV Y(b) X Y 

0 < m ≤ 50 000 0 < m ≤ 5 000 0 < m ≤ 500 0 < m ≤ 50 ± 0,5 e ± 1 e 
50 000 < m ≤ 
200 000 

5 000 < m ≤ 
20 000 

500 < m ≤  
2 000 

50 < m ≤ 200 ± 1,0 e ± 1,5 e 

200 000 < m 20 000 < m ≤ 
100 000 

2 000 < m ≤ 
10 000 

200 < m ≤ 1000 ± 1,5 e ± 2 e 

 
4.2. Szórás 

Az X (x) pontossági osztályú mérlegek szórására vonatkozó legnagyobb megengedett érték az x tényező és az 
alábbi 2. táblázatban meghatározott érték szorzata. 

2. táblázat 
Nettó terhelés (m) Az X(1) osztályra vonatkozó legnagyobb megengedett szórás 

m ≤ 50 g 0,48% 
50 g < m ≤ 100 g 0,24 g 
100 g < m ≤ 200 g 0,24% 
200 g < m ≤ 300 g 0,48 g 
300 g < m ≤ 500 g 0,16% 
500 g < m ≤ 1 000 g 0,8 g 
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Nettó terhelés (m) Az X(1) osztályra vonatkozó legnagyobb megengedett szórás 
1 000 g < m ≤ 10 000 g 0,08% 
10 000 g < m ≤ 15 000 g 8 g 
15 000 g < m 0,053% 
Az XI és XII osztály esetében az x kisebb mint 1. 
Az XIII osztály esetében az x legfeljebb 1. 
Az XIV osztály esetében x nagyobb mint 1. 

 
4.3. Hitelesítési osztásérték – állandó osztásértékű mérlegek 

3. táblázat 
Hitelesítési osztásértékek száma 

n = Max/e Pontossági osztály Hitelesítési osztásérték 
Minimum Maximum 

XI Y(I) 0,001 g ≤ e 50 000 – 
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 100 100 000 XII Y(II) 

0,1 g ≤ e 5 000 100 000 
0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 XIII Y(a) 

5 g ≤ e 500 10 000 
XIV Y(b) 5 g ≤ e 100 1 000 

 
4.4. Hitelesítési osztásérték – változó osztásértékű mérlegek 

4. táblázat 
Hitelesítési osztásértékek száma 

n = Max/e Pontossági osztály Hitelesítési osztásérték Minimum1 

n = Maxi/e(i+1) 
Maximum 
n = Maxi/ei 

XI Y(I) 0,001 g ≤ ei 50 000 – 
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 5 000 100 000 XII Y(II) 

0,1 g ≤ ei 5 000 100 000 
XIII Y(a) 0,1 g ≤ ei 500 10 000 

XIV Y(b) 5 g ≤ ei 50 1 000 
Ahol 
i = 1, 2, ….r 
i = rész-mérési tartomány 
r = a rész-mérési tartományok összesített száma 
1 i = r esetében a 3. táblázat megfelelő oszlopa alkalmazandó, ahol e helyébe er lép. 

 
5. Mérési tartomány 

Az Y osztályú mérlegekre vonatkozó mérési tartomány meghatározásakor a gyártónak figyelembe kell 
vennie, hogy a legkisebb terhelés nem lehet kisebb a következő értékeknél: 

 
Y(I) osztály 100 e 
Y(II) osztály 20 e a 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g értékre, és 50 e a  

0,1 g ≤ e értékre 
Y(a) osztály 20 e 
Y(b) osztály 10 e 
Osztályozó mérlegek, 
 pl. postai mérlegek, hulladékmérő mérlegek 

5 e 

 
6. Dinamikus beállítások 
6.1. A dinamikus beállításra szolgáló berendezésnek a gyártó által meghatározott terhelési tartományban kell 

működnie. 
6.2. A beszabályozást követően a dinamikus beállításra szolgáló berendezés, amely kiegyenlíti a mozgásban lévő 

teher dinamikus hatásait, nem működhet a terhelési tartományon kívül, és azt úgy kell kialakítani, hogy 
biztosítható legyen. 
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7. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők 
7.1. Legnagyobb megengedett hiba (MPE) a befolyásoló tényezők következtében: 
7.1.1. X kategóriájú mérlegek esetében: 

– automatikus működés esetében az 1. és 2. táblázatban meghatározottak szerinti, 
– nem automatikus működés esetében statikus méréskor az 1. táblázatban meghatározottak szerinti. 

7.1.2. Y kategóriájú műszerek esetében: 
– automatikus működés mellett minden teherre az 1. táblázatban meghatározott értékek vonatkoznak; 
– nem automatikus működés esetében statikus méréskor az 1. táblázatban, az X kategóriára meghatározott 

értékek szerint. 
7.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték: egy hitelesítési osztásérték. 
7.3. Hőmérsékleti tartomány: 

– Az XI és Y(I) osztály esetében a legkisebb tartomány 5 °C, 
– Az XII és Y(II) osztály esetében a legkisebb tartomány 15 °C. 

 
III.  FEJEZET – Adagoló mérleg 

 
1. Pontossági osztályok 
1.1. A gyártónak meg kell határoznia mind az Ref (x) referencia pontossági osztályt, mind pedig az X (x) 

működési pontossági osztályt. 
1.2. Egy műszertípushoz egy Ref (x) referencia pontossági osztályt rendelnek, amely az adott típus lehető 

legnagyobb pontosságának felel meg. A beszerelést követően az adott mérendő termék figyelembevételével 
az egyes típusokat egy vagy több X (x) működési pontossági osztályhoz rendelik. Az egyes osztályokhoz való 
hozzárendelés (x) tényezője (x)≤ 2, és az 1 · 10k, 2 · 10k vagy 5 · 10k alakú, ahol k negatív egész szám vagy 0. 

1.3. A Ref (x) referencia pontossági osztály a statikus terhelésre vonatkozik. 
1.4. Az X (x) működési pontossági osztály tekintetében az X érték a teher tömegéhez rendelt tartomány, az (x) 

pedig a 2.2. pontban a X(1) osztályra meghatározott hibahatárok szorzótényezője. 
 
2. Legnagyobb megengedett hiba 
2.1. Statikus mérés megengedett hibája 
2.1.1. Előírt működési feltételek melletti statikus terheknél a Ref (x) referencia pontossági osztályra vonatkozó 

legnagyobb megengedett hiba 0,312-szerese a mindenkori töltési állapot 5. táblázatban megadott 
középértéktől való eltérésének, amit az adott osztály (x) hozzárendelési tényezőjével kell megszorozni. 

2.1.2. Azoknál a műszereknél, ahol a töltés több teherből tevődik össze (összegző vagy részmennyiségeket mérő 
kombinált mérlegek), a statikus teherre vonatkozó legnagyobb megengedhető hiba a 2.2. pontban a töltésre 
meghatározott pontosságnak felel meg (azaz nem az egyes terhek legnagyobb megengedett eltérésének 
összege). 

2.2. Megengedett eltérések az átlagos töltési tömegtől 
5. táblázat 

A töltési tömeg értéke, m (g) Az egyes töltések legnagyobb megengedett eltérése X(1) osztály középértékétől  

m ≤ 50 7,2% 
50 < m ≤ 100 3,6 g 

100 < m ≤ 200 3,6% 
200 < m ≤ 300 7,2 g 
300 < m ≤ 500 2,4% 

500 < m ≤ 1000 12 g 
1 000 < m ≤ 10 000 1,2% 

10 000 g < m ≤ 15 000 120 g 
15 000 < m 0,8% 

Megjegyzés: Az adott töltés középértéktől számított eltérése az anyag szemcsenagyságának 
figyelembevételével módosítható.  

 
2.3. Eltérés a beállított értéktől (beállítási hiba) 

Azoknál a mérlegeknél, amelyeknél előre be lehet állítani a töltési tömeget, a beállított érték és a töltési tömeg 
középértékének különbsége nem haladhatja meg a mindenkori töltési állapot 5. táblázatban megadott 
középértéktől való eltérésének 0,312-szeresét. 
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3. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők 
3.1. A befolyásoló tényezők miatti legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 2.1. pontban meghatározott értéknek 

felel meg. 
3.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egyenlő a statikus tömeg kijelzésének változásával, amely 

megfelel a 2.1. pontban a legkisebb névleges adagra meghatározott legnagyobb megengedett hibának; illetve 
azoknál a mérlegeknél, ahol egy adag  több teherből  tevődik össze, a kritikus határérték egyenlő azzal az 
eltéréssel, amelynek ugyanakkora hatása van az adagra. A kiszámított kritikus határértéket a legközelebbi 
osztásértékre (d) kell felkerekíteni. 

3.3. A gyártónak meg kell határoznia a legkisebb névleges adagot. 
 

IV.  FEJEZET – Szakaszosan összegző mérlegek 
1. Pontossági osztályok 

A mérlegek a következő négy pontossági osztályba sorolhatók: 0,2, 0,5, 1, 2. 
2. Legnagyobb megengedett hibák 

6. táblázat 
Pontossági osztály Az összesített tömeg legnagyobb megengedett hibája 

0,2 ± 0,10% 
0,5 ± 0,25% 
1 ± 0,50% 
2 ± 1,00% 

 
3. Összegzési t osztásérték 

Az összegzési osztásérték (dt) a következő tartományban helyezkedik el: 
0,001% Max ≤ dt ≤ 0,2% Max 

4. Legkisebb összegzett teher (∑min) 
A legkisebb összegzett teher (∑min) nem lehet kisebb annál a tehernél, amelynél a legnagyobb megengedett 
hiba (MPE) egyenlő az összegzési osztásértékkel (dt), és nem lehet kisebb a gyártó által meghatározott 
legkisebb tehernél. 

5. Nullázás 
Azokat a mérlegeket, amelyeknél a kiürítést követően nem végeznek tárázást, nullázó berendezéssel kell 
felszerelni. Az automatikus üzemelést meg kell szakítani, amennyiben a nulla kijelzés a következő értékekre 
áll át: 
– 1 dt ,   az automatikus nullázó berendezéssel felszerelt műszereknél; 
– 0,5dt, a félautomatikus vagy nem-automatikus nullázó berendezéssel felszerelt mérlegeknél. 

6. Kezelőszervek 
Az automatikus működés során a kezelőszemélyzet általi beszabályozást és a funkció átállítást le kell tiltani. 

7. Nyomtatás 
A nyomtatóval felszerelt mérlegeknél az összmennyiséget addig ne lehessen visszaállítani, amíg azt ki nem 
nyomtatják. Az automatikus működés megszakítása esetén az összmennyiséget ki kell nyomtatni. 

8. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők 
8.1. A befolyásoló tényezőkre visszavezethető legnagyobb megengedett hibát (MPE) a 7. táblázat határozza meg. 

7. táblázat 
Teher (m) az összegzési osztásértékben (dt) Legnagyobb megengedett hiba (MPE) 

0 < m ≤ 500 ± 0,5 dt 
500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 dt 

2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 dt 
 

8.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egy összegzési osztásértéknek felel meg az egyes 
tömegkijelzések és a tárolt összmennyiségek tekintetében. 

 
 

V.  FEJEZET – Folyamatosan összegző mérleg   
1. Pontossági osztályok 

A mérlegek a következő három pontossági osztályba sorolhatók: 0,5, 1, 2. 
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2. Mérési tartomány 
2.1. A gyártó határozza meg a mérési tartományt, a mérőszerkezet legkisebb nettó terhelésének és a legnagyobb 

terhelésnek az arányát, valamint a legkisebb összegzett terhet. 
2.2. A legkisebb összegzett teher (∑min) nem lehet kevesebb, mint 

800 d,    a 0,5-ös osztálynál, 
400 d,   az 1-es osztálynál, 
200 d,   a 2-es osztálynál, 
ahol d az összegző berendezés összegzési  osztásértéke. 

3. Legnagyobb megengedett hiba (MPE) 
8. táblázat 

Pontossági osztály Az összegzett tömeg legnagyobb megengedett hibája (MPE) 
0,5 ± 0,25% 
1 ± 0,5% 
2 ± 1,0% 

 
4. A szállítószalag sebessége 

A szállítószalag sebességét a gyártó határozza meg. Az állandó sebességű szállítószalagoknál és a változó 
sebességű, kézi működtetésű sebességbeállítóval felszerelt szállítószalagoknál a sebesség nem térhet el a 
névleges érték 5%-ánál nagyobb mértékkel. A szállítószalagon lévő termék sebessége nem térhet el a 
szállítószalag sebességétől. 

5. Összegző berendezés 
Az összegző berendezést úgy kell kialakítani, hogy azt ne lehessen lenullázni. 

6. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők 
6.1. A befolyásoló tényezőkre visszavezethető legnagyobb megengedett hiba ∑min értéknél nem kisebb teher 

esetében a 8. táblázatban meghatározott érték 0,7-szerese, amelyet a legközelebbi összegzési osztásértékre (d) 
kell kerekíteni. 

6.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték ∑min értékkel egyenlő teher mellett a 8. táblázatban a mérleg 
megfelelő pontossági osztályánál megadott érték 0,7-szerese, amelyet a legközelebbi összegzési  osztásértékre 
(d) kell felkerekíteni. 

 
 

VI.  FEJEZET – Automatikus vasúti mérleg 
 

1. Pontossági ostály 
A mérlegek a következő négy pontossági osztályba sorolhatók: 
0,2; 0,5; 1; 2. 

 
2. Legnagyobb megengedett hiba 
2.1. A mozgásban lévő különálló tehervagon vagy teljes vonatszerelvény mérésére vonatkozó megengedett 

legnagyobb hibát a 9. táblázat mutatja be: 
9. táblázat 

Pontossági osztály Legnagyobb megengedett hiba (MPE) 
0,2 ± 0,1% 
0,5 ± 0,25% 
1 ± 0,5% 
2 ± 1,0% 

 
2.2. A mozgásban lévő összekapcsolt vagy szétkapcsolt tehervagonok mérésére vonatkozó legnagyobb 

megengedett hiba a következő értékek közül a legnagyobbnak felel meg: 
– a 9. táblázat szerint kiszámított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve; 
– a 9. táblázat szerint kiszámított érték (az adattábla szerinti) a legnagyobb vagontömeg 35%-ával egyenlő 

tömeg esetében, amelyet a legközelebbi osztásértékre kell kerekíteni; 
– egy osztásérték (d). 

2.3. A mozgásban lévő teljes vonatszerelvény mérésére vonatkozó legnagyobb megengedett hiba (MPE) a 
következő értékek közül a legnagyobbnak felel meg: 
– a 9. táblázat szerint kiszámított érték a legközelebbi osztásértékre kerekítve; 
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– a 9. táblázat szerint kiszámított érték egyetlen tehervagonnak (az adattábla szerinti) legnagyobb 
vagontömeg 35%-ával egyenlő tömege esetében, amelyet meg kell szorozni a vonat 
referenciavagonjainak számával (legfeljebb 10), majd a legközelebbi osztásértékre kell kerekíteni; 

– egy osztásérték (d) a vonat minden egyes vagonja tekintetében, azonban legfeljebb 10d. 
2.4. Összekapcsolt vagonok mérésekor a vonat egy vagy több áthaladása alapján nyert mérési eredmények 

legfeljebb 10%-os eltérése túllépheti a 2.2. pontban meghatározott legnagyobb megengedett hiba (MPE) 
értékét, a legnagyobb megengedett hiba kétszeresét azonban nem haladhatja meg. 

 
3. Osztásérték (d) 

A pontossági osztály és az osztásérték közötti viszonyt a 10. táblázat határozza meg. 
10. táblázat 

Pontossági osztály Osztásérték (d) 

0,2 d ≤ 50 kg 
0,5 d ≤ 100 kg 
1 d ≤ 200 kg 
2 d ≤ 500 kg 

 
4. Mérési tartomány 
4.1. A legkisebb terhelés legalább 1 t, és legfeljebb az az érték, amely a legkisebb vagontömegnek és a 

részmérések számának hányadosa. 
4.2. A legkisebb vagontömeg legalább 50 d. 
 
5. Működést befolyásoló tényezők és elektromágneses zavarok melletti jellemzők 
5.1. A befolyásoló tényezőkre visszavezethető legnagyobb megengedett hibát (MPE) a 11. táblázat határozza 

meg. 
11. táblázat 

Terhelés (m)  hitelesítési osztásértékben 
megadva 

Legnagyobb megengedett hiba 
(MPE) 

0 < m ≤ 500 ± 0,5 d 
500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 d 

2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 d 
 

5.2. A zavarokra visszavezethető kritikus határérték egy osztásérték. 
 
 
 
22. melléklet a 8/2006.(II. 27.) GKM rendelethez 

 
Viteldíjjelzők 

 
A viteldíjjelzőkre az 1. melléklet vonatkozó követelményeit, e melléklet különleges követelményeit és a 9. § 
(3) bekezdése g) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell alkalmazni. 
 

Fogalommeghatározások  
Viteldíjjelző: A viteldíjjelző olyan eszköz, amely egy jeladóval1 együtt működtetve egy mérőműszert képez. 
Az eszköz méri az út időtartamát, és a távolsági jeladótól kapott jelek alapján kiszámítja a megtett távolságot. Ezen 
kívül a kiszámított távolság és/vagy az út lemért időtartama alapján kiszámítja és kijelzi az utazásért fizetendő 
viteldíjat. 
Viteldíj: A viteldíj az utazásért felszámított pénzösszeg, amely egy rögzített alapdíjon és/vagy az utazás hosszán 
és/vagy időtartamán alapul. A viteldíj nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért felszámított pótdíjakat. 
Határsebesség: Az a sebesség érték, mely elválasztja azt a két sebesség tartományt, melyekben az út időtartalmán, 
illetve megtett úton alapuló díjszabást alkalmazzák. 
Az “S” szokásos számítási módszer (egyszeres díjszabás alkalmazása): A viteldíj kiszámítása a határsebesség alatt az 
út időtartamán alapuló díjszabás, a határsebesség felett pedig a megtett út hosszán alapuló díjszabás alkalmazásával. 

                                                 
1 A távolsági jeladó nem tartozik e rendelet hatálya alá. 
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A “D” szokásos számítási módszer (dupla díjszabás alkalmazása): A viteldíj kiszámításának módszere, amely szerint 
az egész utazás alatt egyidejűleg alkalmazzák az út időtartamán és a megtett úton alapuló díjszabást. 
Üzemmódok: Különböző üzemmódok, amelyek esetében a viteldíjjelző különböző funkciókat lát el. Az üzemmódokat 
a következő kijelzésekkel kell megkülönböztetni: 
“Szabad”: ebben a helyzetben a viteldíjszámítás nem működik; 
“Foglalt”: ebben a helyzetben a viteldíj kiszámítása, a lehetséges alapdíj, valamint a megtett úton és/vagy az 

utazás időtartamán alapuló díjszabás szerint történik; 
“Fizet”: ebben a helyzetben a műszer kijelzi az utazásért fizetendő viteldíjat, és legalább az utazás 

időtartamán alapuló viteldíj-számítási funkció ki van kapcsolva. 
 

TERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK  
1. A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a megtett távolság számítására és az utazás 

időtartamának mérésére. 
2. A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy alkalmas legyen a viteldíj kiszámítására és lépésekben 

fokozatosan emelkedő összeg kijelzésére a “Foglalt” állásban. A viteldíjjelzőnek a “Fizet” állásban a végső 
összeg kijelzésére is alkalmasnak kell lennie. 

3. A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy alkalmazni tudja az S és D szokásos számítási módszert. Egy 
biztosított módon kell lehetővé tennie a két számítási módszer közötti választást. 

4. A viteldíjjelzőnek megfelelően biztosított illesztőegység(ek) segítségével alkalmasnak kell lennie a következő 
adatok továbbítására: 
– üzemmódok: “Szabad”, “Foglalt”, “Fizet”; 
– a folyamatos összegzők adatai a 15.1. pont szerint; 
– általános információk: a távolsági jeladó állandója, a biztosítás időpontja, a taxi azonosító kódja, valós 

idő, díjszabás-azonosító; 
– egy útra vonatkozó fizetési adatok: a felszámított teljes ár, viteldíj, a viteldíj kiszámítása, pótdíjak, 

dátum, az út megkezdésének időpontja, az út befejezésének időpontja, a megtett távolság; 
– a díjszabás(ok)ra vonatkozó információk: a díjszabás(ok) paraméterei. 
Előírható, hogy bizonyos eszközöket csatlakoztatni kell a viteldíjjelző illesztőegységeihez. Amennyiben ezek 
az eszközök kötelezők, akkor védett beállítások segítségével kell elérni, hogy a szükséges eszközök hiánya 
vagy nem megfelelő működése esetén a berendezés ne működjön. 

5. Adott esetben a viteldíjjelzőnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a hozzá csatlakoztatandó távolsági 
jeladó állandó értékeihez igazítsák és védjék ezt a beállítást. 

 
ELŐÍRT MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK  
6.1. A műszerre az M3 mechanikus környezeti osztály vonatkozik. 
6.2. A gyártónak meg kell határoznia a műszerre vonatkozó előírt működési feltételeket, különösen a 

következőket: 
– a környezeti hőmérséklet legkisebb tartománya 80 °C; 
– az egyenáram-ellátás határértékei, amelyekre a műszert tervezték. 

 
LEGNAGYOBB MEGENGEDETT HIBÁK (MPE)  
7. Legnagyobb megengedett hibák, a viteldíjjelző taxiban való használat miatt fellépő hibák kivételével: 

– Az eltelt idő tekintetében: ± 0,1% 
A legnagyobb megengedett hiba minimális értéke: 0,2 s 

– A megtett út tekintetében: ± 0,2% 
A legnagyobb megengedett hiba minimális értéke: 4 m 

– A viteldíj kiszámítása tekintetében: ± 0,1% 
minimum, beleértve a kerekítést is: a viteldíjkijelző legalacsonyabb helyiértékű számjegyének megfelelő 
érték 

 
A ZAVAROK MEGENGEDETT HATÁSA  
8. Elektromágneses zavartűrés 
8.1. Az elektromágnesesség tekintetében az E3 osztály alkalmazandó. 
8.2. A 7. pontban meghatározott legnagyobb megengedett hiba elektromágneses zavarok esetén is érvényes. 
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A TÁPELLÁTÁS KIMARADÁSA  
9. Ha a tápellátás a gyártó által meghatározott legalacsonyabb üzemi határérték alá csökken, akkor a 

viteldíjjelzőnek: 
– továbbra is kifogástalanul kell működnie, amennyiben a feszültségkiesés csupán átmenetileg, például a 

motor újraindítása miatt lép fel, illetve a feszültségkimaradás előtt meglévő adatok elvesztése nélkül újra 
működésbe kell lépnie; 

– amennyiben a feszültségkimaradás hosszabb ideig tart, meg kell szakítania a folyamatban lévő mérést, és 
vissza kell térnie a “Szabad” üzemmódra. 

 
EGYÉB KÖVETELMÉNYEK  
10. A viteldíjjelző és a távolsági jeladó kompatibilitásának feltételeit a viteldíjjelző gyártója határozza meg. 
11. Ha a külön szolgáltatásokért pótdíjat kell fizetni, amelyet a vezető manuálisan visz be a készülékbe, akkor ezt 

a kijelzett viteldíjba nem szabad belefoglalni. Ilyen esetekben azonban a kijelző átmenetileg megjelenítheti a 
pótdíjat is tartalmazó viteldíjat. 

12. Ha a viteldíjat a D számítási módszer szerint számítják ki, akkor a viteldíjjelzőt egy további kijelző 
funkcióval lehet ellátni, amely kizárólag a teljes megtett távolságot és az utazás időtartamát jeleníti meg valós 
időben. 

13. Minden kijelzett értéknek az utas számára egyértelműnek kell lennie. Az értékeknek és azok azonosítóinak 
mind éjjel, mind nappal egyértelműen olvashatóaknak kell lenniük. 

14.1. Ha a fizetendő viteldíj vagy a visszaélésekkel szembeni védelem előre programozott funkciók kiválasztásával 
vagy szabad adatbevitellel befolyásolhatók, akkor lehetővé kell tenni a műszer beállításainak és a bevitt 
adatoknak a biztosítását. 

14.2. A viteldíjjelző biztosítási lehetőségeinek olyannak kell lenniük, hogy a beállításokat külön lehessen 
biztosítani. 

14.3. Az 1. számú melléklet 8.3. pontjának rendelkezéseit a díjszabásokra is alkalmazni kell. 
15.1. A viteldíjjelzőt nem visszaállítható összegző számlálóval kell felszerelni, amelyek valamennyi alábbi értéket 

mérik: 
– a taxi által megtett teljes távolság; 
– az utasokkal megtett teljes távolság; 
– az utassal megtett utazások száma; 
– az összes pótdíjként beszedett összeg; 
– az összes viteldíjként beszedett összeg. 
Az összesített értékeknek tartalmazniuk kell a 9. pont szerint áramkimaradás esetén elmentett értékeket is. 

15.2. Ha lekapcsolják a díjkijelzőt az áramellátásról, akkor annak egy évig tárolnia kell az összesített adatokat, 
hogy azokat más eszközzel kiolvashassák. 

15.3. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak megakadályozása érdekében, hogy az összesített adatok kijelzését 
az utasok megtévesztésére használhassák fel. 

16. Az automatikus díjszabásváltás a következők alapján lehetséges: 
– a megtett út; 
– az utazás időtartama; 
– napszak; 
– dátum; 
– a hét napja. 

17. Ha a taxi jellemzői a viteldíjjelző pontossága szempontjából lényegesek, akkor a viteldíjjelzőt olyan 
eszközökkel kell felszerelni, amelyek biztosítják a viteldíjjelző és az adott taxi közötti kapcsolatot. 

18. A beszerelés után elvégzendő vizsgálat céljából a viteldíjjelzőt olyan eszközökkel kell ellátni, amelyek 
lehetővé teszik az idő- és távolságmérés, valamint a számítások pontosságának külön történő ellenőrzését. 

19. A viteldíjjelző kialakításának és a gyártó által meghatározott szerelési útmutatónak olyannak kell lennie, hogy 
a gyártó utasításai szerinti beszerelés esetén ki legyen zárva a megtett távolságra vonatkozó mérési jelekkel 
való visszaélés lehetősége. 

20. A készülékkel való visszaélések elkerülésére vonatkozó általános alapvető követelmények teljesítésével 
egyúttal a vezető, az utas, a vezető munkaadója és a pénzügyi hatóságok érdekeit is meg kell védeni. 

21. A viteldíjjelzőt úgy kell megtervezni, hogy rendeltetésszerű használat mellett a legnagyobb megengedett hiba 
(MPE) tekintetében egy évig ne kelljen beszabályozni. 

22. A viteldíjjelzőt valós idejű órával kell felszerelni, amely az időt és a dátumot is méri; ezek közül az egyik 
vagy mindkettő a díjszabásváltáshoz is felhasználható. A valós idejű órára vonatkozó követelmények: 
– az időmérés pontossága 0,02%; 
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– az órán hetente legfeljebb 2 percet lehet igazítani. A téli és nyári időszámításra való átállás 
automatikusan történik; 

– meg kell akadályozni az utazás közbeni automatikus vagy kézi átállítást. 
23. A megtett távolságra és az eltelt időre vonatkozó értékek mértékegysége, amennyiben e rendelet szerint 

jelenítették meg vagy nyomtatták ki, a következők: 
megtett távolság: 
– kilométer; 
eltelt idő: 
– a célszerűség alapján, valamint figyelembe véve a szükséges felbontást és a félreértések elkerülését: 

másodperc, perc, óra. 
 
