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 sédőzrezs isázoklalláV                             

 tnim ,......................................................................................................  a lőrzséryge ylema
 őlednergem -  :nabkaibbávot a őlednergeM  - rzsérsám,  lő XETOHPARG   2002 TFK H  , -  0008

 ózoklalláv tnim ,C/51 .u idsakraF rávréhefsekézS -  :nabkaibbávot a ózoklalláV  -  a ttözök 
:ertél ttöj lekkeletétlef ibbála za neyleh sé nopan iam  

zgévle tadalef ttozíbár latlá őlednergeM a lessédőzrezs nelej a ózoklalláV A ).1  a ,erésé
 za ,tegésttezeletök lalláv erésétezifgem kétrénelle ttodopallágem a ,gidep őlednergeM

 sé téjedirátah ,tégésőnim ,tégésiynnem aknum ttozorátahgem A(.tnirezs keletétlef ibbála
 a ,tekeretémarap iaigólonhcet a ,talnájará iózoklalláv a tékétré tsátráyg pal őrésík  

 nednim avtílláik kenzsel nabámrof őlelefgem kentelkéllem .2 sé .1 za kezE ).azzamlatrat
/.naózoktanov aráknum seyge  

 latlá őlednergeM a neőlelefgem kaniasátísatu őlednergem a ygoh ,ajlalláv ózoklalláV A ).2
elülefmázsrezs ttotáscob ersézekledner  ,ttotzsalávik lóbsugólatak latlá őlednergeM a net

 ersézekledner nabámrof sepégótímázs geltese ,nozjar ygav ,ttotatumeb nátnim ygav
 itelülef ygav ,totarilef ygav ,totazátnim ttozoktavih tnirezs mázssugólatak ygav ,ttotáscob

s itelülef nabkaibbávot( tsátívaj  .azzohertél )tárútkurt  

 sotaloscpak laváigólonhcet sosátaram iaimék a kizekledner őlednergeM ).3
 kanna sé lassutkepsorp ózamlatrat takóickurtsni béyge sé isétízsékőle ,tekeynémletevök

áj tnirezs katríel tto za nasotnop avtrat ttőle mezs roknednim támlatrat  a tsutkepsorp A .le r
 sé őlednergeM a nabálatlá ed ,azzamlatrat si etelkéllem úmázs .3 sédőzrezS isázoklalláV
 .asázátsop evtelli ,asádatá sutkepsorp a kinétrötgem rokeletévleftaloscpak ősle ózoklalláV  

ágayna mázsrezs a tatláglozs takotada őlednergeM A ).4  .2 naózoktanov .bts arátopallá ,ar
 őlperezs nebtelkéllem úmázs pal őrésík tsátráyg  A .no pal őrésík tsátráyg  esétlötik sotnop 

 aigólonhcet isátaram ódnazamlakla za kájlosáylofeb iatada kenne levim ,sotnof
ávle za tada őlelefgem men kangásólav A .tieretémarap  kanásátíkalaik arútkurts itelülef tr

 ózamrázs lóbájábih sátatláglozstada zA .tehtezev zohácraduk segelzsér ygav sejlet
.ilesiv őlednergeM a tekeynémzektevök  

 e kasc tréze ,tárútkurts itelülef a őle ajtíllá lassátaramméf iaimék ózoklalláV A ).5
k aigólonhcet  őlelefgem A  .kizoglod lakkogaynapala őlelefgem kenieynémletevö