 
23. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez 

 
Anyagi mértékek 

 
I. FEJEZET – Anyagi hosszúságmérők  
Az alábbiakban meghatározott anyagi hosszúságmérőkre az 1. melléklet vonatkozó alapvető követelményeit, e 
melléklet különleges követelményeit és a 9. § (3) bekezdése h) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat 
kell alkalmazni. A megfelelőségi nyilatkozat másolatának benyújtására vonatkozó követelmény azonban úgy is 
értelmezhető, hogy az nem az egyes műszerekre, hanem egy tételre vagy szállítmányra alkalmazandó. 
 

Fogalommeghatározások  
Anyagi hosszúságmérő: Olyan mérőműszer, amelyen az osztásjelek távolsága jogszabályban előírt hosszegységben 
van megadva. 
 

Különleges követelmények 
Referencia-feltételek 
1.1. A legalább öt méter hosszúságú mérőszalagoknak úgy kell betartani a legnagyobb megengedett hibát (MPE), 

hogy a szalag 50 newton feszítő erőnek vagy más, a gyártó által meghatározott és a mérőszalagon 
megfelelően feltüntetett feszítő erőnek van kitéve, illetve a merev vagy a félmerev hosszúságmérőknél feszítő 
erő nem szükséges, azt nem kell alkalmazni. 

1.2. Amennyiben a gyártó nem határoz meg más értéket, és azt nem tünteti fel megfelelően a hosszúságmérőn, a 
referenciahőmérséklet 20 °C. 

 
Legnagyobb megengedett hibák (MPE) 
2. A milliméterben megadott pozitív vagy negatív legnagyobb megengedett hiba két nem egymást követő 

osztásérték között (a + bL), ahol 
– L a hosszúság értéke a legközelebbi egész méterre kerekítve;  
– a és b értékét pedig az 1. táblázat adja meg. 
Ha a tartomány egyik végét a mérték véglapja alkotja (pl. véglapos méterrúd) az ezen a ponton kezdődő 
bármely távolságra vonatkozó legnagyobb megengedett hibát az 1. táblázat c értékével kell megnövelni.  

1. táblázat 
Pontossági osztály a (mm) b c (mm) 

I. 0,1 0,1 0,1 
II. 0,3 0,2 0,2 
III. 0,6 0,4 0,3 
D – szintmérő-szalagokra vonatkozó különleges osztály1 
Legfeljebb 30 méter2 1,5 nulla nulla 
S – a tartály (geometria) mérőszalagokra vonatkozó különleges 
osztály 
Minden 30 m-re, ha a szalag sima felületen fekszik 1,5 nulla nulla 
1 A mérőszalag/nehezék kombinációra alkalmazandó. 
2 Ha a szalag névleges hosszúsága meghaladja a 30 m-t, 30 méterenként további 0,75 mm 

legnagyobb megengedett hiba engedélyezett. 
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A szintmérő-szalagok az I. és II. osztályba is sorolhatók; ebben az esetben bármely  olyan két osztás közötti 
távolságra, melynél az egyik vonal a nehezéken a másik pedig a mérőszalagon található, a legnagyobb 
megengedett hiba ± 0,6 mm, ha a képlet alapján kapott érték kevesebb, mint 0,6 mm. 
A két egymást követő osztás közötti távolságra vonatkozó legnagyobb megengedett hibát és a két egymást 
követő tartományra vonatkozó legnagyobb megengedett eltérést a 2. táblázat adja meg. 

2. táblázat 
Legnagyobb megengedett hiba vagy eltérés a pontossági osztály szerint A tartomány hossza (i) 

I. II. III. 
i ≤ 1 mm 0,1 0,2 0,3 
1 mm < i ≤ 1 cm 0,2 0,4 0,6 
 
Az összehajtható mérték részeinek csatlakozásait úgy kell kialakítani, hogy a fent említett eltéréseken túl ne 
okozzon 0,3 mm-nél nagyobb eltérést a II. osztálynál, illetve 0,5 mm-nél nagyobb eltérést a III. osztálynál.  

Anyagok 
3.1. A mértékekhez felhasznált anyagok hosszának a referenciahőmérséklettől számított ± 8 °C-os hőmérséklet-

ingadozás következtében fellépő eltérése nem haladhatja meg a legnagyobb megengedett hibát. Ez nem 
vonatkozik az S és D osztályú mértékekre, ha a gyártó feltünteti a hőtágulási együtthatót a leolvasott értékek 
szükség szerinti korrekciójához.  

3.2. Kizárólag a II. vagy III. osztályba sorolhatók be az olyan anyagokból készült mértékek, amelyek méretei a 
szélsőségesen ingadozó relatív páratartalom következtében jelentősen megváltozhatnak.  

Jelölések 
4. A mértéken jelölni kell a névleges értéket. A milliméteres skálán minden centimétert számozással kell jelölni; 

a 2 cm-nél nagyobb osztásközű hosszúságmérőn minden osztásjelet számozni kell. 
 
II. FEJEZET – Ital kiszolgáló térfogatmértékek  

Az alábbiakban meghatározott ital kiszolgáló térfogatmértékekre az 1. melléklet vonatkozó alapvető 
követelményeit, valamint az e fejezetben felsorolt különleges követelményeket és a 9. § (3) bekezdése 
h) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell alkalmazni. A megfelelőségi nyilatkozat 
másolatának benyújtására vonatkozó követelmény azonban úgy is értelmezhető, hogy az nem az egyes 
mértékekre, hanem egy tételre vagy szállítmányra alkalmazandó. Azt a követelményt sem kell alkalmazni, 
amely szerint a műszeren fel kell tüntetni a pontosságra vonatkozó adatokat.  

Fogalommeghatározások  
Ital kiszolgáló térfogatmérték: Közvetlen fogyasztásra értékesített folyadék (kivéve az orvosságokat) meghatározott 
térfogatának kimérésére tervezett térfogatmérték (például pohár, korsó vagy űrmérték formájában). 
Mértékjellel ellátott térfogatmérték: Olyan térfogatmérték, amelyen vonallal jelzik a névleges térfogatot. 
Peremes térfogatmérték: Olyan térfogatmérték, amelynek űrtartalma megegyezik a névleges térfogattal. 
Transzfer mérték (Űrmérték): Olyan térfogatmérték, amelyből fogyasztás előtt áttöltik a folyadékot. 
Űrtartalom: A peremes térfogatmérték űrtartalma, illetve a térfogatmérték űrtartalma a mértékjelig. 
 

Különleges követelmények 
1. Referencia-feltételek 
1.1. Hőmérséklet: a térfogatmérés referenciahőmérséklete 20 °C. 
1.2. A pontos méréshez szükséges helyzet: sima felületen, szabadon álló helyzetben. 
 
2. Legnagyobb megengedett hibák (MPE) 

1. táblázat 
 Mértékjellel ellátott  

térfogatmérték 
Peremes  

térfogatmérték 
Űrmérték   
< 100 ml ± 2 ml – 0 

+ 4 ml 
≥ 100 ml ± 3% – 0 

+ 6% 
Italkiszolgáló térfogatmérték   
< 200 ml ± 5% – 0 

+ 10% 
≥ 200 ml ± 5 ml + 2,5% – 0 

+ 10 ml + 5% 
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3. Anyagok 
Az italkiszolgáló térfogatmértéket megfelelően merev, mérettartó anyagból kell készíteni, hogy térfogatát a 
legnagyobb megengedett hibaértéken belül megtartsa. 

 
4. Forma 
4.1. Az  űrmérték úgy kell kialakítani, hogy a betöltött folyadék legnagyobb megengedett hibának (MPE) 

megfelelő változása legalább 2 mm-es eltérést eredményezzen a peremnél vagy a mértékjelnél. 
4.2. A űrmértékeket úgy kell kialakítani, hogy a mért folyadék maradéktalan kitöltését semmi se akadályozza. 
 
5. Jelölések 
5.1. A megadott névleges térfogatot egyértelműen és eltávolíthatatlanul kell jelölni a mértéken. 
5.2. Az italkiszolgáló térfogatmértékeken legfeljebb három, egyértelműen megkülönböztethető térfogatjelölést is 

el lehet helyezni, de egyik sem lehet a másikkal összetéveszthető. 
5.3. Az összes jelölésnek elég egyértelműnek és tartósnak kell lennie ahhoz, hogy használat közben a legnagyobb 

megengedett hiba túllépésére ne kerüljön sor. 
 
 
 
 

24. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez 
 

Kiterjedést mérő műszerek 
 

A kiterjedést mérő műszerekre e rendelet 1. mellékletének vonatkozó alapvető követelményeit, továbbá e melléklet 
különleges követelményeit és a 9. § (3) bekezdése i) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell 
alkalmazni. 
 

Fogalommeghatározások  
Hosszúságmérő: A hosszúságmérő a mérendő termék adagolásával az elnyúló formájú anyagok (textilek, szalagok, 
kábelek) hosszúságát méri. 
Területmérők: A területmérők szabálytalan formájú anyagok, pl. a bőr területének meghatározására szolgálnak. 
Többdimenziós mérőeszközök: A többdimenziós mérőeszközök egy termék legkisebb burkoló paralelepipedonja 
élhosszának (hossz, magasság, szélesség) meghatározására szolgálnak. 

 
I. FEJEZET – A kiterjedést mérő mérőeszközökre egységesen alkalmazandó követelmények 
Elektromágneses zavartűrés 
1. Az elektromágneses zavaroknak csak akkora lehet a hatása a kiterjedést mérő műszerekre, hogy 

– a mérési eredmények változása ne haladja meg a 2.3. pontban meghatározott kritikus határértéket; vagy 
– lehetséges maradjon a mérés elvégzése; vagy 
– a mérési eredményekben olyan pillanatnyi eltérések ne mutatkozzanak, melyeket nem lehet mérési 

eredményként értelmezni, tárolni és továbbítani; vagy 
– a mérési eredményekben olyan jelentős eltérések mutatkoznak, melyeket a mérési eredményben érdekelt 

valamennyi fél észrevesz. 
2. A kritikus határérték egy osztásértéknek felel meg. 

 
 

II. FEJEZET – Hosszúságmérők 
 

A mérendő termék jellemzői  
1. A textíliákat a K tényező jellemzi. Ez a tényező a mérendő termék egységnyi felületének nyúlékonyságát és 

súlyát veszi figyelembe, és a következő képlet alapján számítható ki: 
K = ε · (GA + 2,2 N/m2), ahol 

ε egy 1 m széles szövetminta relatív nyúlása 10 N húzóerő mellett, 
GA a szövetminta egységnyi felületének súlya N/m2-ben kifejezve. 
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Működési feltételek 
2.1. Tartomány 

Méretek és adott esetben a K-tényező a gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belül. 
A K-tényező tartományait az 1. táblázat mutatja be: 

1. táblázat 

Csoport K tartománya Termék 

I 0 < K < 2 x 10-2 N/m2 Kis nyúlékonyságú 
II 2 x 10-2 N/m2 < K < 8 x 10-2 N/m2 Közepes nyúlékonyságú 
III 8 x 10-2 N/m2 < K < 24 x 10-2 N/m2 Nagy nyúlékonyságú 
IV 24 x 10-2 N/m2 < K Igen nagy nyúlékonyságú 

 
2.2. Ha a mért anyagot nem a mérőműszer mozgatja, a sebességnek a gyártó által a mérőeszközre meghatározott 

tartományon belül kell lennie. 
2.3. Ha a mérési eredmény függ a vastagságtól, felületminőségtől és a mozgatási módtól (pl. nagy tekercsről vagy 

bálából), akkor a gyártónak megfelelő korlátozásokat kell meghatároznia. 
 
Legnagyobb megengedett hibák (MPE) 
3. Műszer  

2. táblázat 

Pontossági osztály Legnagyobb megengedett hiba 

I 0,125%, de legalább 0,005 Lm 
II 0,25%, de legalább 0,01 Lm 
III 0,5%, de legalább 0,02 Lm 

 
Ahol Lm a legkisebb mérhető hossz, azaz a gyártó által meghatározott legkisebb hossz, amelynek mérésére a 
mérőeszközt tervezték. 
A különböző anyagtípusok helyes hosszértékét megfelelő mérőeszközzel (pl. mérőszalaggal) kell mérni. A 
mérendő anyagot pedig egy erre alkalmas alátéten (pl. asztalon) egyenesen, nyújtás nélkül kell elhelyezni. 
 
Egyéb követelmények 
4. A mérőeszköznek biztosítania kell a műszer tervezése szerinti előírt nyúlékonyságnak megfelelő terméknek 
nem nyújtott állapotban történő lemérését. 

 
 

III. FEJEZET – Területmérő-eszközök 
 
Működési feltételek 
1.1. Méréstartomány 

A gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belüli méretek. 
1.2. A termék állapota 

Adott esetben a termék sebességével, vastagságával és felületminőségével kapcsolatban a gyártónak meg kell 
adnia a mérőeszközre vonatkozó korlátozásokat. 

 
Legnagyobb megengedett hibák (MPE) 
2. Mérőeszköz 

A legnagyobb megengedett hiba 1,0%, de legalább 1 dm2. 
 
Egyéb követelmények 
3. A termék felhelyezése 

A termék visszahúzása vagy megállítása nem okozhat hibát a mérési eredményben. Ha ez hibát okozna, akkor 
a kijelzett érték tűnjön el. 

4. Osztásérték 
A mérőeszközt 1,0 dm2-es osztásértékkel kell gyártani. Lehetővé kell tenni továbbá, hogy vizsgálati célból 
egy 0,1 dm2-es osztásérték is rendelkezésre álljon. 
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IV. FEJEZET – Többdimenziós mérőeszközök 
 

Működési feltételek  
1.1. Méréstartomány 

A gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belüli méretek. 
1.2. Legkisebb méret 

A legkisebb méret alsó határát az osztásértékek szerint az 1. táblázat határozza meg. 
1. táblázat 

Osztásérték (d) Legkisebb méret (alsó határ) 

d ≤ 2 cm 10 d 
2 cm < d ≤ 10 cm 20 d 

10 cm < d 50 d 
 

1.3. A termék sebessége 
A sebességnek a gyártó által a mérőeszközre meghatározott tartományon belül kell maradnia. 

 
Legnagyobb megengedett hiba  
2. Mérőeszköz 

A legnagyobb megengedett hiba ± 1,0 d. 
 
 
 
 

25. melléklet a 8/2006. (II. 27.) GKM rendelethez 
 
 

Kipufogógáz-elemző készülékek  
 

Az alábbiakban meghatározott, a használatban lévő gépjárművek vizsgálatára és szakszerű karbantartására szolgáló 
kipufogógáz-elemző készülékekre e rendelet 1. mellékletének vonatkozó követelményeit, továbbá e melléklet 
különleges követelményeit és a 9. § (3) bekezdése j) pontjában felsorolt megfelelőség-értékelési eljárásokat kell 
alkalmazni. 
 
 

Fogalommeghatározások 
 
Kipufogógáz-elemző készülék: A kipufogógáz-elemző készülék olyan mérőműszer, amely a szikragyújtású 
motorokból származó kipufogógázok meghatározott összetevőinek térfogatarányát határozza meg az elemzett minta 
adott nedvességtartalma mellett. 
Az elemzett gázösszetevők a szén-monoxid (CO), a szén-dioxid (CO2), az oxigén (O2) és a szénhidrogének (HC). 
A szénhidrogén-tartalmat a közeli infravörös abszorpció elvén alapuló módszerekkel mért n-hexán (C6H14) 
koncentrációjában kell kifejezni. 
A gázösszetevők térfogatarányát CO, CO2 és O2 esetén térfogatszázalékban(% V/V), és milliomodrészben (ppm V/V) 
fejezik ki. 
A kipufogógáz-elemző készülék a kipufogógáz összetevőinek térfogatarányából kiszámítja a lambda-értéket is. 
Lambda-érték: A lambda-érték a motor égetési hatékonyságára jellemző, a kipufogógázban lévő levegő/üzemanyag 
aránnyal kifejezett, dimenzió nélküli mennyiség. Egy szabványosított referenciaképlettel határozható meg. 
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Különleges követelmények 
A műszerek osztályai 
1. A kipufogógáz-elemző készülékeket két osztályba (0 és I) sorolták. Ezen osztályokra vonatkozó legszűkebb 

mérési tartományokat az 1. táblázat mutatja be. 
1. táblázat 

Osztályok és mérési tartományok 
Paraméter 0 és I osztály 

CO-arány 0–5 térfogatszázalék 
CO2-arány 0–16 térfogatszázalék 
HC-arány 0–2000 ppm(V/V) 
O2-arány 0–21 térfogatszázalék 

λ 0,8–1,2 
 
 
Előírt működési feltételek 
2. A működési feltételekre vonatkozó értékeket a gyártónak kell az alábbiak szerint meghatároznia: 
2.1. A klimatikus és mechanikus befolyásoló mennyiségek tekintetében: 

– A környezeti hőmérséklet tartományának legkisebb  értéke 35 °C; 
– Az M1 mechanikus környezeti osztály alkalmazandó. 

2.2. A villamos energia befolyásoló mennyiségei tekintetében: 
– A váltóáramú tápfeszültségre vonatkozó feszültség- és frekvenciatartomány; 
– Az egyenáramú tápfeszültségre vonatkozó határértékek. 

2.3. A környezeti nyomás tekintetében: 
– A legkisebb és legnagyobb környezeti nyomás mindkét osztály tekintetében 

 pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPA. 
 
Legnagyobb megengedett hiba  
3. A legnagyobb megengedett hibát a következőképpen határozzák meg: 
3.1. Mindegyik mért összetevőre nézve az 1. melléklet 1.1. pontja szerinti előírt működési feltételek melletti 

legnagyobb megengedett hiba a 2. táblázatban meghatározott  két érték közül a nagyobbik. Az abszolút 
értékeket térfogatszázalékban vagy ppm-ben (V/V), a százalékos értékeket pedig a helyes érték százalékában 
fejezik ki. 

2. táblázat 
Legnagyobb megengedett hibák  

Paraméter 0 osztály I osztály 

CO-arány ± 0,03 térfogatszázalék 
± 5% 

± 0,06 térfogatszázalék 
± 5% 

CO2-arány ± 0,5 térfogatszázalék 
± 5% 

± 0,5 térfogatszázalék 
± 5% 

HC-arány ± 10 ppm(V/V) 
± 5% 

± 12 ppm(V/V) 
± 5% 

O2-arány ± 0,1 térfogatszázalék 
± 5% 

± 0,1 térfogatszázalék 
± 5% 

 
3.2. A lambda-érték kiszámításakor a legnagyobb megengedett hiba 0,3%. A konvencionális valódi értéket a 

gépjárművek kibocsátásai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekről szóló, a 70/220/EGK tanácsi 
irányelvet módosító 98/69/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv I. mellékletének 5.3.7.3. pontjában 
meghatározott képlet szerint számítják ki. 
E célból a műszeren kijelzett értékeket használják fel a számításhoz. 

 
A zavarok megengedett hatása 
4. A kritikus határérték a műszerrel mért valamennyi összetevő térfogatarányának tekintetében megegyezik az 

érintett paraméterre vonatkozó legnagyobb megengedett hibával. 
5. Az elektromágneses zavar csak olyan hatást gyakorolhat a műszerre, hogy: 

– vagy a mérési eredmény eltérése nem haladhatja meg a 4. pontban meghatározott kritikus határértéket, 
– vagy a mérési eredmények kijelzését ne lehessen érvényes eredményként értelmezni. 
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Egyéb követelmények 
 
6. A felbontásnak a 3. táblázatban megadott értékekkel kell megegyeznie, vagy azokat egy nagyságrenddel 

meghaladhatja. 
3. táblázat 

Felbontás 

 CO CO2 O2 HC 
0 és I osztály 0,01 térfogat% 0,1 térfogat% 1 1 ppm(V/V) 
1 Legfeljebb 4 térfogatszázalékos mért értékeknél 0,01 térfogatszázalék, egyébként 

0,1 térfogatszázalék. 
 

A lambda-értéket 0,001 felbontással kell megjeleníteni. 
7. 20 mérés szórása nem lehet nagyobb, mint az adott gázösszetevőre vonatkozó legnagyobb megengedett hiba 

abszolút értékének egyharmada. 
 
8. A CO, CO2 és HC mérésekor a műszernek, beleértve a meghatározott gázkezelő rendszert is, 

15 másodperccel a nullázógázról, pl. friss levegőről való átkapcsolást követően ki kell jelezni a kalibráló 
gázokra mutatott végső érték 95%-át. O2 mérésekor a műszernek – hasonló feltételek mellett – friss levegőről 
az oxigénmentes gázra való átkapcsolást követően 60 másodpercen belül kell 0,1 térfogatszázaléknál kisebb 
értéket kijeleznie. 

 
9. A kipufogógáz összetevői – a mérendő összetevők kivételével – legfeljebb a legnagyobb megengedett hiba 

abszolút értékéke felének megfelelő mértékben befolyásolhatják a mérési eredményeket azokban az 
esetekben, amikor a mérendő összetevők a következő maximális térfogatarányban vannak jelen: 
CO: 6 térfogatszázalék, 
CO2: 16 térfogatszázalék, 
O2: 10 térfogatszázalék, 
H2: 5 térfogatszázalék, 
NO: 0,3 térfogatszázalék, 
HC (mint n-hexán): 2000 ppm(V/V), 
Vízgőz a páratelítettségig. 

 
10. A kipufogógáz-elemző készülékeknek nullázási, gázkalibrálási és belső beállítási lehetőségekkel kell 

rendelkezniük. A nullázásnak és belső beállításoknak automatikusan kell működniük. 
 
11. Az automata és félautomata beállító berendezéseknél a műszer addig nem végezhet mérést, amíg a beállítások 

nem történtek meg. 
 
12. A kipufogógáz-elemző készülékeknek ki kell mutatniuk a gázérzékelő rendszerben visszamaradt maradék-

szénhidrogéneket. A mérés nem végezhető el, ha a maradék-szénhidrogének mérés előtti koncentrációja 
meghaladja a 20 ppm-et(V/V). 

 
13. A kipufogógáz-elemző készülékeket olyan eszközzel kell felszerelni, amely automatikusan észleli az 

oxigéncsatorna érzékelőjének elhasználódásából vagy a csatlakozó vezeték károsodásából származó 
működési zavarokat. 

 
14. Amennyiben a kipufogógáz-elemző készülék különböző típusú üzemanyagok esetén is használható 

(pl. benzin vagy cseppfolyósított gáz), akkor lehetővé kell tenni, hogy a lambda-érték számításánál 
alkalmazandó együtthatókat egyértelműen lehessen kiválasztani a megfelelő egyenletbe. 

 
 



A gazdasági és a közlekedési miniszter
9/2006. (II. 27.) GKM

rendelete

a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli
hajózási események vizsgálatának részletes

szabályairól

A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005.
évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.) 22.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

A ren de let al kal ma zá si köre a sú lyos ví zi köz le ke dé si
bal ese tek és a rend kí vü li ha jó zá si ese mé nyek szak mai
vizs gá la tá ra ter jed ki.

A súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli
hajózási események bejelentése

2.  §

(1) A Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet (a továb biak ban: 
Szer ve zet) a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott a sú lyos ví zi köz le -
ke dé si bal ese tek re és a rend kí vü li ha jó zá si ese mé nyek re
vo nat ko zó be je len tést ügye le ti szol gá la ta út ján fo gad ja a
hon lap ján1 fel tün te tett cí men és te le fon szá mon, va la mint
elekt ro ni kus úton.

(2) Amennyi ben a be je len tés nem a hajó ve ze tõ jé tõl
vagy üzem ben tar tó já tól szár ma zik, a Szer ve zet az üzem -
ben tar tót ha la dék ta la nul meg ke re si.

3.  §

(1) A sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset rõl, il let ve a rend kí -
vü li ha jó zá si ese mény rõl  szóló be je len tés nek a kö vet ke zõ
ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény he lyét (fo lyam ki lo mé ter, ko or di ná ták,
leg kö ze leb bi te le pü lés) és idõ pont ját,

b) az úszó lé te sít mény tí pu sát, ne vét, szám-, il let ve be -
tû je lét, vagy pe dig egyéb azo no sí tó je lét,

c) az úszó lé te sít mény ve ze tõ jé nek, va la mint az üzem -
ben tar tó já nak ne vét és szék he lyé nek cí mét,

1 www.kbsz.hu

d) a sze mély zet és a fe dél ze ten tar tóz ko dó uta sok vagy
más sze mé lyek szá mát, ne vét, a ra ko mány jel le gét (kü lö -
nös te kin tet tel a ve szé lyes áruk meg ne ve zé sé re),

e) a sze mé lyi sé rü lé se ket, az úszó lé te sít mény ben, a víz i 
úton lévõ mû tár gyak ban és a har ma dik sze mély tu laj do ná -
ban ke let ke zett ká rok mér té két,

f) az utol já ra érin tett, va la mint a ren del te té si ki kö tõ
meg ne ve zé sét,

g) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény le fo lyá sát és fel té te le zett okát,

h) a be je len tés idõ pont já ig meg ho zott in téz ke dé se ket,
i) a be je len tõ ne vét, je len té si kö te le zett sé ge jogi alap -

ját2 el ér he tõ sé gét.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ada tok va la me lyi ké nek 
hi á nya nem men te sít az azon na li be je len té si kö te le zett ség
alól. A hi ány zó ada to kat a Szer ve zet az üzem ben tar tó tól
szer zi be.

A szakmai vizsgálat lefolytatása

4.  §

(1) Sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset nél, il let ve a rend kí -
vü li ha jó zá si ese mény nél a hely szín vál to zat la nul ha gyá sa
és a nyo mok, va la mint az úszó lé te sít mény és ra ko má nya
meg õr zé se ér de ké ben:

a) tá vol kell tar ta ni az il le ték te le ne ket,
b) gon dos kod ni kell ar ról, hogy az úszó lé te sít mény, az

úszó lé te sít mény be ren de zé sei és fel sze re lé sei, ra ko má nya
a hely szí ni szem le meg kez dé sé ig – ha di lo bo gó alatt köz le -
ke dõ úszó lé te sít ményt érin tõ sú lyos ví zi köz le ke dé si bal -
eset nél, il let ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény nél a ha di ha jós 
ka to nai szer ve zet kép vi se lõ jé nek meg ér kez té ig – és le he -
tõ ség sze rint an nak be fe je zé sé ig vál to zat lan ál la pot ban
ma rad ja nak,

c) a men tés és a tûz ol tás so rán az úszó lé te sít mény és ré -
sze i nek in do ko lat lan meg vál toz ta tá sát el kell ke rül ni,

d) ha a sze mély zet men té se már a ví zi ren dé szet te rü le -
ti leg ille té kes rend õri szer vé nek – ha tár te rü le ten a te rü le ti -
leg ille té kes ha tár õr sé gi szerv – vagy a vizs gá ló bi zott ság
hely szín re ér ke zé se elõtt meg tör tént és a hely szí nen cse -
lek võ ké pes sze mély van je len, ak kor fel kell je gyez nie,
hogy a men tés so rán a hely szín mi lyen meg vál toz ta tá sá ra
ke rült sor, és a fel jegy zé se ket – hely szín re ér ke zé se után –
a vizs gá ló bi zott ság nak át kell ad nia. Ha a bal eset vagy a
rend kí vü li ha jó zá si ese mény kö vet kez té ben bün te tõ el já rás 
vagy sza bály sér té si el já rás in dul, a fel so rol ta kat a nyo mo -
zó ha tó ság vagy a sza bály sér té si ha tó ság kép vi se lõ jé nek is 
át kell adni.

2 Kbvt. 10. § (1) és (2) be kez dés.
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(2) Ide gen lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít ményt
érin tõ sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset nél, il let ve rend kí vü li
ha jó zá si ese mény nél a lo bo gó sze rin ti ál lam erre vo nat ko -
zó ki fe je zett ké ré se ese tén biz to sí ta ni kell, hogy az adott
ál lam meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek meg ér ke zé sé ig az
úszó lé te sít mény, an nak ra ko má nya és a bi zo nyí té kok le he -
tõ ség sze rint érin tet le nül ma rad ja nak.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben fog lal ta kat a szak mai
vizs gá lat ra vo nat ko zó jog sza bá lyok kal össze egyez tet he tõ
mó don kell tel je sí te ni.

5.  §

(1) A hely szí nen ta lált nyo mok rög zí té sét a szak mai
vizs gá lat ke re té ben a vizs gá ló bi zott ság vég zi. Amennyi -
ben a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset tel, il let ve rend kí vü li
ha jó zá si ese ménnyel össze füg gés ben bün te tõ el já rás in dul,
a nyo mok rög zí té sé rõl a rend õrség gon dos ko dik.

(2) Ha lá los ví zi köz le ke dé si bal eset be kö vet ke zé se ese -
tén a holt tes tek azo no sí tá sa, igaz ság ügyi or vos-szak ér tõi
vizs gá la ta, il let ve ki adá sa ér de ké ben a rend õrség kép vi se -
lõ je in téz ke dik.

6.  §

(1) A hely szí nen a vizs gá ló bi zott ság hely szí ni szem lét
foly tat le, amely rõl hely szí ni szem le jegy zõ köny vet vesz
fel. A hely szí ni szem le jegy zõ köny vet a Szer ve zet fõ igaz -
ga tó ja ré szé re a vizs gá ló bi zott ság ha la dék ta la nul meg kül -
di. A hely szí ni szem le jegy zõ könyv tar tal maz za kü lö nö sen
a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve rend kí vü li ha jó zá -
si ese mény he lyét és idõ pont ját, a víz ál lá si, idõ já rá si és lá -
tá si vi szo nyo kat, a bal eset ben, ha jó zá si ese mény ben ré -
szes úszó lé te sít mé nyek ne vét vagy szám je lét, ál la mi ho va -
tar to zá sát, üzem ben tar tó já nak, ve ze tõ jé nek ada ta it, az
úszó lé te sít mé nyek sé rü lé se i re vo nat ko zó ada to kat, a meg -
sé rült sze mé lyek ada ta it, a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jé nek
és tag ja i nak ne vét, a szem le hely szí né re ér ke zés idõ pont -
ját, a szem le kez de té nek és be fe je zé sé nek ide jét, a vizs -
gálóbizottság ál tal tett in téz ke dé se ket. A hely szí ni szem le -
jegy zõ könyv höz csa tol ni kell a hely szín váz la tát, le írá sát,
a hely szín rõl ké szí tett fény kép- és vi deo fel vé te le ket, a
meg hall ga tás ról ké szí tett fel jegy zé se ket, to váb bá az egyéb 
be gyûj tött anya gok jegy zé két.

(2) Ten ge ri ha jót nyílt ten ge ren ért sú lyos ví zi köz le ke -
dé si bal eset, il let ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény ki vizs gá -
lá sát a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet ál tal el fo ga -
dott, a ten ge ri bal ese tek és sze ren csét len sé gek ki vizs gá lá -
sá ról  szóló sza bály zat nak3 meg fele lõen kell vé gez ni.

3 Code for the in ves ti ga ti on of Ma ri ne Ca su al ti es and In ci dents.

(3) A vizs gá ló bi zott sá got a Szer ve zet a meg fe le lõ vé dõ -
ru há zat tal és az azo no sí tást meg könnyí tõ jel zés sel, va la -
mint a hely szí ni szem le le foly ta tá sá hoz nél kü löz he tet len
meg fe le lõ tech ni kai fel sze re lés sel lát ja el.

Adatrögzítõk

7.  §

(1) Az úszó lé te sít mé nyek adat rög zí tõ be ren de zé se i nek
és a be ren de zé sek ál tal rög zí tett ada tok, in for má ci ók
vissza nye ré sét, ki ol va sá sát, ke ze lé sét csak erre ki kép zett
és fel jo go sí tott sze mély vé gez he ti.

(2) A vizs gá ló bi zott ság gon dos ko dik az úszó lé te sít -
mény adat rög zí tõ je in for má ci ó i nak vissza nye ré sé rõl,
ezek nek az in for má ci ók nak ha té kony fel hasz ná lá sá ról a
szak mai vizs gá lat so rán.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben em lí tett ada to kat a nyo mo -
zó ha tó ság ké ré sé re át kell adni.

Az úszólétesítmény eltávolítása a hajóútból
és õrzése

8.  §

(1) A hely szí ni vizs gá lat be fe je zé sét köve tõen a szak -
mai vizs gá lat ve ze tõ jé nek – a ha jó zá si ha tó ság gal és a
rend õrséggel egyez te tett – dön té se alap ján az üzem ben tar -
tó sa ját költ sé gén gon dos ko dik az úszó lé te sít mény nek a
ha jó út ból való el tá vo lí tá sá ról.

(2) Amennyi ben az úszó lé te sít mény, an nak tar to zé ka i -
nak to váb bi vizs gá la ta szük sé ges, a szak mai vizs gá lat ve -
ze tõ jé nek – a rend õrséggel egyez te tett – dön té se alap ján az 
üzem ben tar tó sa ját költ sé gén gon dos ko dik azok – egyez -
te tett ki kö tõ be tör té nõ – el szál lí tá sá ról és to váb bi õr zé sé -
rõl. Az õr zés meg szün te té sé rõl a vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ -
je és az ese mény vizs gá la tá ban részt vevõ egyéb ha tó sá gok 
ve ze tõi kö zö sen dön te nek.

(3) Az úszó lé te sít ményt, az ál ta la szál lí tott vagy ah hoz
tar to zó bár mely dol got – amely re a szak mai vizs gá lat so -
rán már nincs szük ség, és amely nek vizs gá la tát a rend -
õrség vagy más ha tó ság a Szer ve zet erre vo nat ko zó meg -
ke re sé sé re adott vá la szá ban nem tart ja szük sé ges nek – az
üzem ben tar tó nak vissza kell adni.

(4) Amennyi ben a szak mai vizs gá lat so rán az úszó lé te -
sít mény, az ál ta la szál lí tott vagy ah hoz tar to zó bár mely
 dolog to váb bi vizs gá la tá ra már nincs szük ség, de azok
vizs gá la tát a rend õrség vagy más ha tó ság szük sé ges nek
tart ja, azt a to váb bi vizs gá la tot igény lõ ha tó ság ré szé re kell 
át ad ni.
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Vizsgálóbizottság

9.  §

(1) A vizs gá ló bi zott sá got az e ren de let 11.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben meg je lölt vég zett ség gel és ké pe sí tés sel
ren del ke zõ szak em be rek kö zül a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja
je lö li ki.

(2) Ha a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset so rán ka to nai
úszó lé te sít mé nyen kí vül pol gá ri úszó lé te sít mény és a víz út 
mû tár gya is meg ron gá ló dott, a vizs gá ló bi zott sá got a Szer -
ve zet fõ igaz ga tó ja és a ha di ha jós ka to nai szer ve zet pa -
rancs no ka együt te sen je lö li ki.

10.  §

A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a Szer ve zet köz tiszt vi se -
lõ je, a szak mai vizs gá lat egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ je, fel -
ada ta

a) a szak mai vizs gá lat irá nyí tá sa,
b) a szak mai vizs gá lat alap ján zá ró je len tés-ter ve zet,

zá ró je len tés elõ ter jesz tése a Szer ve zet fõ igaz ga tó já nak,
c) a ha jó zás biz ton sá gát ve szé lyez te tõ okok és kö rül -

mé nyek meg szün te té se ér de ké ben ja vas lat té te le a sze -
mély zet egész sé gé nek meg õr zé sé re fog lal ko zás-egész ség -
ügyi rend sza bá lyok kal, va la mint az úszó lé te sít mény és a
ha jó zá si lé te sít mé nyek üzem ben tar tá sá val, a ki kö tõ hasz -
ná la tá val kap cso la tos, va la mint min den egyéb szük sé ges
in téz ke dés meg té te lé re (a továb biak ban: biz ton sá gi
 ajánlás).

Vizsgálóbizottsági tagok

11.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je és köz tiszt vi se lõ tag ja
az le het, aki fel sõ fo kú szak irá nyú vég zett ség gel és ví zi -
köz le ke dé si szak te rü le ten leg alább 5 év szak mai gya kor -
lat tal ren del kezik.

(2) A vizs gá ló bi zott ság nem köz tiszt vi se lõ tag ja az le -
het,

a) akit a meg fe le lõ ví zi köz le ke dé si szak te rü le ten a ha -
jó zá si szak ér tõk név jegy zé ké be4 fel vet tek,

b) aki a ví zi köz le ke dé si bal eset vizs gá ló tan fo lya mot a
Szer ve zet nél vagy ok ta tá si in téz mény ben si ke re sen el vé -
gez te.

(3) A vizs gá ló bi zott ság tag ja a mun ká ját a vizs gá ló bi -
zott ság ve ze tõ jé nek irány mu ta tá sa alap ján vég zi.

4 33/1999. (X. 15.) KHVM ren de let a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi
szak ér tõk mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl.

Meghatalmazott képviselõk és tanácsadók részvétele
külföldi szakmai vizsgálatban

12.  §

(1) A ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít ményt
kül föl dön ért sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve rend -
kí vü li ha jó zá si ese mény kül föl di ki vizs gá ló szer vek ál tal
vég zett vizs gá la tá ban a Szer ve zet részt ve het, ha a rész vé -
tel re a kül föl di ki vizs gá ló szerv fel ké ri, il let ve a vizs gá lat -
ba meg ha tal ma zott kép vi se lõt vagy ta nács adót küld het.

(2) Ma gyar ha di lo bo gó alatt köz le ke dõ ka to nai úszó lé -
te sít ményt kül föl dön ért sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il -
let ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény vizs gá la tá ban a ha di ha -
jós ka to nai szer ve zet kép vi se lõ je is részt ve het.

(3) A rész vé te li szán dék ról, a meg ha tal ma zott kép vi se lõ 
vagy a ta nács adó sze mé lyé rõl, vár ha tó ér ke zé sé rõl a be je -
len tés vé te lét köve tõen a kül föl di ki vizs gá ló szer vet ha la -
dék ta la nul tá jé koz tat ni kell.

(4) A kül föl di ki vizs gá ló szerv ál tal vég zett vizs gá lat -
hoz a Szer ve zet a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset tel, il let ve
rend kí vü li ha jó zá si ese ménnyel kap cso la tos ren del ke zés re 
álló in for má ci ót – a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott adat vé del mi
ren del ke zé sek figye lembe véte lével – to váb bít ja.

(5) Meg ál la po dás hi á nyá ban a ma gyar lo bo gó alatt köz -
le ke dõ úszó lé te sít ménnyel kül föl dön be kö vet ke zett sú lyos 
ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve rend kí vü li ha jó zá si ese -
mény vizs gá la tá ra a Szer ve zet fel ve szi a kap cso la tot az
ille té kes kül föl di ki vizs gá ló szer vek kel.

13.  §

Ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít ménnyel kül -
föl dön be kö vet ke zett sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let -
ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény kül föl di szak mai vizs gá la -
tá hoz a Szer ve zet ál tal ki je lölt meg ha tal ma zott kép vi se lõ
se gí té sé re az üzem ben tar tó ja vas la tá ra a Szer ve zet egy
vagy több ta nács adót ne vez ki. A ta nács adó olyan mér té -
kig ve het részt a szak mai vizs gá lat ban, amely a meg ha tal -
ma zott kép vi se lõ rész vé te lé nek ha té konnyá té te lé hez
szük sé ges. Amennyi ben a Szer ve zet fõ igaz ga tó ja nem je -
löl ki meg ha tal ma zott kép vi se lõt, ak kor a kül föl di vizs -
gálóbizottság fel ké ré sé re az üzem ben tar tó részt ve het a
szak mai vizs gá lat ban.

A szakmai vizsgálat során érintettek
kötelezettségei

14.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán az érin tet tek (a ha jó zá si
ké pe sí té sek ki adá sá val, az úszó lé te sít mény meg fe le lõ sé -
gé nek vizs gá la tá val, az úszó lé te sít mény üzem ben tar tá sá -
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val, kar ban tar tá sá val és ja ví tá sá val, a ha jó út fenn tar tá sá -
val, a ki kö tõ üzem ben tar tá sá val fog lal ko zó szer vek; a ha -
jó zá si ha tó ság, az úszó lé te sít mény ve ze tõ je és sze mély ze te 
stb.) kö te le sek a vizs gá ló bi zott ság gal együtt mû köd ni.

(2) Az együtt mû kö dés ki ter jed rész fel ada tok el vég zé sé -
re. En nek ér de ké ben az üzem ben tar tó olyan sze méllyel
kép vi sel te ti ma gát, aki a tény ál lás fel de rí té se ér de ké ben
ada tok szol gál ta tá sá hoz, in téz ke dé sek hez ha tás kör rel és
az adott eset tel kap cso lat ban szak ér te lem mel ren del ke zik.

15.  §

Amennyi ben a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset ben vagy
rend kí vü li ha jó zá si ese mény ben több úszó lé te sít mény
érin tett, azt egy eset nek kell te kin te ni. Az ese tet an nak az
úszó lé te sít mény nek az ál la po ta alap ján kell mi nõ sí te ni,
amely a leg sú lyo sabb kö vet kez mé nye ket szen ved te el.

Megelõzõ biztonsági ajánlás

16.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je – amennyi ben meg íté -
lé se sze rint a ví zi köz le ke dés biz ton sá ga meg kö ve te li
– meg elõ zõ biz ton sá gi aján lá sá ban azon na li in téz ke dést
ja va sol hat a ha jó zá si ha tó ság nak., a ví zi út fenn tar tó já nak,
il let ve az úszó lé te sít mény üzem ben tar tó já nak, va la mint a
ki kö tõ üzem ben tar tó já nak.

(2) A meg elõ zõ biz ton sá gi aján lás cím zett je a vizs gá ló -
bi zott ság ve ze tõ je ál tal ja va solt azon na li meg elõ zõ in téz -
ke dé se ket vég re hajt ja, ki vé ve, ha azok kal nem ért egyet,
amely eset ben a Szer ve ze tet ha la dék ta la nul in do ko lás sal
el lá tott vá la szá ban kö te les tá jé koz tat ni.

Zárójelentés-tervezet

17.  §

(1) A vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ je a szak mai vizs gá lat
alap ján el ké szí ti a zá ró je len tés ter ve ze tét, il let ve en nek ré -
sze ként – amennyi ben szük sé ges – ki dol goz za a ja va solt
biz ton sá gi aján lá so kat és be nyújt ja a Szer ve zet fõ igaz ga -
tó já nak.

(2) Rend kí vü li ha jó zá si ese mény ese tén – ha azt az ese -
mény jel le ge in do kol ja – a zá ró je len tés ter ve ze tét egy sze -
rû sí tett for má ban le het el ké szí te ni.

(3) A zá ró je len tés-ter ve ze tet a vizs gá ló bi zott ság tag jai
ír ják alá. Vé le mény el té rés ese tén az alá írást e tény meg je -

lö lé sé vel kell esz kö zöl ni, és az el té rõ vé le ményt zá ra dék -
ként kell a zá ró je len tés-ter ve zet hez csa tol ni.

(4) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja a Kbvt. 16.  §-ának (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint fe lül vizs gál ja a zá ró je len -
tés-ter ve ze tet, amely nek so rán a Kbvt. 16.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben em lí tett ész re vé te le ket is figye lembe ve he ti.
A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja a fe lül vizs gá lat ered mé nye ként a 
vizs gá ló bi zott ság ve ze tõ jét a szak mai vizs gá lat kiegészí -
tésére, il let ve a biz ton sá gi aján lá sok át dol go zá sá ra uta sít -
hat ja.

Zárójelentés

18.  §

(1) A szak mai vizs gá lat so rán ke let ke zett fel jegy zé se ket 
csak ak kor le het a zá ró je len tés mel lék le te i be fog lal ni, ha
azok a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény elem zé sé hez tar toz nak. A fel jegy zé sek
csak sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don csa tol ha tók
a zá ró je len tés hez, és ki zá ró lag azok a ré szek csa tol ha tók,
ame lyek köz vet le nül az elem zés hez kap cso lód nak.

(2) A zá ró je len tés rész le tes for mai és tar tal mi kö ve tel -
mé nye it e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

A víziközlekedés biztonságáért felelõs hatóságok
tájékoztatása

19.  §

Ha a szak mai vizs gá lat kap csán fel me rül an nak gya nú -
ja, hogy az ese mény so rán a ví zi köz le ke dés biz ton sá ga el -
le ni jog el le nes cse lek mény tör tént, a Szer ve zet kö te les az
ill le té kes rend õrhatóságot ér te sí te ni.

Eljárás idegen államban lajstromozott
úszólétesítménnyel belföldön bekövetkezett súlyos

víziközlekedési baleset vagy rendkívüli
hajózási esemény esetében

20.  §

(1) Ide gen lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé tesít ménnyel
bel föl dön be kö vet ke zett sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il -
let ve rend kí vü li ha jó zá si ese mény be kö vet kez te kor a Szer -
ve zet a le he tõ leg ki sebb ké se de lem mel és a ren del ke zés re
álló leg al kal ma sabb és leg gyor sabb mó don kö te les ér te sí -
te ni a lo bo gó sze rin ti ál lam ba le set kiv izs gá ló szer vét.

(2) Az ér te sí tést a lo bo gó sze rint ille té kes fo lya mi bi -
zott ság va la me lyik hi va ta los mun ka nyel vén kell meg kül -
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de ni. Az ér te sí tés nek az aláb bi in for má ci ó kat kell tar tal -
maz nia:

a) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény he lyét (fo lyam ki lo mé ter, ko or di ná ták,
leg kö ze leb bi te le pü lés) és idõ pont ját,

b) az úszó lé te sít mény tí pu sát, ne vét vagy szám je lét,
illetve egyéb azo no sí tó je lét,

c) az úszó lé te sít mény ve ze tõ jé nek, valamint az üzem -
ben tar tó já nak ne vét és szék he lyé nek cí mét,

d) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, illetve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény ter mé sze tét és az úszó lé te sít mény sé rü -
lé sé nek mér té két,

e) annak jel zé sét, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság mi lyen
mér té kig foly tat ja a ki vizs gá lást vagy ja va sol ja annak át ru -
há zá sát,

f) ve szé lyes áru je len lé tét és le írá sát.

(3) Az ér te sí tés nek az adott idõ pont ban azon nal ren del -
ke zés re álló in for má ci ó kat kell tar tal maz nia. Az ér te sí tés
el kül dé se egyes in for má ci ók hi á nya  miatt ké se del met nem
szen ved het. A hi ány zó ada to kat, az egyéb kap cso ló dó in -
for má ci ó kat a ké sõb bi ek so rán pó tol ni kell.

Záró rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 11.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja 2007. már ci us
1-jén lép ha tály ba.

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

Melléklet
a 9/2006. (II. 27.) GKM rendelethez

A zárójelentés és a zárójelentés-tervezet részletes
formai és tartalmi követelményei

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A zá ró je len tés fõ ré szei:

Cím

1. Tény be li in for má ci ók

2. Elem zés

3. Kö vet kez te té sek

4. Biz ton sá gi aján lá sok

5. Füg ge lék – Szük ség sze rint csa to lan dók

Meg jegy zés: zá ró je len tés ké szí té se so rán e for ma al kal -
ma zá sa biz to sít ja, hogy

a) a tény be li in for má ci ók, elem zé sek és kö vet kez te té -
sek meg ér té sé hez szük sé ges min den tá jé koz ta tást tar tal -
maz za nak a meg fe le lõ fe je ze tek;

b) ahol az „1 – Tény be li in for má ci ók” fe je zet bár mely
pont já val kap cso la tos in for má ció nem áll ren del ke zés re
vagy az nincs össze füg gés ben a sú lyos ví zi köz le ke dé si
bal eset hez, il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese mény hez ve ze -
tõ kö rül mé nyek kel, ott ilyen ér tel mû meg jegy zés le gyen
be ik tat va a meg fe le lõ al cí mek alatt.

2. A zá ró je len tés az alább fel so rol ta kat ki zá ró lag az
ese mény le fo lyá sá val kap cso la to san, sze mély azo no sí tás ra 
al kal mat lan mó don, ki vo na tol tan tar tal maz hat ja:

a) a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset tel, il let ve a rend kí -
vü li ví zi köz le ke dé si ese ménnyel érin tett sze mé lyek je len -
té se it és a te vé keny sé gük re vo nat ko zó ada to kat,

b) a meg hall ga tá sok ról ké szült jegy zõ köny ve ket,

c) az úszó lé te sít mény re, va la mint az idõ já rás ra, az eset
hely szí né re és egyéb kö rül mé nyek re, va la mint az eset tel
kap cso lat ban mû sza ki lag rög zí tett ada to kat,

d) a szak ér tõi je len té se ket,

e) egyéb be je len té se ket.

II. A ZÁRÓJELENTÉS RÉSZEI

1. Cím

A zá ró je len tés az aláb bi a kat tar tal ma zó cím mel kez dõ -
dik:

Az üzem ben tar tó neve; Az úszó lé te sít mény tí pu sa,
neve vagy szám je le, il let ve egyéb azo no sí tó jele, lo bo gó ja. 
A sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li ha jó -
zá si ese mény he lye és idõ pont ja.

Át te kin tés.

A cí met köve tõen rö vid át te kin tés kö vet ke zik az aláb bi
in for má ci ók ra vo nat ko zó an a bel föl di és kül föl di ha tó sá -
gok ér te sí té se a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset rõl, il let ve a
rend kí vü li ha jó zá si ese mény rõl; a ki vizs gá ló szerv és meg -
ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek meg ne ve zé se; a ki vizs gá lás
meg szer ve zé se; a je len tést ki adó ki vizs gá ló szerv neve és a 
ki adás idõ pont ja.

Rö vid össze fog la ló val zá ró dik, mely ben a sú lyos ví zi -
köz le ke dé si bal eset hez, il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese -
mény hez ve ze tõ oko kat tag lal ják.

2. Tény be li in for má ci ók

2.1. Az úszó lé te sít mény út já nak, mun ka vég zé sé nek le -
fo lyá sa
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Rö vid le író jel le gû is mer te tés, amely az aláb bi ak ról tá -
jé koz tat:

– az üze me lés faj tá ja (utas szál lí tás, áru szál lí tás, mun -
ka vég zés, me net ben, ki kö tõ ben, vesz teg lõ he lyen),

– a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li
ha jó zá si ese mény, he lye (fo lyam ki lo mé ter, ko or di ná ták,
leg kö ze leb bi te le pü lés), idõ pont ja, nap pal vagy éj jel.

2.2. Sze mé lyi sé rü lé sek

Az aláb bi táb lá zat ki töl té se (szá mok kal).

Sé rü lé sek Sze mély zet Uta sok
Egyéb

 sze mé lyek

Ha lá los

Sú lyos

Ki sebb

Sem mi lyen

2.3. Az úszó lé te sít mény sé rü lé se

Az úszó lé te sít ményt a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset -
ben, il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese mény ben ért sé rü lé sek 
rö vid is mer te té se (meg sem mi sült, je len tõ sen meg ron gá ló -
dott, kis sé meg ron gá ló dott, nem sé rült).

2.4. Egyéb kár

Nem az úszó lé te sít mény ben, ha nem a vi zi út mû tár gya i -
ban vagy azt ke resz te zõ mû tár gyak ban, il let ve egyéb tár -
gyak ban ke let ke zett ron gá ló dá sok rö vid is mer te té se.

2.5. A sze mély zet ada tai

a) Az úszó lé te sít mény sze mély ze té nek összes tag já ra
vo nat ko zó ada tok név nél kül: élet kor, a ké pe sí tõ ok mány
ér vé nyes sé ge, egész sé gi al kal mas ság, jo go sí tá sok, kö te le -
zõ el len õr zé sek, ha jó zá si ta pasz ta lat (össze sen és az adott
tí pu son), és a mun ka idõ re vo nat ko zó meg fe le lõ tá jé koz ta -
tá sok.

b) A sze mély zet egyéb tag ja i nak ké pe sí té sé re és gya -
kor la tá ra vo nat ko zó rö vid is mer te tõ.

2.6. Az úszó lé te sít mény ada tai

a) Az úszó lé te sít mény ha jó zás ra al kal mas sá gá nak rö -
vid is mer te té se (amely ben a vizs gá lat so rán fel tárt hi á -
nyos sá go kat is fel kell so rol ni, ha azok nak bár mi ki ha tá suk 
le he tett a bal eset re).

b) Az úszó lé te sít mény üzem ké pes sé gét ta nú sí tó ok má -
nyok ér vé nyes sé ge.

c) Az úszó lé te sít ménnyel szál lí tott ra ko mány rö vid is -
mer te té se.

2.7. Me te o ro ló gi ai és hid ro ló gi ai ada tok

a) Az idõ já rá si kö rül mé nyek rö vid is mer te té se, be le ért -
ve az elõ re jel zett és a tény le ges kö rül mé nye ket is, to váb -
bá, hogy ezek a me te o ro ló gi ai in for má ci ók a sze mély zet
ren del ke zé sé re áll tak-e.

b) A lá tá si vi szo nyok a sú lyos ví zi köz le ke dé si bal eset,
il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese mény idõ pont já ban (nap -
fény, hold fény, szür kü let stb.).

c) Víz ál lá si és áram lá si ada tok, to váb bá, hogy ezek a
hid ro ló gi ai in for má ci ók a sze mély zet ren del ke zé sé re áll -
tak-e.

2.8. Na vi gá ci ós be ren de zé sek

A ren del ke zés re álló na vi gá ci ós be ren de zé sek, to váb bá
a sze mély zet ra dar ha jó zá si ké pe sí té sé nek vo nat ko zó
 adatai.

2.9. Össze köt te tés

A moz gó és az ál lan dó he lyû szol gá lat össze köt te té sé re
és en nek ha té kony sá gá ra vo nat ko zó in for má ci ók.