  ,7672.1 ,3802.1 ,1132 .1 :lessélölej itnirezs ynávbazs NID kőzektevök a kogaynapala
.ttedegnegem men sárájle isétíynémekgerék béyge ygav sáládirtiN .8372.1  ,1172.1  

tsátísatu őlednergeM A ).6  a ,si arásálárutkurts itelülef kogayna  úsupít sám tahda 
 ttezgév nokogayna za nekeze nabnoza ,izgévle nesetnemjíd  tábórp isátaram a ózoklalláV
 kascnaygu ózoklalláV A .lalláv men táicnarag űmenimmes ózoklalláV a trésáláknumgem

icnarag űmenimmes lalláv men  lassárájle isétíynémekgerék sé erketelülef ttetzsegeh tá
 a tsázajíd őlperezs nabtalnájará za ygoh ,ajlalláv őlednergeM .mes ertelülef ttozohertél
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  a ygav  nomázsrezs tlüzsék lóbgayna őlelefgem men  a ah ,itezifgem si rokka kanózoklalláV
gév neűrezskazs men  itelülef a netelülef ttetíynémekgerék a ygav nesétzsegeh ttotjaher

 itelülef ttöjertél a  ygav ,tlusúihgem  nebzsér ygav ,tlusúihgem asázohertél arútkurts
.őlelefgem men egésőnim arútkurts  

,tahzokatlit ózoklalláV a nelle asátísatu neltűrezskazs őlednergeM A  a zohha nebiynnema 
 őlednergeM a tekeynémzektevök ődere lóbba za ,kidokzsagar si arbbávot őlednergeM

.ilesiv  

 tsátaramabórp neőtevök tésézekré eréylehpelet mázsrezs a bbősékgel  ózoklalláV A ).7
 a nomázsrezs a zegév pal őrésík tsátráyg ötik latlá őlednergem  ,ergésőnimgayna ttötl

 a sátaramabórp a aH .lóbájléc esézrőnelle kaniatada ózoktanov .bts artopallá mázsrezs
 a eynémdere evtelli ,űgésőnim őlelefgem men tnirezs ózoklalláV pal őrésík tsátráyg  
tahllále ózoklalláV a lőtésézgévle aknum a ,dnom tnelle kaniatada  .lüklén keynémzektevök  

 .tekegéstlök tlüremlef nebérökkedré za ilesiv ózoklalláV a sé őlednergeM A  

 őnétröt lavózoklalláV káknum ibbávot a tahllále rokimráb őlednergem A ).8
zrezs nelej a evévik ,intezif llek ik táknum ttezgévle rám a ed ,lőtésétetzegévle  ).11 sédő

.nebketese ttezektevökeb lóbájábih ózoklalláV tlalgof nabájtnop  

 itelülef őlelefgem kenieynémletevök arútkurts itelülef a ygoh ,ajlalláv őlednergeM ).9
  telülef a aH .eréylehpelet ózoklalláV a tomázsrezs ódnaláknumgem a ajtíllázs lessétízsékőle

le  ózoklalláV a ,kenieynémletevök arútkurts itelülef ttotzsaláv a gem lelef  men esétízsékő
 ygav négéstlök őlednergem a ,eréylehpelet őlednergem a tomázsrezs a ajtahtatíllázsazssiv

utkurts tnirezs sádopallágem  nölük trésázajíd nölük tetelülef a itehtízsékőle  A .arsálár
                      .kizoklalláv men lóbájléc sétízsékőle itelülef arásánoveb léf kidamrah ózoklalláV  

 tésédekzeylehle ketelülef ygav ,telülef ódnalárutkurts  da tsátísatu őlednergem A ).01
nlölejeb nobarad ttötnösccörf bbűrezslécgeL  .neőtelli  .teketelülef ódnalárutkurts a i

 a tréze ,kentehel kőtehtréerléf  kosátísatu ilebózs a nabáynáih zjar ygav barad ttötnösccörF
 erésédekzeylehle arútkurts A .le dagof tsátísatu ilebsárí kasc nabsázokotanov e ózoklalláV

eb ygav ,zjar kasc tóicámalker ózoktanov  ózoklalláV a le dagof nétese baradamrof tlölej
 a őlednergeM a ttőle esédzekgem aknum a tobaradamrof tlölejeb a ygav tozjar a ah ,rokka

 barad ttötnösccörf a ygav lótzjar a rétle  baradaknum zsék  a sé ,atdatá kanózoklalláV
maylof sézgévaknum A .lőtiesélölej  nájpala sádopallágem sosárí  kasc sátísodóm nabáta