2.10. Adat rög zí tõk

Az adat rög zí tõk te le pí té si he lye az úszó lé te sít mé nyen,
ál la po tuk a meg ta lá lás kor és a be lõ lük nyert ada tok.

2.11. Tûz

Ha tûz ke let ke zett, ak kor az eset ter mé sze té re, va la mint
az ol tás hoz hasz nált tûz ol tó esz kö zök re és ha té kony sá guk -
ra vo nat ko zó in for má ci ók.

2.12. Pró bák és kí sér le tek

A pró bák és kí sér le tek ered mé nye i nek rö vid ismer -
tetése.

3. Elem zés

Szük ség sze rint csak azo kat az in for má ci ó kat ele mez -
zék, ame lye ket az „1. Tény be li in for má ci ók” sza kasz ban
rög zí tet tek és ame lyek a kö vet kez te té sek és az ok(ok)
meg ha tá ro zá sá hoz tar toz nak.

4. Kö vet kez te té sek

So rol ja fel a ki vizs gá lás so rán meg ál la pí tott té nye ket és
oko kat. Az okok lis tá ja fog lal ja ma gá ba mind a köz vet len,
mind a mé lyebb, rend szer ben rej lõ oko kat is.

5. Biz ton sá gi aján lá sok

Ha al kal maz ha tó, rö vid nyi lat ko zat a sú lyos ví zi köz le -
ke dé si bal eset, il let ve a rend kí vü li ha jó zá si ese mény meg -
elõ zé se ér de ké ben tett bár mely ja vas lat ról, és en nek ered -
mé nye ként meg tett kor ri gá ló lé pés rõl.

6. Füg ge lé kek

A szük ség nek meg fele lõen itt kell kö zöl ni min den
egyéb, a je len tés meg ér té se szem pont já ból szük sé ges nek
te kint he tõ vo nat ko zó in for má ci ót.
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Az igazságügy-miniszter
9/2006. (II. 27.) IM

rendelete

az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az 
azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai

feltételekrõl

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  §-a
(6) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – az egyes szak te rü le tek ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

Az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be (a továb biak -
ban: név jegy zék) tör té nõ fel vé te li és az igaz ság ügyi szak -
ér tõi szak te rü let (a továb biak ban: szak te rü let) ki ter jesz té -
se irán ti el já rás so rán e ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni.

A névjegyzékbe való felvétel általános feltételei

2.  §

A név jegy zék be be je gyez he tõ szak te rü le te ket e ren de let 
1–11. szá mú mel lék le tei tar tal maz zák.

3.  §

A név jegy zék be az ve he tõ fel, aki a név jegy zék be való
fel vé te li vagy a szak te rü let ki ter jesz té se irán ti ké rel mét
(a továb biak ban együtt: ké re lem) a mel lék le tek ben fel so -
rolt szak te rü le tek va la me lyi ké re nyújt ja be (a továb biak -
ban: ké rel me zõ), és – a Szaktv.-ben fog lalt egyéb fel té te -
lek tel je sí té se ese tén – a szak te rü let hez kap cso ló dó ké pe sí -
té si, valamint az e ren de let ben elõ írt egyéb fel té te lek tel je -
sí té sét iga zol ja.

4.  §

(1) A mel lék le tek ben meg ha tá ro zott szak te rü le tek hez
kap cso ló dó ké pe sí té si fel té te lek kel kü lön jog sza bály alap -
ján egyen ér té kû vég zett ség gel vagy szak ké pe sí tés sel

– a 30.  § (3) be kez dé sé ben és a 39.  §-ban fog lal tak ki vé te -
lé vel – ren del ke zõ ké rel me zõ is fel ve he tõ a név jegy zék be.

(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott vég zett sé gek és
szak ké pe sí té sek egy más nak az (1) be kez dés sze rint tör té -
nõ meg fe lel te té se – ha e ren de let más ként nem ren del ke -
zik – a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, valamint a
szak in dí tás el já rá si rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. ren de let, valamint az ab ban meg je lölt, az alap kép -
zé si sza kok ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló kor mány -
ren de le tek alap ján tör té nik.

(3) A kül föl di bi zo nyít vánnyal, ok le vél lel ren del ke zõ
ké rel me zõ ese té ben a név jegy zék be való fel vé tel hez a
mel lék le tek ben meg je lölt ké pe sí tés sel Ma gyar or szá gon
egyen ér té kû nek el is mert, illetve ho no sí tott bi zo nyít vány,
ok le vél fo gad ha tó el. Az el is me rés re a kül föl di bi zo nyít vá -
nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 
ren del ke zé sei az irány adó ak.

5.  §

(1) Ha e ren de let sze rint a név jegy zék be való fel vé tel -
hez szak mai ka ma rai tag ság szük sé ges, a ké rel me zõ a név -
jegy zék be ak kor ve he tõ fel, ha a ka ma rai tag sá gi jog vi szo -
nya nincs fel füg geszt ve.

(2) A ka ma rai tag ság ról és – ha e ren de let sze rint a név -
jegy zék be való fel vé tel hez a ka ma ra ál tal ve ze tett szak ér -
tõi név jegy zék be tör tént ér vé nyes be jegy zés is szük sé ges – 
a név jegy zék be való be jegy zés rõl  szóló iga zo lást ké re lem -
re, a ka ma rá ra irány adó tör vényi sza bá lyo zás sze rint a
szak mai ka ma ra ál lít ja ki.

6.  §

(1) A mel lék le tek ben fel so rolt szak te rü le te ken – e ren -
de let ben fog lalt el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – a név jegy -
zék be való fel vé tel hez

a) a ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott öt éves,
b) ha az adott szak te rü let re a ké rel me zõ a mel lék le tek

sze rint ki zá ró lag az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben
(a továb biak ban: OKJ) sze rep lõ szak ké pe sí tés sel ren del -
ke zik, a ké pe sí tés meg szer zé sé tõl szá mí tott tíz éves, vagy

c) az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mé nyek ben (a továb -
biak ban: szak ér tõi in téz mény) vagy szer ve zet ke re té ben
dol go zó szak ér tõ je lölt ese té ben a ké pe sí tés meg szer zé sé -
tõl szá mí tott há rom éves
szak irá nyú szak mai gya kor la ti idõ (a továb biak ban: gya -
kor la ti idõ) iga zo lá sa szük sé ges.

(2) Az (1) be kez dés c) pont já ban meg je lölt ké rel me zõ
ese tén a szak ér tõi in téz mény ben vagy szer ve zet ke re té ben
a leg alább há rom éves al kal ma zot ti vagy más jog vi szony -
ról  szóló iga zo lást ké re lem re a szak ér tõi in téz mény vagy
szer ve zet ve ze tõ je ál lít ja ki.

1902 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/23. szám



A névjegyzékbe vételhez szükséges feltételek igazolása

7.  §

A ké rel me zõ nek a ké re lem hez csa tol nia kell az e ren de -
let ben meg je lölt, két hó nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott iga -
zo lá so kat.

II. Fejezet

AZ EGYES SZAKTERÜLETEKRE VONATKOZÓ
ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEK

A tûzvédelem, valamint a személy- és vagyonvédelem
területein bejegyezhetõ szakterületek

8.  §

Az 1. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága -
za ti irá nyí tá sá ért a Bel ügy mi nisz té ri um fe le lõs.

9.  §

(1) Az 1. szá mú mel lék let 2., 4., 6. és 7. pont ja i ban meg -
je lölt szak te rü le te ken a név jegy zék be – a 6.  § (1) be kez dés
c) pont já ban meg je lölt ké rel me zõ ki vé te lé vel – az ve he tõ
fel, aki a Bel ügy mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa vé del -
mi Fõ igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Fõ igaz ga tó ság) ál tal
ve ze tett szak ér tõi név jegy zék ben az igaz ság ügyi szak ér tõi
szak te rü let nek meg fe le lõ tûz vé del mi szak te rü le ten kü lön
jog sza bály alap ján ér vé nyes be jegy zés sel ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt fel té tel tel je sí té sé rõl
 szóló iga zo lást a Fõ igaz ga tó ság ké re lem re – a Fõ igaz ga tó -
ság ra irány adó tör vényi sza bá lyo zás sze rint – ál lít ja ki;
 ebben az eset ben a név jegy zék be való fel vé tel hez gya kor -
la ti idõ iga zo lá sa nem szük sé ges.

10.  §

Az 1. szá mú mel lék let 5. pont já ban meg je lölt szak te rü -
le ten a név jegy zék be az ve he tõ fel, aki a Sze mély-, Va -
gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói Szak mai Ka ma ra tag ja.

Az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai
területeken bejegyezhetõ szakterületek

11.  §

A 2. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága za -
ti irá nyí tá sá ért az Egész ség ügyi Mi nisz té rium fe le lõs.

12.  §

(1) A név jegy zék be a 2. szá mú mel lék let ben meg je lölt
szak te rü le te ken or vo si ok le vél lel az ve he tõ fel, aki

a) az or vo si ka ma ra tag ja és
b) sze re pel az egész ség ügyi dol go zók mû kö dé si nyil -

ván tar tá sá ban, ki vé ve, ha kü lön jog sza bály sze rint a te vé -
keny sé ge vég zé sé nek a mû kö dé si nyil ván tar tás ba tör té nõ
be jegy zés nem fel té te le.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg je lölt, mû kö dé si
nyil ván tar tás ról  szóló iga zo lást ké re lem re az or vo si ka ma -
ra ál lít ja ki.

13.  §

(1) A 2. szá mú mel lék let 13. pont já ban meg je lölt szak -
te rü le ten a név jegy zék be az ve he tõ fel, aki leg alább öt -
éves, igaz ság ügyi DNS la bo ra tó ri um ban el töl tött szak mai
gya kor lat tal ren del ke zik.

(2) A 2. szá mú mel lék let 17. és 18. pont ja i ban meg je lölt
szak te rü le tek ese té ben a név jegy zék be való fel vé tel hez
gya kor la ti idõ iga zo lá sa nem szük sé ges.

(3) A 2. szá mú mel lék let 22. pont já ban meg je lölt szak -
te rü le ten a név jegy zék be bi o ló gus vagy ké mi kus ok le vél -
lel az ve he tõ fel, aki leg alább öt éves, la bo ra tó ri um ban el -
töl tött szak mai gya kor lat tal ren del ke zik.

A munkabiztonsági területen bejegyezhetõ szakterületek

14.  §

A 3. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága za -
ti irá nyí tá sá ért a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi
Mi nisz té rium fe le lõs.

15.  §

(1) A 3. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le te ken a 
név jegy zék be az ve he tõ fel, aki

a) a mér nö ki ka ma ra tag ja és
b) a 6.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg je lölt ké rel me zõ 

ki vé te lé vel a mér nö ki ka ma ra ál tal ve ze tett szak ér tõi név -
jegy zék ben a szak te rü let nek meg fe le lõ mér nö ki ka ma rai
szak te rü le ten ér vé nyes be jegy zés sel ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg je lölt fel té tel tel je -
sí té se ese tén a név jegy zék be való fel vé tel hez gya kor la ti
idõ iga zo lá sa nem szük sé ges.

(3) A 3. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le te ken a 
név jegy zék be fel ve he tõ az is, aki a ko ráb bi jog sza bá lyok
alap ján szer zett fel sõ fo kú mun ka vé del mi vég zett ség gel
vagy szak ké pe sí tés sel ren del ke zik.
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A mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint
az élelmiszer-ipari területeken bejegyezhetõ

szakterületek

16.  §

A 4. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága za -
ti irá nyí tá sá ért a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té rium fe le lõs.

17.  §

(1) A 4. szá mú mel lék let 8., 11–12. és 19. pont ja i ban
meg je lölt szak te rü le te ken a név jegy zék be az ve he tõ fel,
aki

a) a mér nö ki ka ma ra tag ja és
b) a 6.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg je lölt ké rel me zõ 

ki vé te lé vel a mér nö ki ka ma ra ál tal ve ze tett szak ér tõi név -
jegy zék ben a szak te rü let nek meg fe le lõ mér nö ki ka ma rai
szak te rü le ten ér vé nyes be jegy zés sel ren del ke zik.

(2) A 4. szá mú mel lék let 10. pont já ban meg je lölt szak -
te rü le ten a név jegy zék be az ve he tõ fel, aki

a) az ok le ve les er dõ mér nök vég zett ség iga zo lá sa ese -
tén a mér nö ki ka ma ra tag ja és a 6.  § (1) be kez dés c) pont já -
ban meg je lölt ké rel me zõ ki vé te lé vel a mér nö ki ka ma ra ál -
tal ve ze tett szak ér tõi név jegy zék ben a szak te rü let nek meg -
fe le lõ mér nö ki ka ma rai szak te rü le ten ér vé nyes be jegy zés -
sel ren del ke zik vagy

b) a nö vény vé del mi szak mér nök, ok le ve les nö vény or -
vos vagy ok le ve les ag rár ké mi kus ag rár mér nök vég zett ség
iga zo lá sa ese tén a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és
Növény orvosi Ka ma ra tag ja.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já ban és a (2) be kez dés
a) pont já ban meg je lölt fel té tel tel je sí té se ese tén a név jegy -
zék be való fel vé tel hez gya kor la ti idõ iga zo lá sa nem szük -
sé ges.

(4) A 4. szá mú mel lék let 15. és 29. pont ja i ban meg je lölt
szak te rü le te ken az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be az
ve he tõ fel, aki a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény -
or vo si Ka ma ra tag ja.

18.  §

(1) A név jegy zék be való fel vé tel hez gya kor la ti idõ iga -
zo lá sa nem szük sé ges, ha a ké rel me zõ a 4. szá mú mel lék let

a) 15. pont já ban meg je lölt szak te rü le ten gyom sza bá -
lyo zás, vegy sze res gyom ir tás,

b) 16. pont ban meg je lölt szak te rü le ten ha lá szat,
c) 29. pont ban meg je lölt szak te rü le ten szán tó föl di és

ker té sze ti nö vény vé de lem, vagy
d) 32. pont ban meg je lölt szak te rü le ten ter mõ föl dek ta -

laj vé del me

té má ban dok tor univ., Phd vagy kan di dá tu si fo ko zat tal
ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt tu do má nyos fo ko zat
va la me lyi ké nek meg szer zé sé rõl ki ál lí tott ok irat hi te les
má so la tát a ké rel me zõ nek a ké re lem hez csa tol nia kell.

A közlekedési és az ipari területeken bejegyezhetõ
szakterületek

19.  §

Az 5. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága -
za ti irá nyí tá sá ért a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
rium fe le lõs.

20.  §

Az 5. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le te ken – a
21. és 22.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – a név jegy zék be az
ve he tõ fel, aki a mér nö ki ka ma ra tag ja.

21.  §

(1) Az 5. szá mú mel lék let A) ré szé nek 1. pont já ban
meg je lölt szak te rü le ten a név jegy zék be az ve he tõ fel, aki
kü lön jog sza bály alap ján a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let tõl
(a továb biak ban: Fõ fel ügye let) az adott szak te rü let re a
szak ér tõi mû kö dés re jo go sí tó en ge délyt ka pott és a Fõ fel -
ügye let szak ér tõi név jegy zé ké be fel vet ték.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ról  szóló iga zo lást a
Fõ fel ügye let ké re lem re – a Fõ fel ügye let re irány adó tör -
vényi sza bá lyo zás sze rint – ál lít ja ki; eb ben az eset ben a
név jegy zék be való fel vé tel hez gya kor la ti idõ iga zo lá sa
nem szük sé ges.

22.  §

A név jegy zék be való fel vé tel nek nem fel té te le a mér nö -
ki ka ma rai tag ság iga zo lá sa

a) az 5. szá mú mel lék let B) ré szé nek 33. pont já ban
meg je lölt szak te rü le ten és

b) az 5. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek hez 
kap cso ló dó aláb bi ké pe sí té si fel té te lek va la me lyi ké nek
iga zo lá sa ese tén

ba) ok le ve les ve gyész;
bb) ok le ve les ké mia sza kos ta nár;
bc) ké mia sza kos ta nár;
bd) ok le ve les köz gaz dász gaz dál ko dá si sza kon;
be) köz gaz dász gaz dál ko dá si sza kon;
bf) köz gaz dász vál lal ko zás szer ve zõ sza kon;
bg) köz gaz dász ke res ke del mi sza kon;
bh) I. gép tisz ti ok le vél.
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23.  §

Az 5. szá mú mel lék let A) ré szé nek 21., 23–25., 27. és
28. pont ja i ban meg je lölt szak te rü le te ken a szak te rü let nek
meg fe le lõ egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben
szer zett vég zett ség szak irá nyú jel le gét a szak te rü let ága za -
ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té rium (illetve fel ügye le te alá 
tar to zó szerv) vagy or szá gos ha tás kö rû szerv iga zol ja.

Az informatikai és hírközlési területeken bejegyezhetõ
szakterületek

24.  §

A 6. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága za -
ti irá nyí tá sá ért az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té rium
fe le lõs.

25.  §

A 6. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le te ken az
egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett
vég zett sé gen túl elõ írt, a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá -
nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség szak irá nyú
jel le gét a szak te rü let ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té -
rium iga zol ja.

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi
területeken bejegyezhetõ szakterületek

26.  §

A 7. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága za -
ti irá nyí tá sá ért a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té -
rium fe le lõs.

27.  §

A 7. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le te ken a
szak te rü let nek meg fe le lõ ké pe sí té si fel té tel szak irá nyú jel -
le gét a szak te rü let ága za ti irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té -
rium (illetve fel ügye le te alá tar to zó szerv) vagy or szá gos
ha tás kö rû szerv iga zol ja.

28.  §

A 7. szá mú mel lék let C) ré szé ben meg je lölt szak te rü le -
te ken a mû sza ki fel sõ ok ta tás ban alap kép zés ben szer zett
egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség iga zo lá sa ese tén a név -
jegy zék be az ve he tõ fel, aki a mér nö ki ka ma ra tag ja.

A kulturális területen bejegyezhetõ szakterületek

29.  §

A 8. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága -
zati irá nyí tá sá ért a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té -
ri u ma fe le lõs.

30.  §

(1) A 8. szá mú mel lék let 9. pont já ban meg je lölt szak te -
rü le ten a név jegy zék be az ve he tõ fel, aki

a) az épí tész ka ma ra tag ja és
b) a 6.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg je lölt ké rel me zõ 

ki vé te lé vel az épí tész ka ma ra ál tal ve ze tett szak ér tõi név -
jegy zék ben az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü let nek meg -
fe le lõ épí tész ka ma rai szak te rü le ten ér vé nyes be jegy zés sel 
ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg je lölt fel té tel fenn -
ál lá sa ese tén a név jegy zék be való fel vé tel hez gya kor la ti
idõ iga zo lá sa nem szük sé ges.

(3) A 8. szá mú mel lék let 9. pont já ban meg je lölt szak te -
rü le ten a ké rel me zõ 1996. de cem ber 31. nap já ig in dí tott
fõ is ko lai szin tû ma gas épí tõ mér nö ki sza kon szer zett ok le -
ve les ma gas épí tõ üzem mér nök vég zett ség alap ján ve he tõ
fel a név jegy zék be. A mû sza ki fel sõ ok ta tás alap kép zé si
szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló 157/1996.
(X. 22.) Korm. ren de let 4.  §-ának (5) be kez dé se sze rint
egyen ér té kû más vég zett sé gek alap ján a ké rel me zõ a név -
jegy zék be nem ve he tõ fel.

31.  §

A 8. szá mú mel lék let 2., 4. és 13. pont ja i ban meg je lölt
szak te rü le te ken a név jegy zék be való fel vé tel hez a mes ter -
vizs ga le té te lé tõl szá mí tott öt éves gya kor la ti idõ iga zo lá sa
szük sé ges.

A gyógypedagógia és egyes pszichológiai területeken
bejegyezhetõ szakterületek

32.  §

A 9. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága za -
ti irá nyí tá sá ért az Ok ta tá si Mi nisz té rium fe le lõs.

A közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területeken
bejegyezhetõ szakterületek

33.  §

A 10. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága -
za ti irá nyí tá sá ért a Pénz ügy mi nisz té rium fe le lõs.
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34.  §

(1) A 10. szá mú mel lék let 1. pont já ban meg je lölt szak te rü -
le ten ok le ve les adó szak ér tõi szak ké pe sí tés hi á nyá ban a név -
jegy zék be az ve he tõ fel, aki a pénz ügy mi nisz ter ál tal ki adott,
adó szak ér tõi te vé keny ség re jo go sí tó en ge déllyel ren del ke -
zik. Az adó szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra  jogosító, a
Pénz ügy mi nisz té rium ál tal ki adott iga zol vány hi te les má so -
la tát a ké rel me zõ nek a ké re lem hez csa tol nia kell.

(2) A 10. szá mú mel lék let 2., 5. és 6. pont ja i ban meg je -
lölt szak te rü le te ken a név jegy zék be ok le ve les könyv vizs -
gá lói ké pe sí tés sel az ve he tõ fel, akit a Pénz ügyi Szer ve ze -
tek Ál la mi Fel ügye le te (a továb biak ban: Fel ügye let) kü lön 
jog sza bály alap ján az ál ta la ve ze tett könyv vizs gá lói név -
jegy zék be

a) biz to sí tás szak te rü le ten biz to sí tói mi nõ sí tés sel,
b) pénz pi ac szak te rü le ten pénz ügyi in téz mé nyi mi nõ sí -

tés sel, vagy
c) tõ ke pi ac szak te rü le ten be fek te té si vál lal ko zá si mi -

nõ sí tés sel
nyil ván tar tás ba vett. Az er rõl  szóló iga zo lást a Fel ügye let
ké re lem re – a Fel ügye let re irány adó tör vényi sza bá lyo zás
sze rint – ál lít ja ki.

(3) A 10. szá mú mel lék let 4. pont já ban meg je lölt szak -
te rü le ten a név jegy zék be az ve he tõ fel, aki a Ma gyar
Könyv vizs gá lói Ka ma ra tag ja, füg get le nül a tag sá gi jog ál -
lá sá tól.

35.  §

A név jegy zék be való fel vé tel hez gya kor la ti idõ iga zo lá -
sa nem szük sé ges, ha a ké rel me zõ

a) a 10. szá mú mel lék let 1. pont já ban meg je lölt szak te -
rü le ten az ok le ve les adó szak ér tõ szak ké pe sí tést iga zol ja
vagy

b) a 34.  §-ban meg je lölt fel té te lek va la me lyi két tel je sí ti.

A lakás- és építésügyi, valamint az idegenforgalmi
területeken bejegyezhetõ szakterületek

36.  §

A 11. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek ága -
za ti irá nyí tá sá ért a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá -
sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter fe le lõs.

37.  §

(1) A ren de let 11. szá mú mel lék le té ben meg je lölt szak -
te rü le te ken – a 13. és 18. pont ban meg ha tá ro zott szak te rü -
le tek ki vé te lé vel – a név jegy zék be az ve he tõ fel, aki

a) az adott szak te rü le ten mû kö dõ mér nö ki vagy épí tész
ka ma ra tag ja és

b) a 6.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg je lölt ké rel me zõ 
ki vé te lé vel a mér nö ki vagy épí tész ka ma ra ál tal ve ze tett
szak ér tõi név jegy zék ben az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te -
rü let nek meg fe le lõ szak mai ka ma rai szak te rü le ten ér vé -
nyes be jegy zés sel ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg je lölt fel té tel fenn -
ál lá sa ese tén a név jegy zék be való fel vé tel hez gya kor la ti
idõ iga zo lá sa nem szük sé ges.

38.  §

Nem ve he tõ fel a név jegy zék be a ké rel me zõ a ké re lem -
ben meg je lölt szak te rü let re, ha a szak te rü le ten mû kö dõ
szak mai ka ma rá ból a mér nö ki, illetve épí té sze ti te vé keny -
ség szak mai sza bá lya i nak meg sze gé se  miatt ki zár ták, a ki -
zá rás tól szá mí tott há rom évig.

39.  §

(1) A 11. szá mú mel lék let 6. pont já ban meg je lölt szak -
te rü le ten a ké rel me zõ a név jegy zék be az ok le ve les épí tész
ter ve zõ mû vész vég zett ség gel a mû vé sze ti fel sõ ok ta tás
alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló
105/1998. (V. 23.) Korm. ren de let 4.  §-a (3) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rint egyen ér té kû vég zett ség ese tén nem ve he -
tõ fel.

(2) A 11. szá mú mel lék let 13. pont já ban meg je lölt szak -
te rü le ten a ké rel me zõ a név jegy zék be 1996. de cem ber 31.
nap já ig in dí tott fõ is ko lai szin tû ma gas épí tõ mér nö ki sza -
kon és egye te mi szin tû szer ke zet épí tõ mér nö ki sza kon
szer zett vég zett ség alap ján ve he tõ fel. A mû sza ki fel sõ ok -
ta tás alap kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl
 szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. ren de let 4.  §-a (3) be kez -
dé sé nek a) pont ja és a 4.  §-ának (5) be kez dé se sze rint
egyen ér té kû más vég zett sé gek alap ján a ké rel me zõ a név -
jegy zék be nem ve he tõ fel.

40.  §

A 11. szá mú mel lék let 13. pont já ban meg je lölt szak -
területen a név jegy zék be való fel vé tel hez az ott meg ha tá -
ro zott egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett vég zett ség mel lett elõ írt szak irá nyú to vább kép zé si
sza kon szer zett vég zett ség ese té ben a ké pe sí tés meg szer -
zé sé tõl szá mí tott há rom éves gya kor la ti idõ iga zo lá sa szük -
sé ges.
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III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

41.  §

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

Átmeneti rendelkezések

42.  §

(1) Akit az igaz ság ügy -m inis zter 2005. de cem ber 31.
nap já ig köz egész ség ügy-jár vány tan vagy gyógy sze rész

szak te rü le te ken az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be
fel vett, a név jegy zék bõl való tör lé sé ig [Szaktv. 8.  § (1) be -
kez dé se] e szak te rü le te ken igaz ság ügyi szak ér tõi te vé -
keny sé get vé gez het.

(2) Akit igaz ság ügyi pszi chi át ria szak te rü le ten az igaz -
ság ügy -m inis zter 2005. de cem ber 31. nap já ig az igaz ság -
ügyi szak ér tõi név jegy zék be fel vett és az igaz ság ügyi
pszi chi át ri ai tan fo lya mot el vé gez te, a név jegy zék bõl való
tör lé sé ig [Szaktv. 8.  § (1) be kez dé se] e szak te rü le ten igaz -
ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get vé gez het.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,

igaz ság ügy -m inis zter
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1. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és képesítési feltételek a tûzvédelmi, valamint
személy- és vagyonvédelmi területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

1.  biztonságszervezés a) fõ is ko lai szak mér nök, biz ton ság szer ve zõ sza kon vagy
b) biz ton ság tech ni kai mér nök vagy
c) biz ton ság szer ve zõ szak em ber vagy
d) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és az

OKJ-ben sze rep lõ biz ton ság szer ve zõ I. szak ké pe sí tés

2.  építmények tûz vé del me a) tûz vé del mi mér nök vagy
b) mû sza ki szak ok ta tó, tûz vé del mi szak irá nyon vagy
c) az OKJ-ben sze rep lõ ka taszt ró fa- és tûz vé del mi szer ve zõ (tiszt) szak ké pe -

sí tés vagy
d) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és az

OKJ-ben sze rep lõ tûz vé del mi fõ elõ adó szak ké pe sí tés

3. ipar i bal eset-meg elõ zés a) tûz vé del mi mér nök vagy
b) az a) pont ki vé te lé vel a mû sza ki fel sõ ok ta tás ban alap kép zés ben szer zett

egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett ség és az OKJ-ben sze rep lõ ka taszt ró fa-
és tûz vé del mi szer ve zõ (tiszt) szak ké pe sí tés

4. ipar i tûz vé de lem a) tûz vé del mi mér nök vagy
b) mû sza ki szak ok ta tó, tûz vé del mi szak irá nyon vagy
c) az OKJ-ben sze rep lõ ka taszt ró fa- és tûz vé del mi szer ve zõ (tiszt) szak ké pe -

sí tés vagy
d) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és az

OKJ-ben sze rep lõ tûz vé del mi fõ elõ adó szak ké pe sí tés

5. sze mély- és va gyon vé de lem a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és az
OKJ-ben sze rep lõ biz ton ság szer ve zõ I. szak ké pe sí tés vagy

b) bûn ügyi szak nyo mo zó vagy
c) gaz da ság vé del mi szak nyo mo zó vagy
d) bûn ügyi szak nyo mo zó vagy
e) köz rend vé del mi szer ve zõ va gy
f) az OKJ-ben sze rep lõ rend õrszervezõ (tiszt) szak ké pe sí tés



Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

6. tûz ol tó tech ni kai esz kö zök  tûzoltó ké szü lé kek kar ban tar tá sát vég zõk tûz vé del mi szak vizs gá ja, vagy be -
épí tett tûz jel zõ vagy be épí tett tûz ol tó be ren de zé se ket ter ve zõk, és a ki vi te le -
zé sért fe le lõs mû sza ki ve ze tõk tûz vé del mi szak vizs gá ja és
a) mû sza ki szak ok ta tó, tûz vé del mi szak irá nyon vagy
b) az OKJ-ben sze rep lõ ka taszt ró fa- és tûz vé del mi szer ve zõ (tiszt) szak ké pe -

sí tés vagy
c) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és az

OKJ-ben sze rep lõ tûz vé del mi fõ elõ adó szak ké pe sí tés vagy
d) a mû sza ki fel sõ ok ta tás ban alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko -

lai végzettség

7. tûz vizs gá lat a) tûz vé del mi mér nök vagy
b) mû sza ki szak ok ta tó, tûz vé del mi szak irá nyon vagy
c) az OKJ-ben sze rep lõ ka taszt ró fa- és tûz vé del mi szer ve zõ (tiszt) szak ké pe -

sí tés vagy
d) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer zett vég zett ség és az

OKJ-ben sze rep lõ tûz vé del mi fõ elõ adó szak ké pe sí tés

2. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi,
továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá -
pia

ál ta lá nos or vos és anesz te zi o ló gi ai és in ten zív te rá pia szak vizs ga

 2. ant ro po ló gia a) ok le ve les bi o ló gus vagy
b) ok le ve les ré gé szet sza kos böl csész, vagy
c) ok le ve les bi o ló gia sza kos ta nár

 3. arc-áll csont-száj se bé szet ál ta lá nos or vos és arc-áll csont-száj se bé szet szak vizs ga

 4. bal ese ti se bé szet (tra u ma to ló gia)
és or to pé dia

ál ta lá nos or vos és tra u ma to ló gia or to pé dia szak vizs ga

 5. bel gyó gyá szat ál ta lá nos or vos és bel gyó gyá szat szak vizs ga

 6. bõr gyó gyá szat ál ta lá nos or vos és bõr gyó gyá szat szak vizs ga

 7. cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat ál ta lá nos or vos és cse cse mõ- és gyer mek gyó gyá szat szak vizs ga

 8. egész ség biz to sí tás ál ta lá nos or vos és a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni kai
szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló 66/1999. (XII. 25.)
EüM ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 45. pont já ban meg je lölt szak vizs ga és
a 4. szá mú mel lék le té nek 46. pont já ban meg je lölt szak vizs ga

 9. fog lal ko zás-or vos tan ál ta lá nos or vos és fog lal ko zás-or vos tan (üzem or vos tan) szak vizs ga

10. fül-orr-gé ge gyó gyá szat ál ta lá nos or vo si ok le vél és fül-orr-gé ge gyó gyá szat szak vizs ga

11. gyer mek- és if jú sá gi pszi chi át ria ál ta lá nos or vos és gyer mek- és if jú sá gi pszi chi át ria szak vizs ga

12. gyer mek se bé szet ál ta lá nos or vos és gyer mek se bé szet szak vizs ga

13.  haemogenetika (DNS) a) ál ta lá nos or vos vagy
b) ok le ve les bi o ló gus

14. hon véd or vos tan, katasztrófa-
 orvostan

ál ta lá nos or vos és hon véd or vos tan, ka taszt ró fa-or vos tan szak vizs ga
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Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

15. ideg se bé szet ál ta lá nos or vos és ideg se bé szet szak vizs ga

16. fog or vos tan ok le ve les fog or vos és a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni -
kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló 66/1999. (XII. 25.)
EüM ren de let 6. szá mú mel lék le té nek 1–5. pont ja i ban meg je lölt va la me lyik
szak vizs ga

17. igaz ság ügyi or vos tan ál ta lá nos or vos és igaz ság ügyi or vos tan szak vizs ga

18. igaz ság ügyi pszi chi át ria ál ta lá nos or vos és a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni kai
szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló 66/1999. (XII. 25.)
EüM ren de let 3. szá mú mel lék le té nek 19. pont já ban és a 4. szá mú mel lék le -
té nek 23. pont já ban meg je lölt szak vizs ga

19. in fek to ló gia ál ta lá nos or vos és in fek to ló gia szak vizs ga

20. kar di o ló gia ál ta lá nos or vos és kar di o ló gia szak vizs ga

21.  klinikai és men tál hi gi é ni ai 
fel nõtt- és gyer mek szak -
pszichológia

a) ok le ve les pszi cho ló gus és kli ni kai és men tál hi gi é ni ai fel nõtt szak pszi cho -
ló gia vagy

b) ok le ve les pszi cho ló gus és kli ni kai és men tál hi gi é ni ai gyer mek és if jú sá gi
szak pszi cho ló gia szak vizs ga

22.  mikrobiológia a) ál ta lá nos or vos és or vo si mik ro bi o ló gia szak vizs ga vagy
b) ok le ve les bi o ló gus vagy
c) ok le ve les ké mi kus

23. ne u ro ló gia ál ta lá nos or vos és ne u ro ló gia szak vizs ga

24. nuk le á ris me di ci na ál ta lá nos or vos és nuk le á ris me di ci na szak vizs ga

25. or vo si la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka ál ta lá nos or vos és or vo si la bo ra tó ri u mi di ag nosz ti ka szak vizs ga

26. pa to ló gia ál ta lá nos or vos és pa to ló gia szak vizs ga

27. ra di o ló gia ál ta lá nos or vos és ra di o ló gia szak vizs ga

28. re pü lõ or vos tan ál ta lá nos or vos és re pü lõ or vos tan szak vizs ga

29. re u ma to ló gia ál ta lá nos or vos és re u ma to ló gia szak vizs ga

30. se bé szet ál ta lá nos or vos és se bé szet szak vizs ga

31. su gár te rá pia ál ta lá nos or vos és su gár te rá pia szak vizs ga

32. sür gõs sé gi or vos tan (oxy o ló gia) ál ta lá nos or vos és oxy o ló gia szak vizs ga

33. sze mé szet ál ta lá nos or vos és sze mé szet szak vizs ga

34. szív se bé szet ál ta lá nos or vos és szív se bé szet szak vizs ga

35. szü lé szet-nõ gyó gyá szat ál ta lá nos or vos és szü lé szet-nõ gyó gyá szat szak vizs ga

36.  toxikológia a) ok le ve les gyógy sze rész és a szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész
és kli ni kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló 66/1999. 
(XII. 25.) EüM ren de let 7. szá mú mel lék le té nek 13. pont já ban meg je lölt
szak vizs ga vagy

b) ok le ve les kro ma to grá fia-szak mér nök

37. transz fu zi o ló gia ál ta lá nos or vos és transz fu zi o ló gia szak vizs ga

38. tü dõ gyó gyá szat ál ta lá nos or vos és tü dõ gyó gyá szat szak vizs ga

39. uro ló gia ál ta lá nos or vos és uro ló gia szak vizs ga
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3. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a munkabiztonsági területen

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. ál lat te nyész tés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

 2. anyag moz ga tás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon,
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

 3. bá nyá sza ti te vé keny ség tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz -
ton sá ga

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

 4. egész ség ügyi te vé keny ség tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek
biz ton sá ga

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

 5. eme lõ gép tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

 6. ener gia elõ ál lí tás, szál lí tás, tá ro lás tech no ló gi á ja és esz kö -
ze i nek biz ton sá ga

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

 7. épí tõ ipa ri ki vi te le zés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton -
sá ga

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

 8. er dõ gaz dál ko dás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

 9. fel dol go zó ipa ri te vé keny ség tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek
biz ton sá ga

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

10. fû tés, szel lõ zés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

11. hír köz lés és elekt ro ni ka tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz -
ton sá ga

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

12. hul la dék ke ze lés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

13. ipar i al pin tech ni ka tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek bizton -
sága

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

14. ke res ke del mi és ven dég lá tó ipa ri te vé keny ség tech no ló gi á ja 
és esz kö ze i nek biz ton sá ga

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

15. mun ka he lyi zaj és rez gés el le ni vé de lem a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber
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Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

16. mû vé sze ti te vé keny ség tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz -
ton sá ga

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

17. nö vény ter mesz tés tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

18. sport- és nem mû vé sze ti célú szó ra koz ta tá si te vé keny ség
tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga

a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

19. szál lí tás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

20. tá ro lás, rak tá ro zás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

21. vi lá gí tás tech ni ka a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

22. víz gaz dál ko dás tech no ló gi á ja és esz kö ze i nek biz ton sá ga a) egye te mi szak mér nök, mun ka vé del mi sza kon
vagy

b) mun ka vé del mi szak em ber

4. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. ag rár-kör nye zet gaz dál ko dás a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök vagy
d) me zõ gaz da sá gi kör nye zet gaz dál ko dá si szak mér nök vagy
e) ta laj ta ni szak mér nök vagy
f) nö vény vé del mi szak mér nök vagy
g) ok le ve les élel mi szer mér nök vagy
h) ok le ve les bi o ló gus vagy
i) ok le ve les bio mér nök vagy
j) bio mér nök vagy
k) ok le ve les kör nye zet mér nök

 2. ál lat egész ség ügy ál lat or vos dr.

 3. ál lat te nyész tés a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ál lat te nyész tõ mér nök

 4. bo rá szat a) ok le ve les élel mi szer mér nök vagy
b) szõ lész-bo rász szak mér nök vagy
c) ok le ve les ker tész mér nök

 5. egyé ni és tár sas va dá sza tok le bo nyo lí tá sa vad gaz dál ko dá si szak mér nök és
a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les er dõ mér nök vagy
c) vad gaz da mér nök
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Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 6. élel mi szer-biz ton ság a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ok le ve les élel mi szer mér nök vagy
c) ál lat or vos dr. vagy
d) ok le ve les élel mi szer mi nõ ség biz to sí tó ag rár mér nök vagy
e) élel mi szer-biz ton sá gi szak mér nök vagy
f) ker tész mér nök vagy
g) ok le ve les ve gyész

 7. élel mi szer-ipa ri fel dol go zás ok le ve les élel mi szer mér nök

 8. er dõ gaz dál ko dás ok le ve les er dõ mér nök

 9. er dõ kár, er dei vad kár, er dei vad ká rok
becs lé se

ok le ve les er dõ mér nök és
a) vad gaz da mér nök vagy
b) vad gaz dál ko dá si szak mér nök

10. er dõ vé de lem a) ok le ve les er dõ mér nök vagy
b) nö vény vé del mi szak mér nök vagy
c) ok le ve les nö vény or vos vagy
d) ok le ve les ag rár ké mi kus ag rár mér nök

11. el sõd le ges fa fel dol go zás ok le ve les fa ipa ri mér nök

12. föld mé rés és tér ké pé szet a) ok le ve les ge og rá fus vagy
b) ok le ve les tér ké pész vagy
c) föld mé rõ mér nök vagy
d) ok le ve les föld mé rõ és tér in for ma ti kai mér nök vagy
e) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
f) ok le ve les er dõ mér nök vagy
g) bá nya- és geo tech ni kai mér nök

13. föld mi nõ sí tés, föld vé de lem és föld hasz -
no sí tás

ta laj ta ni szak mér nök és
a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) me li o rá ci ós mér nök vagy
d) ok le ve les er dõ mér nök

14. gyep gaz dál ko dás ok le ve les ag rár mér nök

15. gyom sza bá lyo zás, vegy sze res gyom ir tás a) nö vény vé del mi szak mér nök vagy
b) ok le ve les nö vény or vos vagy
c) ok le ve les ag rár ké mi kus ag rár mér nök

16. ha lá szat a) ha lá sza ti szak mér nök vagy
b) ha lá sza ti szak elõ adó vagy
c) ok le ve les ag rár mér nök

17. ker té sze ti nö vény ter mesz tés a) ok le ve les ker tész mér nök vagy
b) ker tész mér nök vagy
c) ok le ve les ag rár mér nök vagy
d) ok le ve les er dõ mér nök

18. ke ve rék ta kar mány-gyár tás a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ta kar má nyo zá si és ta kar mány gaz dál ko dá si szak mér nök

19. me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri gé pe sí -
tés

a) ok le ve les me zõ gaz da sá gi gé pész mér nök vagy
b) élel mi szer-ipa ri gé pész mér nök

20. me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri válla -
lati gaz dál ko dás

a) ok le ve les köz gaz dász gaz dál ko dá si sza kon vagy
b) ok le ve les ag rár mér nök vagy
c) ok le ve les élel mi szer mér nök
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21. me zõ gaz da sá gi kár, me zõ gaz da sá gi vad -
kár, me zõ gaz da sá gi kár becs lés

ok le ve les ag rár mér nök vagy ok le ve les ker tész mér nök és
a) vad gaz da mér nök vagy
b) vad gaz dál ko dá si szak mér nök

22. me zõ gaz da sá gi táp anyag-gaz dál ko dás a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) ta laj ta ni szak mér nök vagy
d) ok le ve les ag rár ké mi kus ag rár mér nök vagy
e) táp anyag-gaz dál ko dá si szak mér nök

23. me zõ gaz da sá gi ter mé nyek, ter mé kek tá ro -
lá sa

a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) ta kar má nyo zá si és ta kar mány gaz dál ko dá si szak mér nök

24. me zõ gaz da sá gi ter mé nyek, ter mé kek tar -
tó sí tá sa

a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ta kar má nyo zá si és ta kar mány gaz dál ko dá si szak mér nök vagy
c) ok le ve les élel mi szer mér nök

25. me zõ gaz da sá gi ter més becs lés a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) ker tész mér nök

26. nö vény vé del mi gé pek és légi növény -
védelem gé pei

ok le ve les me zõ gaz da sá gi gé pész mér nök

27. ön tö zé ses gaz dál ko dás a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) ker tész mér nök vagy
d) ok le ve les épí tõ mér nök

28. park épí tés és zöld fe lü let-fenn tar tás a) ok le ve les ker tész mér nök vagy
b) ker tész mér nök vagy
c) ok le ve les er dõ mér nök vagy
d) ok le ve les táj épí tész mér nök vagy
e) kert épí tõ és zöld fe lü let-fenn tar tó szak mér nök

29. szán tó föl di és ker té sze ti nö vény vé de lem a) nö vény vé del mi szak mér nök vagy
b) ok le ve les nö vény or vos vagy
c) ok le ve les ag rár ké mi kus ag rár mér nök

30. szán tó föl di nö vény ter mesz tés ok le ve les ag rár mér nök

31. ta kar mány gaz dál ko dás a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ta kar má nyo zá si és ta kar mány gaz dál ko dá si szak mér nök

32. ter mõ föld ta laj vé del me ta laj ta ni szak mér nök és
a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) ok le ve les ag rár ké mi kus ag rár mér nök vagy
d) me li o rá ci ós mér nök vagy
e) ok le ve les er dõ mér nök vagy
f) ok le ve les épí tõ mér nök

33. ter mõ föld-for gal ma zás, ter mõ föld-ér ték -
becs lés

a) ok le ve les ag rár mér nök vagy
b) ok le ve les ker tész mér nök vagy
c) me li o rá ci ós mér nök vagy
d) ok le ve les épí tõ mér nök

34. vad gaz dál ko dá si ter ve zés a) vad gaz da mér nök vagy
b) vad gaz dál ko dá si szak mér nök

35. zárt té ri vad tar tás a) vad gaz da mér nök vagy
b) vad gaz dál ko dá si szak mér nök
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5. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
a közlekedési és az ipari területeken

A) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési területen

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. bel ví zi ha jó zá si na u ti ka a) köz le ke dés mér nök vagy
b) ha jós ka pi tány vagy
c) ha jó ve ze tõ „A” ké pe sí tés

 2. ha jó zá si mû sza ki a) gé pész mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) I. gép tisz ti ok le vél

 3. ej tõ er nyõ lé gi üze mel te té se a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök

 4. ej tõ er nyõ ter ve zé se, gyár tá sa, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök

 5. füg gõ vi tor lá zó lé gi üze mel te té se a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök

 6. füg gõ vi tor lá zó ter ve zé se, gyár tá sa, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök

 7. he li kop ter lé gi üze mel te té se (5700 kg alat ti max. fel szál ló tö me gû) a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

 8. he li kop ter lé gi üze mel te té se (5700 kg vagy na gyobb fel szál ló tö me gû) a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

 9. he li kop ter mû sza ki üzem ben tar tá sa, kar ban tar tá sa (5700 kg vagy na -
gyobb fel szál ló tö me gû)

a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök
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10. he li kop ter mû sza ki üzem ben tar tá sa, kar ban tar tá sa (5700 kg alat ti
max. fel szál ló tö me gû)

a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

11. lé gi for gal mi szol gá la tok a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

12. re pü lõ gép lé gi üze mel te té si (5700 kg alat ti max. fel szál ló tö me gû) a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

13. re pü lõ gép lé gi üze mel te té si (5700 kg vagy na gyobb fel szál ló tö me gû) a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

14. re pü lõ gép mû sza ki üzem ben tar tá sa, kar ban tar tá sa (5700 kg alat ti
max. fel szál ló tö me gû)

a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

15. re pü lõ gép mû sza ki üzem ben tar tá sa, kar ban tar tá sa (5700 kg vagy na -
gyobb fel szál ló tö me gû)

a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

16. sik ló, füg gõ pá lya, sí fel vo nó a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les épí tõ mér nök

17. sik ló er nyõ lé gi üze mel te té se a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök
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18. sik ló er nyõ ter ve zé se, gyár tá sa, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

19. vi tor lá zó gép lé gi üze mel te té se a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök vagy
e) ok le ve les gé pész mér nök vagy
f) gé pész mér nök

20. vi tor lá zó gép ter ve zé se, gyár tá sa, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök

21. gép jár mû-köz le ke dé si mû sza ki (ja ví tás, kar ban tar tás, jár mû ér té ke lés) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép -
zés ben szer zett, szak te rü let nek meg -
fe le lõ szak irá nyú vég zett ség

22. kör nye zet vé de lem a köz le ke dés ben fõ is ko lai szak mér nök, kör nye ze ti me ne -
dzser sza kon vagy egye te mi (fõ is ko lai)
szak mér nök, kör nye zet vé del mi sza kon
vagy fõ is ko lai szak mér nök, kör nye zet -
gaz dál ko dá si sza kon és
a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
d) köz le ke dés mér nök

23. köz úti áru szál lí tás, fu va ro zás egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép -
zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ 
szak irá nyú vég zett ség

24. köz úti jár mû vizs gá lat egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép -
zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ 
szak irá nyú vég zett ség

25. köz úti jár mû ter ve zés mû sza ki egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép -
zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ 
szak irá nyú vég zett ség

26. köz úti köz le ke dés biz ton sá gi mû sza ki (bal eset elem zés) egye te mi szak mér nök, köz le ke dés mû -
sza ki szak ér tõ sza kon

27. köz úti köz le ke dé si mû sza ki lé te sít mé nyek tech no ló gi ai ter ve zé se,
fenn tar tá sa

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép -
zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ 
szak irá nyú vég zett ség

28. mo bil ra ko dó gép, ra ko dás gé pe sí tés egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép -
zés ben szer zett, szak te rü let nek meg fe le lõ 
szak irá nyú vég zett ség
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29. vas úti áru szál lí tás a) egye te mi szak mér nök, köz le ke dés épí -
tõ sza kon vagy

b) egye te mi szak mér nök, köz le ke dé si
me ne dzser gaz da sá gi mér nök sza kon
vagy

c) fõ is ko lai szak mér nök, kör nye ze ti me -
ne dzser sza kon vagy

d) fõ is ko lai szak mér nök, lo gisz ti kai és
szál lít má nyo zá si me ne dzser sza kon

30. vas úti- és egyéb kö tött pá lyás jár mû vek a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les köz le ke dé si mér nök vagy
d) köz le ke dé si mér nök

31. vas úti hi dak és egyéb mér nö ki lé te sít mé nyek épí té se és fenn tar tá sa a) egye te mi szak mér nök, köz le ke dés épí -
tõ sza kon vagy

b) fõ is ko lai szak mér nök, kör nye ze ti me -
ne dzser sza kon vagy

c) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
d) köz le ke dés mér nök vagy
e) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
f) épí tõ mér nök

32. vas úti hi dak és egyéb mér nö ki lé te sít mé nyek ter ve zé se a) egye te mi szak mér nök, köz le ke dés épí -
tõ sza kon vagy

b) fõ is ko lai szak mér nök, kör nye ze ti me -
ne dzser sza kon vagy

c) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
d) köz le ke dés mér nök

33. vas úti jár mû gé pé szet (ter ve zés, üze mel te tés, fenn tar tás) a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) egye te mi szak mér nök, jár mû gé pész

sza kon

34. vas úti pá lya épí tés, fenn tar tás a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
d) épí tõ mér nök

35. vas úti pá lya ter ve zés a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
d) épí tõ mér nök

36. vas úti tér vi lá gí tás a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök vagy
c) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
d) vil la mos mér nök

37. vas úti von ta tás a) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
b) köz le ke dés mér nök
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 1. bá nyá szat a) ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér -
nök vagy

b) bá nya- és geo tech ni kai mér nök

 2. bá nyá sza ti, épí tõ ipa ri gép gyár tá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök

 3. bõr, bõr ter mék, láb be li gyár tá sa, fel dol go zá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les könnyû ipa ri mér nök vagy
d) könnyû ipa ri mér nök vagy
e) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
f) ve gyész mér nök

 4. bú tor gyár tás a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les fa ipa ri mér nök vagy
d) fa ipa ri mér nök

 5. élel mi szer-, do hány ipa ri gép gyár tá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök

 6. fes ték-, be vo nó anyag gyár tás a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ve gyész mér nök vagy
c) ok le ve les ve gyész vagy
d) ok le ve les ké mia sza kos ta nár vagy
e) ké mia sza kos ta nár

 7. gu mi-, mû anyag ter mék gyár tá sa (ki vé ve köz úti jár mû vek) a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ve gyész mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök vagy
e) ok le ve les ve gyész vagy
f) ok le ve les ké mia sza kos ta nár

 8. gyó gyá sza ti mû szer gyár tá sa a) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
b) vil la mos mér nök

 9. gyógy szer gyár tás a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ve gyész mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök vagy
e) ok le ve les ve gyész vagy
f) ok le ve les ké mia sza kos ta nár vagy
g) ok le ve les gyógy sze rész

10. ház tar tá si ké szü lék gyár tá sa a) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
b) vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök

11. hír adás tech ni kai ter mék, ké szü lék gyár tá sa a) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
b) vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök
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12. hõ erõ gé pek és rend sze rek a) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
b) vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök

13. hõ ke ze lés a) ok le ve les ko hó mér nök vagy
b) ko hó mér nök vagy
c) egye te mi szak mér nök, hõ ke ze lõ

 szakon

14. kel me fes tés, vegy tisz tí tás a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ve gyész mér nök vagy
c) ok le ve les ve gyész

15. ko há sza ti gép gyár tá sa a) ok le ve les ko hó mér nök vagy
b) ko hó mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök

16. köz úti gép jár mû vek és egyéb köz úti jár mû vek gyár tá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les köz le ke dé si mér nök vagy
d) köz le ke dé si mér nök

17. me cha ni kai erõ gép, ener gia köz lõ gyár tá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök

18. mé rõ mû szer gyár tá sa a) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
b) vil la mos mér nök

19. me zõ gaz da sá gi gép gyár tá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les me zõ gaz da sá gi gé pész mér -

nök vagy
d) me zõ gaz da sá gi gé pész mér nök

20. nyom da ipar a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les könnyû ipa ri mér nök vagy
d) könnyû ipa ri mér nök vagy
e) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
f) ve gyész mér nök

21. pa pír, pa pír ter mék gyár tá sa, fel dol go zá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les könnyû ipa ri mér nök vagy
d) könnyû ipa ri mér nök vagy
e) ok le ve les fa ipa ri mér nök vagy
f) fa ipa ri mér nök

22. pa pír ipa ri- és nyom da ipa ri gép gyár tá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les könnyû ipa ri mér nök vagy
d) könnyû ipa ri mér nök vagy
e) ok le ve les fa ipa ri mér nök vagy
f) fa ipa ri mér nök
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23. szén hid ro gén ter me lés, -ku ta tás, -szá ll ítá s a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
d) ve gyész mér nök vagy
e) ok le ve les olaj- és gáz mér nök vagy
f) ok le ve les ve gyész vagy
g) ok le ve les geo fi zi kus vagy
h) ok le ve les föld tu do má nyi mér nök

24. szer szám gép gyár tás a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök

25. szí nes fém- és alu mí ni um ko há sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sa a) ok le ve les ko hó mér nök vagy
b) ko hó mér nök

26. tex til-, ru há za ti, bõr ipa ri gép gyár tá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök

27. tex tí lia, tex til áru gyár tá sa a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les könnyû ipa ri mér nök vagy
d) könnyû ipa ri mér nök vagy
e) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
f) ve gyész mér nök

28. tisz tí tó szer, koz me ti kai cikk gyár tá sa a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ve gyész mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök vagy
e) ok le ve les ve gyész vagy
f) ok le ve les ké mia sza kos ta nár vagy
g) ké mia sza kos ta nár

29. vas-, acél- és fém ön té szet a) ok le ve les ko hó mér nök vagy
b) ko hó mér nök

30. ve gyé szet (ki vé ve a to xi ko ló gia) a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ve gyész mér nök vagy
c) ok le ve les ve gyész

31. ve gyi alap anyag gyár tá sa a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ve gyész mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök vagy
e) ok le ve les ve gyész vagy
f) ok le ve les ké mia sza kos ta nár vagy
g) ké mia sza kos ta nár