.tehnétröt  

 ,ersézeletivik tlürek neőlelefgem men arútkurts itelülef a lóbájábih ózoklalláV a aH /.11
 tábih a négéstlök tájas ózoklalláV a )asupít ygav ,egésőnim arútkurts ,sédekzeylehle(

 a ygav ,ajtívajik  a ygav ,ajlárutkurts arjú sé )ajtílovátle tárútkurts a ( ajlocuplef tetelülef
.tnirezs sézeygegem ,lettelülef tlocuplef kenőlednergem a ajdaazssiv tomázsrezs  

 a sátílovátle arútkurts ődere lóbsátívajabih ygoh ,izsev lusámodut őlednergeM A ).21
im ttotzsaláv  lessédekevönterém ttezeven A .zoko tsédekevön terém őggüf lótátn

 za kidoksodnog őlednergeM A .lef pél men leynnégi isétírétrák őlednergeM a nabtaloscpak
 .lénésézevret mázsrezs a rám lőrkegésőtehel óláznepmok tsédekevönterém űgellej neyli  

őlednergeM A ).31  tza ,izsevtá nabtnopődi tlölejgem latlá ózoklalláV a táknum ttezgévle za 
 őlednergeM A .ajlágszivgem lüleb nődi bbedivörgel őtehel a lóbtnopmezs igésőnim

  kanmázsrezs a ejedirátah  isétnelejeb sosárí ibbősékgel kenéynégi sóicámalker űmennednim
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őlednergeM a  ajttozíbgem ygav ,őlednergeM a tsátíllázs a ah ygav ,lótásátíllázs eréylehpelet 
.pan .12 ttotímázs lótásátíllázsle őnétröt lőréylehpelet ózoklalláV a etzegév  

 za soylátah sé pél ebynévré lavásádagofle talnájará iózoklalláV a sédőzrezs neleJ  ).41
talnájará  iózoklalláv ittözök ózoklalláV  a sé őlednergeM a aH .arkáknum sotaloscpak lat

 őlednergeM sé ttoda latlá ózoklalláV a giésénűzsgem sédőzrezs a ,kinűzsgem sédőzrezs
.arsálomázsle ros lürek tnirezs iajíd talnájará ttodagofle latlá  

ifik jíd iózoklalláv A ).51  isétezif ttozorátahgem nálmázs ttotílláik a őlednergeM a tésétez
.itísejlet  nebznépzsék ygav lassálatutá giődirátah  

.lef ótahdnom nabsárí  kasc sédőzrezs isázoklalláv neleJ  ).61  

tah tsédőzrezs nelej ygoh ,nabba kandopallágem ózoklalláV sé őlednergeM ).71  naltazorá
 zA .aráknum sosálárutkurts itelülef ibbávot nednim  kizoktanov sédőzrezs e sé ,kitök erődi

 nölük ,nebtese seyge nednim ,nabnoza naózoktanov arkáknum seyge topal őrésík tsátráyg  
  .indagofle llek totalnájará nölük sé ,inetlötik llek  

 seyge zA ).81  isélednergem A .intetzöbnölükgem llek lammázs isélednergem takáknum
 za bbősékgel ygav ,nebéséréktalnájará sosárí za ygav  ,gem azzorátah őlednergeM a tomázs

 a latlá ózoklalláV a rokka ,gem kinétröt men ze aH .nabásádagofle talnájará  örésík tsátráyg
pal no  f  .inetniket kanmázs sélednergem llek tomázsaknum ttetetnütle  

 sédőzrezs nelej a aH .arásátrateb sotnop kődirátah a lalláv tegésttezeletök ózoklalláV A ).91
 men nabtnopődi ttetízgör nabtalnájará za ózoklalláv a táknum a ttaim ajtnop ).9 ygav/sé ).7

kle ajdut  sétísejlet semledeséK  .nabsárí inzeygegem llek nebkődirátah jú rokka ,inedze
 séledner a %2 iteh egezssö kenylem ,tlusogoj arásálomázslef rébtök  őlednergeM a nétese