32. ve gyi szál gyár tá sa a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ve gyész mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök vagy
e) ok le ve les ve gyész vagy
f) ok le ve les ké mia sza kos ta nár vagy
g) ké mia sza kos ta nár
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33. ven dég lá tó ipar a) fõ is ko lai szak köz gaz dász, ven dég lá tó
és szál lo da vál lal ko zá si sza kon vagy

b) ven dég lá tó és szál lo da vál lal ko zá si
szak ér tõ vagy

c) köz gaz dász ven dég lá tó és szál lo da
sza kon vagy

d) köz gaz dász gaz dál ko dá si sza kon vagy
e) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap -

kép zés ben szer zett vég zett ség és az
OKJ-ben sze rep lõ ven dég lá tó me ne -
dzser szak ké pe sí tés vagy

f) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap -
kép zés ben szer zett vég zett ség és az
OKJ-ben sze rep lõ ven dég lá tó szak -
me ne dzser szak ké pe sí tés

34. vil la mos gép gyár tá sa a) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
b) vil la mos mér nök

35. vil la mos mû vek a) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
b) vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök vagy
d) gé pész mér nök

36. vízi jár mû vek és mun ka gé pek a) ok le ve les gé pész mér nök vagy
b) gé pész mér nök vagy
c) ok le ve les köz le ke dés mér nök vagy
d) köz le ke dés mér nök

6. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az informatikai és hírközlési
területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség (EMC) szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si
 szakon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
f) ok le ve les in for ma ti kus fi zi kus vagy
g) ok le ve les fi zi kus

 2. elekt ro ni kus hír köz lés sel össze füg gõ mé rés tech ni ka szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si
 szakon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
f) ok le ve les fi zi kus
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 3. in for ma ti kai be ren de zé sek, szá mí tó gé pek, pe ri fé ri ák
és he lyi há ló za tok (hard ver)

szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si
 szakon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
f) ok le ve les fi zi kus

 4. in for ma ti kai biz ton ság szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si
 szakon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
f) ok le ve les prog ram ter ve zõ ma te ma ti kus vagy
g) ok le ve les fi zi kus vagy
h) ok le ve les ma te ma ti kus vagy
i) ok le ve les al kal ma zott ma te ma ti kus vagy
j) prog ra mo zó ma te ma ti kus

 5. in for ma ti kai rend sze rek ter ve zé se, szer ve zé se szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si sza -
kon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
f) prog ra mo zó ma te ma ti kus vagy
g) ok le ve les prog ram ter ve zõ ma te ma ti kus vagy
h) ok le ve les in for ma ti ka sza kos ta nár vagy
i) szá mí tás tech ni ka sza kos ta nár vagy
j) in for ma ti kai szak irá nyon vég zett ok le ve les gazdaság-

 informatikus vagy
k) ok le ve les fi zi kus vagy
l) ok le ve les ma te ma ti kus vagy
m) ok le ve les al kal ma zott ma te ma ti kus

 6. mû sor szol gál ta tás sal össze füg gõ elekt ro ni kus hír köz -
lé si te vé keny ség

szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si sza -
kon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
f) ok le ve les fi zi kus
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 7. stú dió tech ni ka, mul ti mé dia te rü let tel össze füg gõ in -
for ma ti kai te vé keny ség

szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si sza -
kon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus

 8. szá mí tás tech ni kai adat bá zis, adat struk tú rák szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si sza -
kon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
f) ok le ve les prog ram ter ve zõ ma te ma ti kus vagy
g) ok le ve les al kal ma zott ma te ma ti kus vagy
h) ok le ve les ma te ma ti kus vagy
i) prog ra mo zó ma te ma ti kus vagy
j) ok le ve les in for ma ti ka sza kos ta nár vagy
k) szá mí tás tech ni ka sza kos ta nár

 9. szoft ve rek szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si sza -
kon szer zett vég zett ség és
a) prog ra mo zó ma te ma ti kus vagy
b) ok le ve les prog ram ter ve zõ ma te ma ti kus vagy
c) ok le ve les in for ma ti ka sza kos ta nár vagy
d) szá mí tás tech ni ka sza kos ta nár vagy
e) in for ma ti kai szak irá nyon vég zett ok le ve les gaz da -

ság-in for ma ti kus vagy
f) ok le ve les al kal ma zott ma te ma ti kus vagy
g) ok le ve les gaz da ság ma te ma ti kai elem zõ sza kos köz -

gaz dász vagy
h) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
i) ok le ve les ma te ma ti kus

10. ve ze té kes elekt ro ni kus hír köz lés szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si sza -
kon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
f) ok le ve les fi zi kus

11. ve ze ték nél kü li elekt ro ni kus hír köz lés szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú to vább kép zé si sza -
kon szer zett vég zett ség és
a) vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
c) ok le ve les rend szer in for ma ti kus vagy
d) mér nök-in for ma ti kus vagy
e) ok le ve les mér nök-in for ma ti kus vagy
f) ok le ve les fi zi kus

2006/23. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1923



7. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a környezetvédelmi,
a természetvédelmi és a vízügyi területeken

A) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a környezetvédelmi területen

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. egye di vagy házi szenny víz ke ze lés és -el he lye zés a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 2. hul la dék gaz dál ko dás a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 3. kör nye ze ti víz- és ta laj vé de lem a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 4. kör nye ze ti zaj- és rez gés vé de lem a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés
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 5. kör nye zet szennye zést csök ken tõ be ren de zé sek, tech -
no ló gi ák

a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 6. le ve gõ tisz ta ság-vé de lem a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

B) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a természetvédelmi területen

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. bar lang vé de lem a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 2. élõ vi lág vé de lem a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés
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 3. er dõk ter mé szet vé del me a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 4. föld ta ni és fel szín al ak ta ni ér té kek vé del me a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 5. öko ló gia a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 6. táj vé de lem a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 7. ter mé szet vé de lem a vad gaz dál ko dás ban a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés
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 8. ter mé szet vé de lem és me zõ gaz da ság a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

C) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a vízügyi területen

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. ár víz vé de lem és -men te sí tés a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 2. fel szín alat ti víz kész let-gaz dál ko dás a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 3. fel szí ni víz kész let-gaz dál ko dás a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés
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 4. fo lyó- és tó sza bá lyo zás a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 5. ipar i víz gaz dál ko dás a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 6. ivó víz el lá tás, ivó víz mi nõ ség-ja ví tás a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 7. te le pü lé si szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

 8. víz épí té si nagy mû tár gyak a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés
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Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 9. víz fel tá rás, kút fú rás, víz ki ter me lés a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

10. víz gyûj tõ-gaz dál ko dás a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

11. víz ren de zés és bel víz men te sí tés a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zés ben szer -
zett, szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú vég zett ség
vagy

b) mû sza ki, illetve ter mé szet tu do má nyos fel sõ ok ta tás ban 
alap kép zés ben szer zett egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett ség és szak te rü let nek meg fe le lõ

ba) szak irá nyú to vább kép zé si sza kon szer zett vég zett ség 
vagy

bb) fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség re épü lõ OKJ-ben sze -
rep lõ szak irá nyú szak ké pe sí tés

8. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a kulturális területen

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. drá ga kõ a) ok le ve les ge o ló gus vagy
b) az OKJ-ben sze rep lõ drá ga kõ szak ér tõ szak ké pe sí tés vagy
c) az OKJ-ben sze rep lõ drá ga kõ-meg ha tá ro zó szak ké pe -

sí tés vagy
d) az OKJ-ben sze rep lõ ék szer be csüs szak ké pe sí tés

 2. ék szer a) öt vös mes ter vizs ga (anyag meg je lö lé sé vel) vagy
b) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész vagy
c) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész és ta nár

vagy
d) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia

sza kos böl csész vagy
e) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
f) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
g) res ta u rá tor mû vész vagy
h) ok le ve les for ma ter ve zõ mû vész vagy
i) az OKJ-ben sze rep lõ ék szer be csüs szak ké pe sí tés
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 3. fest mény és gra fi ka a) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész vagy
b) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész és ta nár

vagy
c) res ta u rá tor mû vész vagy
d) az OKJ-ben sze rep lõ fest mény be csüs szak ké pe sí tés

vagy
e) kép gra fi kus mû vész vagy
f) fes tõ mû vész

 4. hang sze rek a) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész vagy
b) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész és ta nár

vagy
c) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia

sza kos böl csész vagy
d) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
e) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
f) ok le ve les nép rajz sza kos böl csész vagy
g) ok le ve les nép rajz sza kos böl csész és ta nár vagy
h) res ta u rá tor mû vész vagy
i) ok le ve les for ma ter ve zõ mû vész vagy
j) hang szer ké szí tõ és -ja ví tó mes ter vizs ga (a hang szer,

illetve hang szer cso port meg je lö lé sé vel) vagy
k) ok le ve les hang szer mû vész és az OKJ-ben sze rep lõ

szak res ta u rá tor szak ké pe sí tés (szak meg je lö lé sé vel)
 5. ipar mû vé sze ti tár gyak a) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész vagy

b) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész és ta nár
vagy

c) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia
sza kos böl csész vagy

d) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
e) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
f) res ta u rá tor mû vész vagy
g) az OKJ-ben sze rep lõ mû tárgy be csüs szak ké pe sí tés

vagy
h) az OKJ-ben sze rep lõ bú tor-szõ nyeg be csüs szak ké pe -

sí tés
 6. könyv tá ri do ku men tu mok a) ok le ve les in for ma ti kus könyv tá ros vagy

b) res ta u rá tor mû vész vagy
c) az OKJ-ben sze rep lõ könyv- és pa pír res ta u rá tor szak -

ké pe sí tés
 7. le vél tá ri do ku men tu mok a) ok le ve les le vél tár sza kos böl csész vagy

b) res ta u rá tor mû vész vagy
c) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
d) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
e) az OKJ-ben sze rep lõ könyv- és pa pír res ta u rá tor szak -

ké pe sí tés
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 8. moz gó kép gyár tás a) ok le ve les film- és te le ví zió ren de zõ vagy
b) ok le ve les film- és te le ví zió ope ra tõr vagy
c) ok le ve les mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ-ren de zõ

vagy
d) ok le ve les moz gó kép dra ma turg-esz té ta vagy
e) ok le ve les film el mé let és film tör té net sza kos böl csész

vagy
f) ok le ve les film el mé let és film tör té net sza kos böl csész

és ta nár vagy
g) film- és te le ví zió vá gó vagy
h) ka me ra man

 9. mû em lék vé de lem a) ok le ve les épí tész mér nök vagy
b) egye te mi szak mér nök, mû em lék vé del mi sza kon vagy
c) ok le ve les ma gas épí tõ üzem mér nök

10. mû sza ki em lé kek a) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia
sza kos böl csész vagy

b) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
c) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
d) res ta u rá tor mû vész vagy
e) az OKJ-ben sze rep lõ mû sza ki, hír adás tech ni kai be csüs 

szak ké pe sí tés vagy
f) a mû sza ki fel sõ ok ta tás ban alap kép zés ben szer zett

egye te mi vég zett ség
11. nép raj zi em lé kek a) ok le ve les nép rajz sza kos böl csész vagy

b) ok le ve les nép rajz sza kos böl csész és ta nár vagy
c) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
d) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
e) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia

sza kos böl csész vagy
f) res ta u rá tor mû vész

12. nu miz ma ti ka a) ok le ve les ré gé szet sza kos böl csész, két szak ág [õs ré -
gé szet, ró mai pro vin ci ák ré gé sze te, an tik (gö rög-ró -
mai) ré gé szet, nép ván dor lás ko ri ré gé szet, kö zép ko ri
ré gé szet] fel tün te té sé vel vagy

b) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia
sza kos böl csész vagy

c) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
d) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár vagy
e) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész vagy
f) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész és ta nár

vagy
g) res ta u rá tor mû vész vagy
h) az OKJ-ben sze rep lõ mû tárgy be csüs szak ké pe sí tés

vagy
i) az OKJ-ben sze rep lõ ék szer be csüs szak ké pe sí tés

13. óra a) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész vagy
b) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész és ta nár

vagy
c) órás mes ter vizs ga vagy
d) res ta u rá tor mû vész vagy
e) az OKJ-ben sze rep lõ szak res ta u rá tor szak ké pe sí tés

(a szak meg je lö lé sé vel)
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14. ré gé sze ti örök ség vé de lem, ré gé sze ti le lõ he lyek ok le ve les ré gé szet sza kos böl csész a kor szak(ok) [õs ré gé -
szet, ró mai pro vin ci ák ré gé sze te, an tik (gö rög-ró mai)
ré gé szet, nép ván dor lás ko ri ré gé szet, kö zép ko ri ré gé -
szet] fel tün te té sé vel

15. ré gé sze ti le le tek a) ok le ve les ré gé szet sza kos böl csész, két szak ág [õs ré -
gé szet, ró mai pro vin ci ák ré gé sze te, an tik (gö rög-ró -
mai) ré gé szet, nép ván dor lás ko ri ré gé szet, kö zép ko ri
ré gé szet] fel tün te té sé vel vagy

b) res ta u rá tor mû vész
16. szob rá szat a) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész vagy

b) ok le ve les mû vé szet tör té net sza kos böl csész és ta nár
vagy

c) res ta u rá tor mû vész vagy
d) szob rász mû vész

17. te le ví zi ós mû sor ké szí tés a) ok le ve les film- és te le ví zió ren de zõ vagy
b) ok le ve les film- és te le ví zió ope ra tõr vagy
c) ok le ve les mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ-ren de zõ

vagy
d) ok le ve les moz gó kép dra ma turg-esz té ta

18. ze ne- és szín ház tör té ne ti em lék a) ok le ve les in for ma ti kus könyv tá ros vagy
b) ok le ve les le vél tár sza kos böl csész vagy
c) res ta u rá tor mû vész vagy
d) ok le ve les új- és leg újabb kori tör té ne ti mu ze o ló gia

sza kos böl csész vagy
e) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész vagy
f) ok le ve les tör té ne lem sza kos böl csész és ta nár

9. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a gyógypedagógia
és egyes pszichológiai területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. ér tel mi fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi á ja pe da gó gus szak vizs ga és
a) ér tel mi leg aka dá lyo zot tak pe da gó gi á ja sza kos ta nár

vagy te ra pe u ta vagy
b) ta nu lás ban aka dá lyo zot tak pe da gó gi á ja sza kos ta nár

vagy te ra pe u ta vagy
c) ok le ve les gyógy pe da gó gus vagy
d) ok le ve les gyógy pe da gó gus és gyógy pe da gó gia sza kos 

tanár

 2. hal lás sé rül tek gyógy pe da gó gi á ja pe da gó gus szak vizs ga és
a) hal lás sé rül tek pe da gó gi á ja sza kos ta nár vagy te ra pe u -

ta vagy
b) ok le ve les gyógy pe da gó gus vagy
c) ok le ve les gyógy pe da gó gus és gyógy pe da gó gia sza kos 

ta nár
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 3. lá tás sé rül tek gyógy pe da gó gi á ja pe da gó gus szak vizs ga és
a) lá tás sé rül tek pe da gó gi á ja sza kos ta nár vagy te ra pe u ta

vagy
b) ok le ve les gyógy pe da gó gus vagy
c) ok le ve les gyógy pe da gó gus és gyógy pe da gó gia sza kos 

ta nár

 4. lo go pé dia pe da gó gus szak vizs ga és
a) lo go pé dia sza kos ta nár vagy te ra pe u ta vagy
b) ok le ve les gyógy pe da gó gus vagy
c) ok le ve les gyógy pe da gó gus és gyógy pe da gó gia sza kos 

ta nár

 5. moz gás szer vi fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi á ja pe da gó gus szak vizs ga és
a) szo ma to pe da gó gia sza kos ta nár vagy te ra pe u ta vagy
b) ok le ve les gyógy pe da gó gus vagy
c) ok le ve les gyógy pe da gó gus és gyógy pe da gó gia sza kos 

ta nár

 6. mun ka- és szer ve zet pszi cho ló gia mun ka- és szer ve zet pszi cho ló gi ai szak pszi cho ló gus

 7. pe da gó gi ai pszi cho ló gia pe da gó gi ai szak pszi cho ló gus

10. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közgazdaság, 
vám- és egyes pénzügyi területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. adó- és já ru lék a) az OKJ-ben sze rep lõ ok le ve les adó szak ér tõ szak ké pe -
sí tés vagy

b) adó szak ér tõi te vé keny ség re jo go sí tó en ge dély meg lé te 
ese tén egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû fel sõ ok ta tás ban
alap kép zés ben szer zett vég zett ség

 2. biz to sí tás a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû fel sõ ok ta tás ban alap -
kép zés ben szer zett vég zett ség és az OKJ-ben sze rep lõ 
biz to sí tá si ta nács adó szak ké pe sí tés vagy

b) ok le ve les köz gaz dász pénz ügyi sza kon vagy
c) ok le ve les gaz da ság ma te ma ti kai elem zõ sza kos köz -

gaz dász vagy
d) ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés biz to sí tói mi nõ sí -

tés sel vagy
e) egye te mi szak köz gaz dász, ak tu á ri us sza kon vagy
f) ak tu á ri us szak ér tõ
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Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 3. jö ve dék a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû fel sõ ok ta tás ban alap -
kép zés ben szer zett vég zett ség és az OKJ-ben sze rep lõ 
jö ve dé ki ügy in té zõ szak ké pe sí tés vagy

b) vám igaz ga tá si szer ve zõ vagy
c) vám igaz ga tás-szer ve zõ vagy
d) pénz ügyi szak nyo mo zó vagy
e) fõ is ko lai szak köz gaz dász, pénz ügy adó-, il le ték-,

vám sza kon vagy
f) pénz ügyi adó-, il le ték-, vám szak ér tõ

 4. könyv szak ér tés ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés

 5. pénz pi ac a) ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés pénz ügyi in téz mé -
nyi mi nõ sí tés sel vagy

b) ok le ve les köz gaz dász pénz ügyi sza kon

 6. tõ ke pi ac a) ok le ve les könyv vizs gá lói ké pe sí tés be fek te té si vál lal -
ko zá si mi nõ sí tés sel vagy

b) ok le ve les köz gaz dász pénz ügyi sza kon

 7. vám a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû fel sõ ok ta tás ban alap -
kép zés ben szer zett vég zett ség és az OKJ-ben sze rep lõ 
vám ügy in té zõ szak ké pe sí tés vagy

b) vám igaz ga tá si szer ve zõ vagy
c) vám igaz ga tás-szer ve zõ vagy
d) pénz ügyi szak nyo mo zó vagy
e) fõ is ko lai szak köz gaz dász, pénz ügy adó-, il le ték-,

vám sza kon vagy
f) pénz ügyi adó-, il le ték-, vám szak ér tõ

11. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a lakás- és építésügyi,
valamint az idegenforgalmi területeken

Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 1. be ru há zás, be ru há zás le bo nyo lí tás, épí tés gaz da ság,
épí tés szer ve zés

a) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
b) ok le ve les épí tész mér nök

 2. épí tés gé pe sí tés a) ok le ve les épí tész mér nök vagy
b) ok le ve les épí tõ mér nök

 3. épí té si szak ipar a) ok le ve les épí tész mér nök vagy
b) ok le ve les épí tõ mér nök

 4. épí té si sze re lõ ipar a) ok le ve les vil la mos mér nök vagy
b) ok le ve les gé pész mér nök

 5. épí tés tech no ló gia a) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
b) ok le ve les épí tész mér nök

 6. épí té szet a) ok le ve les épí tész mér nök vagy
b) ok le ve les épí tész ter ve zõ mû vész vagy
c) ok le ve les építõ mérnök
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Szak te rü let meg ne ve zé se Ké pe sí té si fel té tel

 7. épí tõ anyag-ipar a) ok le ve les ve gyész mér nök vagy
b) ok le ve les gé pész mér nök

 8. épü let fi zi ka a) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
b) ok le ve les épí tész mér nök vagy
c) ok le ve les gé pész mér nök

 9. épü let gé pé szet ok le ve les gé pész mér nök

10. épü let szer ke zet a) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
b) ok le ve les épí tész mér nök

11. épü let vil la mos ság ok le ve les vil la mos mér nök

12. geo tech ni ka, mély épí tés ok le ve les épí tõ mér nök

13. in gat lan-ér ték becs lés egye te mi szak mér nök, in gat lan szak ér tõ sza kon vagy in -
gat lan gaz dál ko dá si szak ér tõ vagy az OKJ-ben sze rep lõ
in gat lan köz ve tí tõ szak ké pe sí tés és
a) ok le ve les épí tész mér nök vagy
b) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
c) szer ke zet épí tõ sza kon vég zett ok le ve les épí tõ mér nök

vagy
d) ok le ve les ma gas épí tõ üzem mér nök

14. táj- és kert épí té szet a) ok le ve les ker tész mér nök vagy
b) ok le ve les táj épí tész mér nök vagy
c) ok le ve les épí tész mér nök

15. tar tó szer ke zet (sta ti ka) a) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
b) ok le ve les épí tész mér nök

16. te le pü lés ren de zés a) ok le ve les épí tész mér nök vagy
b) ok le ve les te le pü lés mér nök

17. te rü let ren de zés a) ok le ve les épí tész mér nök vagy
b) ok le ve les épí tõ mér nök vagy
c) ok le ve les táj épí tész mér nök vagy
d) ok le ve les te le pü lés mér nök

18. ide gen for ga lom a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû fel sõ ok ta tás ban alap -
kép zés ben szer zett vég zett ség és az OKJ-ben sze rep lõ 
ide gen ve ze tõ szak ké pe sí tés vagy

b) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû fel sõ ok ta tás ban alap -
kép zés ben szer zett vég zett ség és az OKJ-ben sze rep lõ 
ide gen for gal mi me ne dzser szak ké pe sí tés vagy

c) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû fel sõ ok ta tás ban alap -
kép zés ben szer zett vég zett ség és az OKJ-ben sze rep lõ 
ide gen for gal mi szak me ne dzser szak ké pe sí tés vagy

d) köz gaz dász ide gen for gal mi és szál lo da sza kon vagy
e) köz gaz dász gaz dál ko dá si sza kon vagy
f) egye te mi szak köz gaz dász, tu riz mus sza kon vagy
g) tu riz mus szak ér tõ vagy
h) fõ is ko lai szak köz gaz dász, ide gen for gal mi és szál lo da

vál lal ko zá si sza kon vagy
i) ide gen for gal mi és szál lo da vál lal ko zá si szakértõ
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Az oktatási miniszter
6/2006. (II. 27.) OM

rendelete

egyes szakirányú továbbképzési szakok képesítési
követelményeirõl szóló OM rendeletek kiegészítésérõl

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény
74.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes tár sa da lom tu do má nyi és böl csé szet tu do má nyi 
szak irá nyú to vább kép zé si sza kok ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i rõl  szóló 4/2004. (II. 27.) OM ren de let mel lék le te
e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg ál la pí tott
XII–XVIII. fe je ze tek kel egé szül ki.

2.  §

Az ag rár fel sõ ok ta tás szak irá nyú to vább kép zé si szak ja i -
nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló 18/2003. (VI. 20.)
OM ren de let mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben
meg ál la pí tott XXXVI–XXXVIII. fe je ze tek kel egé szül ki.

3.  §

E ren de let 2006. feb ru ár 28-án lép ha tály ba.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

1. számú melléklet
a 6/2006. (II. 27.) OM rendelethez

[Melléklet
a 4/2004. (II. 27.) OM rendelethez]

XII. A természettudományi szakfordító
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zés cél ja

A kép zés cél ja alap kép zés ben ter mé szet tu do má nyi
szak kép zett sé get szer zet tek nek ide gen nyel ven fo lyó
szak for dí tói szak irá nyú to vább kép zé se. Cél to váb bá olyan 
szak em be rek kép zé se, akik ké pe sek a szak má juk ban elõ -
for du ló olyan tu do má nyos és hét köz na pi gya kor la ti fel -
ada tok ide gen nyel ven tör té nõ el lá tá sá ra, mint pél dá ul
szak mai for dí tás, tol má cso lás, szak mai kon fe ren ci á kon

való ak tív rész vé tel, ide gen nyel vû elõ adá sok tar tá sa,
szak mai cik kek pub li ká lá sa, hi va ta los le ve le zés foly ta tá sa.

2. Az ok le vél ben sze rep lõ szak kép zett ség meg ne ve zé se

Ter mé szet tu do má nyi szak irá nyú szak for dí tó ide gen
nyelv bõl (ide gen nyelv meg ne ve zé se) és ma gyar nyelv bõl.

3. A kép zés ben való rész vé tel fel té te lei

A ter mé szet tu do má nyi fel sõ ok ta tás ban szer zett egye te -
mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és szak kép zett ség,
valamint kö zép fo kú ál la mi lag el is mert C tí pu sú vagy az zal 
egyen ér té kû nyelv vizs ga-bi zo nyít vány.

4. Kép zé si idõ

6 fél év, leg alább 924 tan óra.
Az ok le vél meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre dit pon -

tok szá ma: 180.

5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le tei és ará nyai

5.1. Nyel vi ala po zó tár gyak (leg alább 45, leg fel jebb
52 kre dit pont):

fel sõ fo kú szó be li és írás be li kom mu ni ká ció, nyelv ta ni
gya kor la tok, ál ta lá nos tár sal gás, ma gyar nyelv he lyes ség,
stí lus.

5.2. Szak tár gyi tan tárgy cso port (leg alább 125, leg fel -
jebb 138 kre dit pont):

ci vi li zá ci ós is me re tek, euró pai uni ós ta nul má nyok, ál ta -
lá nos for dí tás, ál ta lá nos tol má cso lás, szak nyel vi for dí tás,
szak nyel vi tol má cso lás, szak nyel vi tár sal gás a min den na pi 
élet ben, szak nyel vi tár sal gás a tu do má nyos élet ben, szak -
mai pub li ká ci ós kész sé gek fej lesz té se.

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e a tan terv ben
kri té ri um jel le gû kö ve tel mény ként elõ írt alá írá sok, gya -
kor la ti je gyek meg szer zé sé bõl, vizs gák, szi gor la tok, a
szak mai nyel vi alap vizs ga le té te lé bõl, a szak dol go zat el -
ké szí té sé bõl, valamint a zá ró vizs gá ból (szak for dí tói ké pe -
sí tõ vizs ga) te võ dik össze.

6.2. A szak dol go zat
A szak dol go zat (ké pe sí tõ for dí tás) ide gen nyel ven írt

szak szö veg for dí tá sa ide gen nyelv rõl ma gyar ra.
A szak dol go zat kre di tér té ke: 10 kre dit pont.

6.3. A zá ró vizs ga

6.3.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
– a tan terv ben elõ írt ta nul má nyi és vizs ga kö te le zett sé -

gek tel je sí té se,
– a szak dol go zat (ké pe sí tõ for dí tás) be nyúj tá sa és a bí -

rá ló ál tal tör té nõ el fo ga dá sa.

6.3.2. A zá ró vizs ga ré szei:
– kom plex szó be li zá ró vizs ga a szak mai nyel vi is me re -

tek kö ré bõl tol má cso lá si fel adat tal,
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– kom plex írás be li vizs ga a szak mai nyel vi is me re tek
kö ré bõl.

6.3.3. A zá ró vizs ga ered mé nye
A ké pe sí tõ for dí tás ra, a kom plex szó be li és írás be li vizs -

gák ra adott ér dem je gyek egész szám ra ke re kí tett szám ta ni
át la ga.

XIII. A protokoll és rendezvényszervezõ
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zé si cél

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik a szer -
zett is me re te ik bir to ká ban ké pe sek a ha zai és euró pai mul -
ti na ci o ná lis vál la la tok, köz igaz ga tá si, dip lo má ci ai tes tü le -
tek, mi nisz té riu mok, pol gár mes te ri hi va ta lok és kul tu rá lis
in téz mé nyek, szak mai ér dek kép vi se le tek ko or di ná lá sá ra
és le bo nyo lí tá sá ra. A sza kon vég zet tek ké pe sek és ké szek
to váb bá nem ze ti tör té nel münk és kul tú ránk ré szét ké pe zõ
vi sel ke dés kul tú ra sza bá lya i nak és ha gyo má nya i nak be tar -
tá sá ra és be tar ta tá sá ra, az eu ró pa i sá gunk nak meg fe le lõ vi -
sel ke dés al kal ma zá sá ra és közvetítésére.

2. Az ok le vél ben sze rep lõ szak kép zett ség meg ne ve zé se

Pro to koll és ren dez vény szer ve zõ szak em ber.

3. A kép zés ben való rész vé tel elõ fel té te le

A kép zés ben fõ is ko lai, illetve egye te mi szin tû vég zett -
ség gel és szak kép zett ség gel le het részt ven ni.

4. Kép zé si idõ

4 fél év, nap pa li kép zés ben leg alább 870 tan óra, le ve le -
zõ kép zés ben leg alább 280 tan óra.

Az ok le vél meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre dit pon -
tok szá ma: 120.

5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le tei

5.1. Ala po zó tár gyak (19–23 kre dit pont):
kom mu ni ká ció alap jai, szo ci ál pszi cho ló gia, mé dia is -

me ret, vi sel ke dés kul tú ra, re to ri ka, in for ma ti ka.

5.2. Törzs tár gyak (56–60 kre dit pont):
in ter kul tu rá lis gaszt ro nó mia és szál lo da is me ret, pro to -

koll is me ret, PR is me re tek, ren dez vény me nedzs ment, tár -
gya lás tech ni ka.

5.3. Spe ci á lis vá laszt ha tó tár gyak (25–30 kre dit pont):
sza ba don vá laszt ha tó, kö te le zõ en vá lasz tan dó isme -

retek.

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e a tan terv ben
elõ írt gya kor la ti je gyek meg szer zé sé bõl, vizs gák tel je sí té -

sé bõl, a szak dol go zat el ké szí té sé bõl, valamint a zá ró vizs -
gá ból te võ dik össze.

6.2. A szak dol go zat
A kép zés is me ret anya gá ból vá lasz tott olyan szak mai

fel adat meg ol dá sa, amellyel a hall ga tó bi zo nyít ja, hogy tá -
jé ko zott a vá lasz tott téma szak iro dal má ban és al kal ma zá -
sá ban, ön ál ló an ké pes a ta nult is me ret anyag szin te ti zá lá sá -
ra és al ko tó al kal ma zá sá ra.

A szak dol go zat kre di tér té ke: 10 kre dit pont.

6.3. A zá ró vizs ga

6.3.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
– az in téz mé nyi tan terv ben elõ írt kö ve tel mé nyek tel je -

sí té se, be le ért ve a gya kor la ti jeggyel tör té nõ mi nõ sí tést;
– gya kor la ti vizs ga le té te le, amely de le gá ci ós for ga tó -

könyv el ké szí té sé bõl áll;
– a szak dol go zat be nyúj tá sa és el fo ga dá sa.

6.3.2. A zá ró vizs ga ré szei:
– a szak dol go zat meg vé dé se,
– szó be li vizs ga a ren dez vény me nedzs ment, pro to koll -

is me re tek is me ret kö rök bõl.

6.3.3. A zá ró vizs ga ered mé nye
A szi gor la tok ered mé nyei át la gá nak, a szak dol go zat és

vé dé se alap ján adott ér dem jegy nek, a gya kor la ti vizs ga ér -
dem je gyé nek át la ga, valamint a szó be li vizs ga ér dem je -
gyé nek egész szám ra ke re kí tett szám ta ni át la ga.

XIV. Gazdaság- és társadalomtörténet
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zés cél ja

A gaz da ság- és tár sa da lom tör té net szak te rü le tén ala pos, 
szé les körû és mély el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel
ren del ke zõ szak em be rek kép zé se, akik ké pe sek a múlt bé li
je len sé gek és fo lya ma tok fel tá rá sá ra, elem zé sé re és ér tel -
me zé sé re az zal a cél lal, hogy ezek az is me re tek az ok ta tás -
ban, a gaz da ság- és a tár sa da lom po li ti ka te rü le tén a jövõ
for má lá sa ér de ké ben is hasz no sul ja nak.

2. Az ok le vél ben sze rep lõ szak irá nyú szak kép zett ség
meg ne ve zé se

Gaz da ság- és tár sa da lom tör té nész.

3. A kép zés ben részt ve võk köre

A kép zés ben egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség -
gel és szak kép zett ség gel ren del ke zõk ve het nek részt.

4. Kép zé si idõ

4 fél év, leg alább 600 tan óra.
Az ok le vél meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre dit pon -

tok szá ma: 120.
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5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le tei és azok ará nya

5.1. Egye te mes és ma gyar gaz da ság- és tár sa da lom tör -
té net (34–38 kre dit pont)

5.2. Tör té ne ti de mog rá fia (16–20 kre dit pont)

5.3. El mé let tör té net (16–20 kre dit pont)

5.4. For rás gya kor la tok és mód szer tan (16–20 kre dit -
pont)

5.5. In for ma ti kai és szak nyel vi gya kor la tok (16–20
kre dit pont)

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e a tan terv ben
elõ írt alá írá sok és gya kor la ti je gyek meg szer zé sé bõl, vizs -
gák – be szá mo lók, kol lok vi u mok, szi gor la tok – le té te lé -
bõl, szak mai gya kor la tok el vég zé sé bõl, valamint a szak -
dol go zat el ké szí té sé bõl és zá ró vizs gá ból te võ dik össze.

6.2. A kö te le zõ szi gor la tok:
– egye te mes gaz da ság- és tár sa da lom tör té net,
– ma gyar gaz da ság- és tár sa da lom tör té net,
– tör té ne ti de mog rá fia,
– el mé let tör té net.

6.3. A szak dol go zat
A szak irá nyú to vább kép zés té ma kö ré bõl írt dol go zat,

amely bi zo nyít ja a hall ga tó ha zai és nem zet kö zi szak iro da -
lom ban való jár tas sá gát, tár gyi is me re te it és szin te ti zá ló
kész sé gét a szak mai fel adat meg ol dá sá ban. Bi zo nyít ja to -
váb bá, hogy a hall ga tó ké pes az el sa já tí tott is me re tek,
mód sze rek al kal ma zá sá ra, ön ál ló szak mai mun ka vég zé -
sé re.

A szak dol go zat kre di tér té ke: 10 kre dit pont.

6.4. Zá ró vizs ga

6.4.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
– a tan terv ben sze rep lõ tár gyak ból elõ írt ta nul má nyi és

vizs ga kö ve tel mé nyek tel je sí té se, az elõ írt be szá mo lók el -
ké szí té se;

– a szak dol go zat el ké szí té se és a bí rá lók ál ta li el fo ga -
dá sa.

6.4.2. A zá ró vizs ga ré szei:
kom plex szó be li vizs ga a szi gor la tok té ma kö ré bõl.

6.4.3. A zá ró vizs ga ered mé nye
A zá ró vizs ga ered mé nye a szak dol go zat és vé dé sé re

adott ér dem jegy és a szó be li vizs gá ra adott ér dem jegy
egész szám ra ke re kí tett át la ga.

XV. Piac- és közvélemény-kutató
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zé si cél

A kép zés cél ja olyan fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke -
zõ szak em be rek to vább kép zé se, akik pi ac- vagy köz vé le -

mény-ku ta tá si te rü le ten dol goz nak, vagy ilyen te rü le ten
sze ret nék foly tat ni szak mai pá lya fu tá su kat. A kép zés alap -
ve tõ cél ja olyan tár sa dal mi, gaz da sá gi, pszi cho ló gi ai alap -
is me re tek nyúj tá sa, amely al kal mas sá te szi a vég zet te ket a
prob lé mák eg zakt meg fo gal ma zá sá ra, valamint olyan ku -
ta tás-mód szer ta ni és gya kor la ti is me re tek át adá sa, ame -
lyek bir to ká ban a vég zet tek ké pe sek ku ta tá si ter vek el ké -
szí tés ére, ku ta tá sok le bo nyo lí tá sá ra, az ered mé nyek kor -
sze rû mód sze rek kel tör té nõ fel dol go zá sá ra és elem zé sé re.

2. Az ok le vél ben sze rep lõ szak kép zett ség meg ne ve zé se

Köz gaz dász vagy szo ci o ló gus szak kép zett ség gel ren -
del ke zõk ese tén:

szak szo ci o ló gus pi ac- és köz vé le mény-ku ta tó szak irá -
nyú to vább kép zé si sza kon,

szak köz gaz dász pi ac- és köz vé le mény-ku ta tó szak irá -
nyú to vább kép zé si sza kon.

Köz gaz dász vagy szo ci o ló gus szak kép zett ség gel nem
ren del ke zõk ese tén:

pi ac- és köz vé le mény ku ta tó.

3. A kép zés ben való rész vé tel elõ fel té te le

A kép zés ben fõ is ko lai vagy egye te mi szin tû vég zett ség -
gel és szak kép zett ség gel ren del ke zõk ve het nek részt.

4. Kép zé si idõ

4 fél év, leg alább 328 tan óra.

Az ok le vél meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre dit pon -
tok szá ma: 120.

5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le tei

5.1. El mé le ti ala po zó is me re tek (28–32 kre dit pont):

a köz gaz da ság tan alap jai, vál lal ko zás tan, mar ke ting,
szo ci o ló gia, pszi cho ló gia.

5.2. Mód szer ta ni ala po zás (18–22 kre dit pont):

ma te ma ti kai sta tisz ti ka, ku ta tás mód szer tan, kon junk tú -
ra ku ta tás, tár sa da lom sta tisz ti ka, de mog rá fia.

5.3. Fo gyasz tás szo ci o ló gi ai is me re tek (18–22 kre dit -
pont):

szo ci ál pszi cho ló gia, tár sa da lom ku ta tás, egyén és tár sa -
da lom, fo gyasz tás szo ci o ló gia, a fo gyasz tói ma ga tar tás
pszi cho ló gi á ja, vé le mé nyek és be ál lí tó dá sok ku ta tá sa.

5.4. Pi ac- és köz vé le mény-ku ta tá si mód sze rek (18–22
kre dit pont):

pi ac ku ta tá sok ter ve zé se, szer ve zé se, me ne dzse lé se,
kva li ta tív ku ta tá si mód sze rek, kvan ti ta tív ku ta tá si mód -
sze rek, te rep gya kor la tok.

5.5. Adat elem zé si mód sze rek és al kal ma zá si te rü le tek
(13–18 kre dit pont):

szoft ver is me ret, adat elem zés és pre zen tá ció.
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5.6. Al kal ma zá si te rü le tek a pi ac- és közvélemény-
 kutatásban (7–10 kre dit pont):

kap cso lat há ló za tok ku ta tá sa, mé dia- és kom mu ni ká ció -
ku ta tás, po li ti kai vé le mény ku ta tás, elé ge dett ség- és lo ja li -
tás ku ta tás, ku ta tá si ter mé kek a már ka me nedzs ment ben,
B2B ku ta tás, szol gál ta tás ku ta tás, ke res ke de lem ku ta tás.

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e a tan terv ben
elõ írt gya kor la ti je gyek meg szer zé sé bõl, vizs gák tel je sí té -
sé bõl, a szak dol go zat el ké szí té sé bõl, valamint a zá ró vizs -
gá ból te võ dik össze.

6.2. A szak dol go zat
A szak dol go zat nak ta nú sí ta nia kell, hogy ké szí tõ je el sa -

já tí tot ta a vá lasz tott szak tan anya gát, jár tas a pi ac-, mar ke -
ting- és köz vé le mény-ku ta tás el mé le ti is me re te i ben és em -
pi ri kus mód szer ta ná ban, ké pes el iga zod ni a szak iro da lom -
ban, ké pes ér tel mez ni a szak mai szö ve ge ket, is me ri a téma
alap ve tõ ma gyar nyel vû iro dal mát és is mer né hány, a té -
má ban fon tos ide gen nyel vû pub li ká ci ót. Ön ál ló an ké pes
meg fe le lõ ku ta tá si mód szer tant vá lasz ta ni és al kal maz ni,
ké pes arra, hogy ön ál ló an, a szak mai kö ve tel mé nyek nek
meg fele lõen olyan írás mû vet szer kesszen, mely tük rö zi a
tárgy kör ren de zé sé hez és ér tel me zé sé hez adott sze mé lyes
hoz zá já ru lá sát is.

A szak dol go zat kre di tér té ke: 10 kre dit pont.

6.3. A zá ró vizs ga

6.3.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
– a tan terv ben elõ írt kö ve tel mé nyek tel je sí té se,
– a szak dol go zat be nyúj tá sa és el fo ga dá sa.

6.3.2. A zá ró vizs ga ré szei:
– a szak dol go zat meg vé dé se,
– kom plex szó be li vizs ga, amely ben a hall ga tó szá mot

ad a dif fe ren ci ált szak mai anyag kö ré ben meg szer zett tu -
dá sá ról. Tár gyai: a kö te le zõ en vá lasz tan dó szak irá nyú mo -
dul és a sza ba don vá laszt ha tó mul ti disz cip li ná ris szak mai
is me re tek.

6.3.3. A zá ró vizs ga ered mé nye
A szak dol go zat és a zá ró vizs ga ér dem je gye i bõl szá mí -

tott egy sze rû szám ta ni át lag egész szám ra ke re kít ve. A
szak dol go zat ér dem je gye a két bí rá ló ál tal adott je gyek
szám ta ni át la gá ból és a dol go zat szó be li vé dé sé vel meg -
szer zett jegy bõl szá mí tott szám ta ni át lag.

XVI. Kultúra-gazdaságtan
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zé si cél

Olyan el mé le ti és gya kor la ti szak em be rek kép zé se, akik 
is me rik a szo ro sabb ér te lem ben vett kul túr a és a köz gaz da -
ság tan tör vényszerûségeit és azo kat ké pe sek úgy al kal -

maz ni, hogy az zal mind a ma gas szin tû kul tu rá lis ér té kek
köz ve tí té se, mind pe dig a gaz da sá gi ha szon le he tõ vé vál -
jon. A sza kon vég zett szak em be rek ké pe sek köz re mû köd -
ni ab ban, hogy a kul tu rá lis ága zat in téz mé nyei mi nõ sé get
és jö ve del met ter mel je nek.

2. A kép zés ben való rész vé tel elõ fel té te lei

A kép zés ben a ter mé szet tu do má nyok, a tár sa da lom tu -
do má nyok, a böl csész tu do má nyok és a mû vé sze tek te rü le -
tén szer zett fõ is ko lai vagy egye te mi szin tû vég zett ség gel
és szak kép zett ség gel ren del ke zõk ve het nek részt. Más
kép zé si te rü le ten vég zet tek is fel vé telt nyer het nek a kép -
zés re. A nyelv tu dás elõnyt je len t a szak ra tör té nõ fel vé tel -
nél.

3. Az ok le vél ben sze rep lõ szak irá nyú szak kép zett ség
meg ne ve zé se

a) Köz gaz dász szak kép zett ség gel ren del ke zõk ese tén
szak köz gaz dász, kul tú ra-gaz da ság tan szak irá nyú to vább -
kép zé si sza kon.

b) Köz gaz dász szak kép zett ség gel nem ren del ke zõk
ese tén kul tú ra-gaz da ság ta ni szak elõ adó.

4. Kép zé si idõ

Nap pa li ta go za ton 2 fél év, le ve le zõ ta go za ton 4 fél év,
leg alább 600 tan óra.

Az ok le vél meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre dit pon -
tok szá ma: 60.

5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le tei és azok ará nya

5.1. Ál ta lá nos köz gaz da sá gi, tár sa da lom tu do má nyi és
mód szer ta ni is me re tek (38–42 kre dit pont):

kul tú ra-gaz da ság ta ni is me re tek; ál ta lá nos em ber ta ni,
tár sa da lom el mé le ti és al ko tás ta ni is me re tek; a kul tu rá lis
re ál fo lya ma tok ra – pl. mû vé szet re, tu do mány ra, ok ta tás ra
stb. – vo nat ko zó is me re tek; a kul tu rá lis in téz mé nyek szer -
ve zé sé nek, ve ze té sé nek és me ne dzse lé sé nek gyakorlat -
orientált, mód szer ta ni ismeretei.

5.2. Szak mai is me re tek (12–16 kre dit pont):
a köz gaz da ság tu do má nyi is ko lák és irány za tok kul túr a

szem pont já ból re le váns mo dell kon cep ci ói, gya kor la ti,
mód szer ta ni is me re tek.

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e a tan terv ben
elõ írt gya kor la ti je gyek meg szer zé sé bõl, vizs gák, szi gor -
la tok tel je sí té sé bõl, a szak dol go zat el ké szí té sé bõl,
valamint a zá ró vizs gá ból te võ dik össze.

6.2. Kö te le zõ szi gor la ti tár gyak:
– kul tú ra-gaz da ság ta ni szi gor lat: a ma inst re am

kultúra- gazdaságtan, a kul túr a mak ro gaz da sá gi össze füg -
gé sei és a kul tu rá lis mar ke ting tár gyak is me re te i bõl,
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– a kul túr a re ál fo lya ma tai, a mû vé szet fi lo zó fi á ja és
gya kor la ta, a tu do mány el mé let és mód szer tan és a ne ve -
lés-ok ta tás tár gyak is me re te i bõl,

– a kul túr tör té net és alap jai szi gor lat: a kul túr tör té net, a 
kon for mi tás-non kon for mi tás és a kre a to ló gia (ál ta lá nos
al ko tás el mé let) tár gyak is me re te i bõl.

6.3. A szak dol go zat
A szak dol go zat – az el mé le ti és a gya kor la ti tár gya kon

túl – a kul tú ra-gaz da ság ta ni gya kor la tok ra és a konzultá -
cióra épü lõ ön ál ló ta nul mány.

A szak dol go zat kre di tér té ke: 10 kre dit pont

6.4. A zá ró vizs ga

6.4.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
– a tan terv ben elõ írt ta nul má nyi és vizs ga kö te le zett sé -

gek tel je sí té se,
– a szak dol go zat be nyúj tá sa és el fo ga dá sa.

XVII. Elektronikus hírközlés-menedzsment
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zé si cél

A kép zés cél ja szak em be rek kép zé se az elekt ro ni kus
hír köz lés, kü lö nö sen a táv köz lé si és elekt ro ni kus ke res ke -
del mi szol gál ta tá sok gaz dál ko dá si és sza bá lyo zá si te rü le -
te in. A szak el mé le ti fel ké szült sé get kí ván nyúj ta ni az ál ta -
lá nos mód sze rek al kal ma zá sá hoz, to váb bá gya kor la ti is -
me re te ket a gaz dál ko dá si, valamint jogi és sza bá lyo zá si
mód szer ta nok el sa já tí tá sá hoz. A tan terv és az ok ta tott is -
me ret anyag az ál lam igaz ga tás, a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
a gyár tók és szol gál ta tók igé nye it egy aránt figye lembe ve -
szi. A szak el sõ sor ban azok nak a gaz da sá gi, jogi és mû sza -
ki szak em be rek nek nyújt új és gya kor la ti is me re te ket,
akik nek mun ká ja in ter disz cip li ná ris fel ké szült sé get
igényel.

2. A kép zés ben részt ve võk köre és a rész vé tel elõfelté -
telei

A kép zés ben fõ is ko lai vagy egye te mi szin tû vég zett ség -
gel és jogi, mû sza ki vagy gaz da sá gi szak kép zett ség gel
ren del ke zõk ve het nek részt. Az an gol nyelv is me re te
elõny, de nem fel vé te li kö ve tel mény.

3. Az ok le vél ben sze rep lõ szak irá nyú szak kép zett ség
meg ne ve zé se

a) Köz gaz dász szak kép zett ség gel ren del ke zõk ese tén
szak köz gaz dász, elekt ro ni kus hír köz lés-me nedzs ment
szak irá nyú to vább kép zé si sza kon.

b) Elekt ro ni kus hír köz lés me ne dzser.

4. Kép zé si idõ

Nap pa li ta go za ton 2 fél év, le ve le zõ ta go za ton 4 fél év,
leg alább 600 tan óra.

Az ok le vél meg szer zé sé hez össze gyûj ten dõ kre dit pon -
tok szá ma: 60.

5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le tei és azok ará nya

5.1. Ál ta lá nos köz gaz da sá gi, tár sa da lom tu do má nyi és
mód szer ta ni is me re tek (10–15 kre dit pont):

mak ro és mik ro emelt szin tû köz gaz da ság ta ni is me re -
tek, sta tisz ti ka, elekt ro ni kus hír köz lés gaz da ság tan, jogi
is me re tek, szám vi tel.

5.2. Szak mai is me re tek (32–36 kre dit pont):

in no vá ci ós me nedzs ment, hír köz lés szol gál ta tás-mar ke -
ting, há ló za tok és szol gál ta tá sok sza bá lyo zá sa, hír köz lé si
stra té gia- és szol gál ta tás fej lesz tés, elekt ro ni kus ke res ke -
del mi szol gál ta tá sok.

5.3. Szak irá nyú szak mai is me re tek (5–7 kre dit pont):

elekt ro ni kus hír köz lés-tech no ló gi ai is me re tek, elekt ro -
ni kus ke res ke de lem tech no ló gi ai is me re tek, mar ke ting -
kom mu ni ká ció és PR, elekt ro ni kus gaz da sá gi kap cso la tok
joga, euró pai elekt ro ni kus hír köz lés-po li ti ka és sza bá lyo -
zás.

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e a tan terv ben
elõ írt alá írá sok és gya kor la ti je gyek meg szer zé sé bõl, vizs -
gák – beszá moló, kol lok vi um, szi gor lat –  le té te lé bõl,
valamint szak mai gya kor la tok el vég zé sé bõl, a szak dol go -
zat el ké szí té sé bõl és zá ró vizs gá ból te võ dik össze.

6.2. Szi gor la tok

– köz gaz da ság ta ni szi gor lat: a mak ro- és mik ro gaz da -
ság ta ni is me re tek bõl,

– hír köz lés szol gál ta tás-mar ke ting,

– elekt ro ni kus hír köz lés gaz da ság ta na,

– hír köz lé si szol gál ta tás stra té gia és fej lesz tés.

6.3. A szak dol go zat

A szak dol go zat a szak sze mi ná ri u mi gya kor la tok ra
 épülõ, konk rét elekt ro ni kus hír köz lés-me nedzs ment ta -
pasz ta la to kat összeg zõ mun ka, amely ben a hall ga tó is mer -
te ti az elekt ro ni kus hír köz lés-me nedzs ment tel kap cso la tos 
fel fo gá sát és elem zi az ál ta la el vég zett gya kor la tot.
A szak dol go zat kre di tér té ke: 10 kre dit pont.

6.4. A zá ró vizs ga

6.4.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

– a tan terv ben elõ írt gya kor la ti je gyek, kol lok vi u mok,
szi gor la tok és szak mai gya kor la tok tel je sí té se,

– a szak dol go zat be nyúj tá sa és bí rá lók ál tal tör té nõ el -
fo ga dá sa.

6.4.2. A zá ró vizs ga ré szei:

– a szak dol go zat meg vé dé se,

– kom plex szó be li vizs ga.
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6.4.3. A zá ró vizs ga ered mé nye
A szak dol go zat vé dé sé re adott ér dem jegy és a szó be li

vizs gá ra adott ér dem jegy egész szám ra ke re kí tett szám ta ni 
át la ga.

XVIII. Közvetítés (mediáció)
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zé si cél

A kép zés cél ja olyan szak em be rek kép zé se, akik al kal -
ma sak kü lön bö zõ szak te rü le te ken konf lik tus ban álló fe lek
kö zöt ti köz ve tí tés re, kö zöt tük egyez ség lét re ho zá sá ra. Cél
to váb bá olyan kész sé gek és el já rá sok el sa já tít ta tá sa, ame -
lyek al kal ma zá sa se gí ti a köz ve tí tés ben részt vevõ fe le ket
mun ká juk, kö zös sé gi vagy ma gán éle tük so rán fel me rü lõ
konf lik tu sok és prob lé mák ha té kony és hosszú távú meg -
ol dá sá ban.

2. Az ok le vél ben sze rep lõ szak irá nyú szak kép zett ség
meg ne ve zé se

Köz ve tí tõ (me di á tor)

3. A kép zés ben részt ve võk köre

A kép zés ben egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû alap kép zé -
si sza kon szer zett vég zett ség gel és szak kép zett ség gel ren -
del ke zõk ve het nek részt.

4. A kép zé si idõ

4 fél év.
Az ok le vél meg szer zé sé hez szük sé ges kre di tek szá ma:

120 kre dit pont.

5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le tei és ará nyai

5.1. El mé le ti ala po zó tár gyak (38–42 kre dit pont)

5.1.1. Ál ta lá nos ala po zó tár gyak:
szo ci ál pszi cho ló gi ai, szo ci o ló gi ai (kü lö nös te kin tet tel a

hát rá nyos hely ze tû tár sa dal mi cso por tok jog- és ér dek ér -
vé nye sí tõ ké pes sé gé re), sze mé lyi ségp szi cho ló gi ai is me re -
tek.

5.1.2. Spe ci fi kus ala po zó tár gyak:
a me di á ció fo gal ma, el mé le te és tör té ne te; jogi is me re -

tek, in téz mény- és szer ve zet rend szer a szak te rü le ti spe ci a -
li tás nak meg fele lõen (az egész ség ügy ben, a bün te tõ jog -
ban, a gaz da sá gi élet ben stb.).

5.2. Gya kor la ti kép zés és kész ség fej lesz tés (58–62 kre -
dit pont):

cso por tos ön is me ret-, kész ség- és sze mé lyi ség fej lesz -
tés; me di á ci ós és tár gya lá si kész sé gek és tech ni kák cso -
por tos fej lesz té se.

5.3. Kül sõ te re pen foly ta tott me di á ci ós gya kor lat
(8–10 kre dit pont):

meg fi gye lõi, ko me di á to ri, ön ál ló me di á to ri tevé -
kenység.

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e a tan terv ben
elõ írt gya kor la ti je gyek meg szer zé sé bõl, vizs gák és két
szi gor lat le té te lé bõl, valamint a szak dol go zat el ké szí té sé -
bõl és a zá ró vizs gá ból te võ dik össze.

6.2. A szak dol go zat

A szak dol go zat egy, a kül sõ me di á ci ós gya kor lat so rán
meg fi gyelt eset le írá sát és elem zé sét tar tal ma zó mun ka.

A szak dol go zat kre di tér té ke: 10 kre dit pont.

6.3. A zá ró vizs ga

6.3.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
– az in téz mé nyi tan terv ben elõ írt kö ve tel mé nyek tel je -

sí té se,
– szak dol go zat be nyúj tá sa és el fo ga dá sa.

6.3.2. A zá ró vizs ga ré szei:
– szak dol go zat meg vé dé se,
– kom plex szó be li vizs ga le té te le.

6.3.3. A zá ró vizs ga ered mé nye
A szak dol go zat ra és annak meg vé dé sé re adott érdem -

jegyek szám ta ni kö zép ér té ké nek egész jegy re ke re kí tett
át la ga.

2. számú melléklet
a 6/2006. (II. 27.) OM rendelethez

[Melléklet
a 18/2003. (VI. 30.) OM rendelethez]

XXXVI. Baromfitenyésztõ
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zé si cél

A kép zés cél ja a kü lön bö zõ szek to rok ban (vál la la ti,
egye sü le ti és ma gán) ba rom fi te nyész tés te rü le tén dol go zó, 
szak irá nyú vég zett sé gû szak em be rek to vább kép zé se, akik
a kép zés ered mé nye ként ké pe sek ma gas szin ten al kal maz -
ni a leg újabb el mé le ti és gya kor la ti is me re te ket a ba rom fi -
te nyész tés és -tar tás te rü le tén; szak sze rû en al kal maz zák az 
élet ta ni, eto ló gi ai és hi gi é ni ai is me re te ket a ha té kony mi -
nõ sé gi ter mék-elõ ál lí tás ér de ké ben; ké pe sek to váb bá kor -
sze rû, kör nye zet kí mé lõ és egy ben az ál lat igé nye it is
figye lembe vevõ tar tás tech no ló gi ák ki ala kí tá sá ra, vég re -
haj tá sá ra és üze mel te té sé re; a ter mék pá lya szem lé le tû mi -
nõ sé gi nyers anyag-elõ ál lí tás ér de ké ben al kal maz ni tud ják
az öko nó mi ai, a mar ke ting és a mi nõ ség biz to sí tá si is me re -
te i ket.

A kép zés cél ki tû zé se, hogy le he tõ sé get biz to sít son a
gya kor lat ban dol go zó szak em be rek nek a ba rom fi te nyész -
tés hez kap cso ló dó disz cip lí nák leg újabb ku ta tá si ered mé -
nye i nek a meg is me ré sé re.
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2. Az ok le vél ben sze rep lõ szak kép zett ség meg ne ve zé se

– Mér nö ki dip lo má val ren del ke zõk ese tén ba rom fi te -
nyész tõ szak mér nök.

– Mér nö ki dip lo má val nem ren del ke zõk ese tén ba rom -
fi te nyész té si szak elõ adó.

3. A kép zés ben részt ve võk köre

A kép zés re ok le ve les ag rár mér nö kök, ál lat te nyész tõ
mér nö kök, ál lat or vo sok, to váb bá bi o ló gu sok je lent kez het -
nek.

4. A kép zé si idõ

4 fél év, 392 tan óra.

Az ok le vél meg szer zé sé hez szük sé ges kre di tek szá ma:
120 kre dit pont.

5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le te

5.1. Szak mai ala po zó mo dul (25–35 kre dit pont):

a ba rom fi áru ter me lés köz gaz da sá gi kör nye ze te, kör -
nye zet vé de lem, sza po ro dás bi o ló gia, ba rom fi ge ne ti ka és
bio tech no ló gia, kel te tés bi o ló gia, ba rom fi élet tan, mi nõ -
ség biz to sí tá si is me re tek.

5.2. Szak is me re ti mo dul (60–70 kre dit pont):
ba rom fi ta kar má nyo zá sa, ba rom fi egész ség tan és hi gi é -

nia, szü lõ pá rok tar tá sa, broj ler ter me lés, ét ke zé si to jás ter -
me lés, lúd te nyész tés, puly ka te nyész tés, ka csa te nyész tés,
dísz ba rom fi és ga lamb te nyész tés, ter me lés po li ti ka és
-szer ve zés, ba rom fi ter mé kek fel dol go zá sa és ter mék fej -
lesz tés, ke res ke de lem és mar ke ting, ága za ti öko nó mia.

5.3. Sza ba don vá laszt ha tó is me ret kö rök 15 kre dit pont.

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e az in téz mé nyi
tan terv ben elõ írt alá írá sok, gya kor la ti je gyek meg szer zé -
sé bõl, vizs gák ból – be szá mo lók, kol lok vi u mok, szi gor la -
tok –, valamint szak mai gya kor la tok tel je sí té sé bõl, szak -
dol go zat el ké szí té sé bõl és a zá ró vizs gá ból te võ dik össze.

6.2. Kö te le zõ szi gor la ti tár gyak:

– tyúk te nyész tés és tar tás tech no ló gia (to jó hib rid, broj -
ler, szü lõ pár) tel je sít mény vizs gá lat és te nyész ér té ke lés;

– lúd-, ka csa- és puly ka te nyész tés.

6.3. A szak dol go zat
A szak dol go zat a szak irá nyú szak kép zett ség nek meg fe -

le lõ, a hall ga tó ta nul má nyai, valamint a ha zai és nem zet -
kö zi szak iro da lom ta nul má nyo zá sa alap ján ba rom fi te -
nyész tés hez kap cso ló dó té ma kör bõl el ké szí tett, írá sos, al -
ko tó jel le gû szak mai fel adat, amely ta nú sít ja, hogy a hall -
ga tó ké pes az el sa já tí tott is me ret anyag gya kor la ti al kal ma -
zá sá ra, az el vég zett mun ka és az ered mé nyek szak sze rû

össze fog la lá sá ra, a té ma kö ré be tar to zó fel ada tok kre a tív
meg ol dá sá ra, ön ál ló szak mai mun ka vég zé sé re.

A szak dol go zat hoz ren delt kre dit pon tok szá ma: 10.

6.4. A zá ró vizs ga

6.4.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:

– a tan terv ben elõ írt va la mennyi ta nul má nyi és vizs ga -
kö te le zett ség tel je sí té se,

– a szak dol go zat be nyúj tá sa és a bí rá ló ál tal tör té nõ el -
fo ga dá sa.

6.4.2. A zá ró vizs ga ré szei:

– a szak dol go zat bi zott ság elõt ti is mer te té se és vé dé se,

– kom plex szó be li vizs ga.

6.4.3. A zá ró vizs ga ered mé nye

A zá ró vizs ga ered mé nyét a szó be li vizs ga ér dem je gyé -
nek, valamint a szak dol go zat ér dem je gyé nek egész szám ra 
ke re kí tett szám ta ni át la ga adja.

XXXVII. Sertéstenyésztõ
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zé si cél

A hall ga tók a szak irá nyú to vább kép zés ke re té ben, spe -
ci a li zált kép zé si for má ban egy ál lat faj ra vo nat ko zó kom -
plex is me ret anya got sa já tít hat nak el. Fel ké szül nek a ser -
tés ver ti kum te nyész té si, bio tech no ló gi ai, ta kar má nyo zá si,
tar tás tech no ló gi ai, öko nó mi ai, kör nye zet vé del mi, ter -
mék-fel dol go zá si, in for ma ti kai és mi nõ ség biz to sí tá si
szak te rü le te in irá nyí tói mun ka vég zé sé re. A részt ve võk
ké pes sé vál nak a szak te rü le tü kön hasz no sít ha tó termé -
szeti, gaz da sá gi és tár sa dal mi erõ for rá sok fel is me ré sé re és
kom plex ér té ke lé sé re, az euró pai nor mák és mód sze rek
rész le tes meg is me ré sé re, valamint spe ci á lis ér dek lõ dé sük -
nek meg fele lõen az ága za ti szak ta nács adás al ko tó mû ve lé -
sé re.

A kép zés cél ki tû zé se, hogy le he tõ sé get biz to sít son a
gya kor lat ban dol go zó szak em be rek nek a ser tés te nyész tés -
hez kap cso ló dó disz cip lí nák leg újabb ku ta tá si eredmé -
nyeinek a meg is me ré sé re.

2. Az ok le vél ben sze rep lõ szak kép zett ség meg ne ve zé se

Ser tés te nyész tõ szak mér nök.

3. A kép zés ben részt ve võk köre

A kép zés ben ok le ve les ag rár mér nö kök, ál lat te nyész tõ
mér nö kök, to váb bá ál lat or vo sok ve het nek részt.
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4. A kép zé si idõ

4 fél év, 360 tan óra.
Az ok le vél meg szer zé sé hez szük sé ges kre di tek szá ma:

120 kre dit pont.

5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le tei

5.1. Szak mai ala po zó mo dul (kö te le zõ is me ret kö rök)
(20–28 kre dit pont):

bio met ria, ge ne ti ka, sza po ro dás bi o ló gia, eto ló gia, ál lat -
vé de lem, in for ma ti ka.

5.2. Szak is me re ti mo dul (kö te le zõ is me ret kö rök)
(58–64 kre dit pont): ta kar má nyo zás tan, tar tás tech no ló gia
ter me lés szer ve zés, mar ke ting, tel je sít mény vizs gá lat, te -
nyész ér ték becs lés, ser tés egész ség tan, kör nye zet vé de lem,
szak ta nács adás, öko nó mia.

5.3. Kö te le zõ en vá laszt ha tó is me ret kö rök (16–20 kre -
dit pont):

te lep irá nyí tá si rend sze rek, vá gó mi nõ sí tés és ter mék fel -
dol go zás, in teg rá ció a ser tés ve rti kum ban, öko lo gi kus ser -
tés ter mé kek elõ ál lí tá sa.

5.4. Sza ba don vá laszt ha tó is me ret kö rök (10 kre dit -
pont).

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e az in téz mé nyi
tan terv ben elõ írt alá írá sok, gya kor la ti je gyek meg szer zé -
sé bõl, vizs gák ból – be szá mo lók, kol lok vi u mok, szi gor la -
tok –, valamint szak mai gya kor la tok tel je sí té sé bõl, szak -
dol go zat el ké szí té sé bõl és a zá ró vizs gá ból te võ dik össze.

6.2. Kö te le zõ szi gor la ti tár gyak:
– ge ne ti ka,
– tel je sít mény vizs gá lat és te nyész ér té ke lés,
– ta kar má nyo zás tan.

6.3. A szak dol go zat
A szak dol go zat a szak kép zett ség nek meg fe le lõ, írá sos,

al ko tó jel le gû szak mai fel adat, amely a hall ga tó ta nul má -
nya i ra, valamint a ha zai és nem zet kö zi szak iro da lom ta -
nul má nyo zá sá ra tá masz ko dik. A hall ga tók a szak dol go za -
tot a ser tés te nyész tés bár me lyik te rü le té rõl ír hat ják. A
szak dol go zat bi zo nyít ja, hogy a hall ga tó ké pes az el sa já tí -
tott is me ret anyag gya kor la ti al kal ma zá sá ra, az ered mé -
nyek szak sze rû össze fog la lá sá ra, a té ma kör be tar to zó fel -
ada tok kre a tív meg ol dá sá ra.

A szak dol go zat hoz ren delt kre dit pon tok szá ma: 10.

6.4. A zá ró vizs ga

6.4.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
– a tan terv ben elõ írt va la mennyi ta nul má nyi és vizs ga -

kö te le zett ség tel je sí té se,
– a szak dol go zat be nyúj tá sa és a bí rá ló ál tal tör té nõ el -

fo ga dá sa.

6.4.2. A zá ró vizs ga ré szei:

– a szak dol go zat bi zott ság elõt ti is mer te té se és vé dé se,

– kom plex szó be li vizs ga.

6.4.3. A zá ró vizs ga ered mé nye

A zá ró vizs ga ered mé nyét a szó be li vizs ga ér dem je gyé -
nek, valamint a szak dol go zat ér dem je gyé nek szám ta ni át -
la ga adja.

XXXVIII. Lótenyésztõ
szakirányú továbbképzési szak

képesítési követelményei

1. A kép zé si cél

A kép zés cél ja spe ci á lis ló te nyész té si szak mai is me re -
tek kel ren del ke zõ ag rár mér nö kök, ál lat te nyész tõ mér nö -
kök, ál lat or vo sok to vább kép zé se, akik a ló te nyész tés te rü -
le tén a szer ke ze tük ben, mû kö dé sük ben és cél juk ban, el té -
rõ szek to rok ban tu dá su kat al kal maz ni ké pe sek; ren del kez -
nek a leg újabb el mé le ti és gya kor la ti is me re tek kel; a leg -
újabb ku ta tá si ered mé nyek, a tu do mány és tech ni ka kor -
sze rû szint jén kép zet tek; ké pe sek a ló te nyész tés és -tar tás
te rü le tén a me zõ gaz da ság, az üze mi, valamint az egye sü le -
tek be tö mö rü lõ kis te nyész tõk fo ko zó dó igé nye it ki elé gí te -
ni; a sport- és vá gó ló elõ ál lí tás ban egy aránt meg fe le lõ
szak mai és mar ke ting is me re tek kel ren del kez nek.

A kép zés cél ki tû zé se, hogy le he tõ sé get biz to sít son a
gya kor lat ban dol go zó szak em be rek nek a ló te nyész tés hez
kap cso ló dó disz cip lí nák leg újabb ku ta tá si ered mé nye i vel
való meg is mer ke dés re.

2. Az ok le vél ben sze rep lõ szak kép zett ség meg ne ve zé se

Mér nö ki dip lo má val ren del ke zõk ese tén ló te nyész tõ
szak mér nök.

Mér nö ki dip lo má val nem ren del ke zõk ese tén ló te nyész -
té si szak elõ adó.

3. A kép zés ben részt ve võk köre

A kép zés re ok le ve les ag rár mér nö kök, ál lat te nyész tõ
mér nö kök, ál lat or vo sok, to váb bá bi o ló gu sok je lent kez het -
nek.

4. A kép zé si idõ

4 fél év, 360 tan óra.
Az ok le vél meg szer zé sé hez szük sé ges kre di tek szá ma:

120 kre dit pont.

5. A kép zés fõbb ta nul má nyi te rü le te

5.1. Szak mai ala po zó mo dul (kö te le zõ is me ret kö rök)
(36–40 kre dit pont):

bio met ria, kör nye zet vé del mi is me re tek, ge ne ti ka, ana -
tó mia, sza po ro dás bi o ló gia, ló ta kar má nyo zás és tar tás tech -
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no ló gia, ló egész ség tan, te nyész tés po li ti ka és te nyész tés -
szer ve zés.

5.2. Szak is me re ti mo dul (kö te le zõ is me ret kö rök)
(47–53 kre dit pont):

sport- és ver seny ló te nyész tés, lo vak kül le mi és moz gás -
bí rá la ta, moz gás elem zés, faj ta fenn tar tás és gén meg õr zés,
bio tech no ló gia és szár ma zás el len õr zés, tel je sít mény vizs -
gá lat és te nyész ér ték becs lés, ága za ti öko nó mia, ke res ke -
de lem és mar ke ting, üze mi gya kor lat.

5.3. Kö te le zõ en vá laszt ha tó is me ret kö rök (15–19 kre -
di pont):

ta kar mány nö vény-ter mesz tés és gyep gaz dál ko dás, hús -
ló te nyész tés és al ter na tív ló hasz no sí tás.

5.4. Sza ba don vá laszt ha tó is me ret kö rök (8 kre dit pont).

6. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e

6.1. Az is me re tek el len õr zé si rend szer e az in téz mé nyi
tan terv ben elõ írt alá írá sok, gya kor la ti je gyek meg szer zé -
sé bõl, vizs gák ból – be szá mo lók, kol lok vi u mok, szi gor la -
tok –, valamint szak mai gya kor la tok tel je sí té sé bõl, szak -
dol go zat el ké szí té sé bõl és a zá ró vizs gá ból te võ dik össze.

6.2. Kö te le zõ szi gor la ti tár gyak:
– kül lem és moz gás bí rá lat, tel je sít mény vizs gá lat,
– sport- és ver seny ló te nyész tés,
– hús ló te nyész tés és al ter na tív ló hasz no sí tás,
– ló ta kar má nyo zás és tar tás tech no ló gia.

6.3. A szak dol go zat

A szak dol go zat a szak irá nyú szak kép zett ség nek meg fe -
le lõ, a hall ga tó ta nul má nyai, valamint a ha zai és nem zet -
kö zi szak iro da lom ta nul má nyo zá sa alap ján ló te nyész tés -
hez kap cso ló dó té ma kör bõl el ké szí tett, írá sos, al ko tó jel le -
gû szak mai fel adat, amely ta nú sít ja, hogy a hall ga tó ké pes
az el sa já tí tott is me ret anyag gya kor la ti al kal ma zá sá ra, az
el vég zett mun ka és az ered mé nyek szak sze rû össze fog la -
lá sá ra, a té ma kö ré be tar to zó fel ada tok kre a tív meg ol dá sá -
ra, ön ál ló szak mai mun ka vég zé sé re.

A szak dol go zat hoz ren delt kre dit pon tok szá ma: 10.

6.4. A zá ró vizs ga

6.4.1. A zá ró vizs gá ra bo csá tás fel té te lei:
– a tan terv ben elõ írt va la mennyi ta nul má nyi és vizs ga -

kö te le zett ség tel je sí té se,
– a szak dol go zat be nyúj tá sa és a bí rá ló ál tal tör té nõ el -

fo ga dá sa.

6.4.2. A zá ró vizs ga ré szei:
– a szak dol go zat bi zott ság elõt ti is mer te té se és vé dé se,
– szó be li vizs ga a ló te nyész tés te rü le té nek kom plex

jel le gû is me re te i bõl.

6.4.3. A zá ró vizs ga ered mé nye
A zá ró vizs ga ered mé nyét a szó be li vizs ga ér dem je gyé -

nek, valamint a szak dol go zat ér dem je gyé nek szám ta ni át -
la ga adja.

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
20/2006. (II. 27.) KE

határozata

rendõr dandártábornok nyugállományba
helyezésérõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Alkot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog kö -
röm ben dr. Bál int Fe renc rend õr dan dár tá bor nok szolgá -
lati vi szo nyát a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény 54. §-a ren del ke zé sei sze rint, 2006. ja nu ár 31-i ha -
tállyal kö zös meg egye zés sel meg szün te tem, és õt ugyan -
ez zel a ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 6.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 17.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0514/2006.

A Köztársasági Elnök
21/2006. (II. 27.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkot mány 48. §-ának (2) be kez dé se, valamint a bí -
ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szóló 1997. évi
LXVI. tör vé ny 4. §-ának (1) be kez dé se alap ján, az Or szá -
gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Sza bó Mó ni kát 2006. áp ri lis 30-i ha tállyal,
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nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

dr. Gyö regy Er nõt 2006. au gusz tus 31-i ha tállyal,
dr. Rom há nyi Lász lót és
dr. Sza bó Ilo nát 2006. szep tem ber 30-i ha tállyal,

a fel sõ kor ha tár el éré se miatt

dr. Végh Lász lót 2006. szep tem ber 17-i ha tállyal

bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem;

dr. Ben ce Krisz ti nát,
dr. Ke re kes Ri tát,
dr. Nagy Ta mást,
dr. Nendt vich Ta mást,
dr. Si pos Ba lázst és
Tóth né dr. Há mo ri Va lé ria Ka ta lint 2006. már ci us 1.

nap já tól ha tá ro zat lan idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Got hár di Eni kõt,
dr. Kar dos Dó rát,
dr. Kár pá ti Haj nal ka Ve ro ni kát,
dr. Mol nár An na má ri át és
dr. Sza bó Krisz ti nát a 2006. már ci us 1. nap já tól 2009.

feb ru ár 28. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá 

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 22.

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

KEH ügy szám: IV-1/0715-0/2006.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
16/2006. (II. 27.) ME

határozata

fõiskolai fõigazgatói megbízás megerõsítésérõl

A fel sõ ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXX. tör vé ny
56/A. § (2) be kez dé se alap ján, az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re

dr. Ma kói Zita fõ is ko lai ta nár nak

a Moz gás sé rül tek Petõ And rás Ne ve lõ kép zõ és Ne ve lõ -
in té ze té ben a 2006. feb ru ár 20-ától 2009. feb ru ár 19-éig
ter je dõ idõ tar tam ra vo nat ko zó fõ igaz ga tói meg bí zá sát

meg erõ sí tem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Bolgár Országos Önkormányzat
2006. évi költségvetésérõl  szóló

4/2006. (II. 7.) számú határozatának közzététele

A Bol gár Or szá gos Ön kor mány zat a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló, a 2005. évi CXIV. tör vénnyel
mó do sí tott 1993. évi LXXVII. tör vény 37.  § (1) be kez dés
b) pont já ban biz to sí tott jog kö ré ben el jár va, az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg a 2006. évi költ ség ve té sét:

1. A 2006. évi költ ség ve tés

be vé te li fõ össze ge 63 835 000 Ft
ki adá si fõ össze ge 62 178 440 Ft
ma rad vány  1 656 560 Ft

2. A 63 835 000 Ft be vé te li fõ összeg bõl

36 000 000 Ft köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás
15 000 000 Ft köz pon ti költ ség ve tés in téz mé nyi tá mo -

ga tá sa
2 115 000 Ft OM nor ma tív tá mo ga tás
6 500 000 Ft MNEKK pá lyá za ti be vé tel
1 500 000 Ft minisz té ri u mok pá lyá za ti be vé tel
2 200 000 Ft he lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa
  350 000 Ft egyéb pá lyá zat, tá mo ga tás
  170 000 Ft sa ját be vé tel

3. A 62 178 440 Ft ki adá si fõ összeg bõl

 9 507 840 Ft bér költ sé gek
 3 306 000 Ft mû kö dé si ki adá sok
14 929 600 Ft do lo gi ki adá sok
 1 000 000 Ft fel hal mo zá si ki adá sok
15 600 000 Ft át adott pénz esz kö zök
17 835 000 Ft in téz mé nyi ki adá sok

4. A ter ve zett be vé te lek és ki adá sok ki emelt elõ i rány -
za ton kén ti össze ge it az 1. sz. mel lék let sze rint ha tá roz za
meg.

5. Fel ha tal maz za el nö két az egyes fel ada tok kö zöt ti és
azon be lül ki emelt elõ i rány za ton kén ti át cso por to sí tá sok ra
500 000 Ft ér ték ha tá rig, a kö vet ke zõ tes tü le ti ülé sen tör té -
nõ tá jé koz ta tá si kö te le zett ség mel lett.

6. Fel ha tal maz za el nö két arra, hogy az ön kor mány zat
át me ne ti leg sza bad pénz esz kö ze it a szám la ve ze tõ pénz in -
té zet nél be tét ként le kös se.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 24.

Dr. Mu szev Dan cso s. k.,
el nök
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4/2006. (II. 7.) BOÖ határozat 1. számú melléklete

Bolgár Országos Önkormányzat 2006. évi költségvetése

ÖSSZESEN
Köz pon ti

költ ség ve té si
tá mo ga tás

In téz mé nyi
tá mo ga tás

(Kht)

OM 
nor ma tív
tá mo ga tás
(is ko la)

MNEKK
pá lyá zat

Miniszté -
riumi

pá lyá za tok

He lyi bol gár
önkor -

mányzatok
tá mo ga tá sa

Egyéb
pá lyá za tok,
tá mo ga tá sok

Sa ját
be vé tel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 63 835 000 36 000 000 15 000 000 2 115 000 6 500 000 1 500 000 2 200 000 350 000 170 000

Bér költ ség 3 696 000 3 696 000

Sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 4 740 000 4 740 000

 Tisz te let dí jak – –

 Meg bí zá si dí jak – –

 Költ ség té rí té sek 4 740 000 4 740 000

 Egyéb sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek – –

Bér já ru lé kok 1 071 840 1 071 840

Össze sen bér költ ség 9 507 840 9 507 840 – – – – –

 Re zsi költ sé gek 1 556 000 1 056 000 500 000

 Te le kom mu ni ká ci ós költ sé gek 1 050 000 1 050 000 –

 Kar ban tar tá si anya gok, mun kák 300 000 300 000 –

 Egyéb mû kö dé si költ sé gek 400 000 300 000 100 000

Mû kö dé si ki adá sok össze sen 3 306 000 2 706 000 – – – 600 000

 Köny ve lé si díj 604 800 604 800 – – – – – – –

 Rep re zen tá ci ós költ sé gek 240 000 240 000 – – – – – – –

 Bank költ sé gek 240 000 240 000 – – – – – – –

 Szer kesz tés, for dí tás költ sé gei 1 970 000 620 000 – – 1 215 000 – 135 000 – –

 Nyom dai költ sé gek 4 520 000 460 000 – – 3 240 000 – 360 000 350 000 110 000

 Pos ta költ ség 1 700 000 200 000 – – 1 350 000 – 150 000 – –
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ÖSSZESEN
Köz pon ti

költ ség ve té si
tá mo ga tás

In téz mé nyi
tá mo ga tás

(Kht)

OM 
nor ma tív
tá mo ga tás
(is ko la)

MNEKK
pá lyá zat

Miniszté -
riumi

pá lyá za tok

He lyi bol gár
önkor -

mányzatok
tá mo ga tá sa

Egyéb
pá lyá za tok,
tá mo ga tá sok

Sa ját
be vé tel

 Iro dai szol gál ta tás 1 504 800 1 504 800 – – – – – – –

 Iro da szer, nyom tat vány 200 000 200 000 – – – – – – –

 Fo lyó íra tok, szak köny vek 60 000 60 000 – – – – – – –

 Egyéb nem anyag jel le gû szol gál ta tá sok 3 890 000 2 620 000 – – 695 000 500 000 15 000 – 60 000

Do lo gi ki adá sok 14 929 600 6 749 600 – – 6 500 000 500 000 660 000 350 000 170 000

Fal hal mo zá si ki adá sok (be ru há zá sok) 1 000 000 – – – – 1 000 000 – – –

 Ösz tön dí jak 1 400 000 700 000 – – – – 700 000 – –

 Tá mo ga tá sok kul tú rá lis cé lok ra 4 200 000 4 200 000 – – – – – – –

 Tá mo ga tá sok mû kö dé si cé lok ra – – – – – – – – –

 Tá mo ga tá sok fel újí tá si, be ru há zá si cé lok ra 10 000 000 10 000 000 – – – – – – –

Át adott pénz esz kö zök 15 600 000 14 900 000 – – – – 700 000

 Bol gár Mû ve lõ dé si és Kul tú rá lis Kht. 15 000 000 – 15 000 000

 Bol gár Nyelv ok ta tó Ki seb bsé gi Is ko la 2 835 000 720 000 – 2 115 000

In téz mé nyi ki adá sok 17 835 000 720 000 15 000 000 2 115 000 – – –

KIADÁSOK ÖSSZESEN 62 178 440 34 583 440 15 000 000 2 115 000 6 500 000 1 500 000 1 960 000 350 000 170 000

Ma rad vány 1 656 560 1 416 560 – – – – 240 000 – –
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Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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