 .erégezssö sejlet  
dnergeM a nétese meledesék ódalahgem topanóh yge lóbájábih ózoklalláV A  béyge őle

%001 kenégezssö sejlet séledner a itehtíseynévré si téynégirák -  yge zA .giékétrém a
 esézekrégem óicámalker segeltse za sé asátíllázsle mázsrezs a eleb timázs men abpanóh

 .ődi tletle ttözök  

j rokimráb arásádnomlef sédőzrezs nelej a őlednergeM ).02  aráknum ttedzekgem ed ,tlusogo
.inadnomlef tehel men tsédőzrezs a naózoktanov  

 serep ődere lőbsédőzrezs nelej ygoh ,nabba kandopallágem ózoklalláV a sé őlednergeM).12
  gásóríB ieygeM réjeF a evtelli gásóríB isoráV irávréhefsekézS a arásáláríble ygü

alórázik  men nebsédőzrezs nelej A   .neőggüf lótrátahkétré ,ik kitök tégéssekételli sog
.kódaynári za iesézekledner ózoktanov .ktP a nebkesédrék  ttozoylábazs  

 ,tőzeygegem nebnednim lakkutaraka tnim ,tsédőzrezs nelej a kelef ődőzrezs A
 gelűzek tájas sé galóygahávój .ála kátrí  

.nájpan............... panóh........................ .2002 ..................................................... ,tleK  

 

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

  ,asáríálaózoklalláV                                                                                 őlednergeM          
.ejtéscep ,asáríála űrezsgéC                                                          .ejtéscep ,asáríála űrezsgéC  
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s.1 .zehsédőzrezs isázoklalláV űlej  .1/2002 XETOHPARG a telkéllem úmáz  

 

: T A L N Á J A R Á                                                       

H   ,TFK XETOHPARG a -  ózoklalláv tnim ,C/51 .u idsakraF rávréhefsekézS 0008 -  a 
 ózoklalláV :nabkaibbávot - iaimék a erésétízsékle arútkurts itelülef  ttotílláőle lassátaramméf  

 za aráknum ttezlej lammázs isélednergem............................ a KENŐLEDNERGEM
: lekkeletétlef  ódóloscpak ázzoh  a  izset totalnájará ibbála  

.……………………:rá isálalláV/.1  
 ódnaláknumgem A /.2 …………………………………………:ajtnopődi isádatá mázsrezs  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :ajtnopődi ótahráv sátaramabórp A /.3  
.………………………………………………………………………:ődirátah isétísejlet A /.4  

 a lőréylehpelet ózoklalláV A /.5 ..……………………………:ejedi isátíllázsle  kémretzsék  
………………………………………………………………:ődirátah isétezif jidaknuM/.6  

 .könrémzséygev .lko nátloZ scávoK :ylémezs ótrattaloscpaK /.7  
529 46 23 02 60 :nofelet liboM  

 
  ,panóh                       ,vé            ,rávréhefsekézS .pan          

 
                                                                                                

...........................................                                                                                        
              tfK XETOHPARG                                                                                    ejőlesivpék .  

ózoklalláV                                                                                                  

 a ,modagofle ttüyge lessédőzrezs isázoklalláv a tekeletétlef italnája zA pal őrésík tsátráyg  
ődnetlötik latlá őlednergeM .mödlükazssiv evtlötik tézsér  

                                                                                                  .pan          , óh            ,vé                 ,yleh........................……………… ,tleK  

 

 

 ..…………………………………  

/ őlednergeM    /.ejtéscep ,asáríála űrezsgéc  
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.pal 1/3 .zehsédőzrezs isázoklalláV űlej  .1/2002 XETOHPARG a telkéllem úmázs .2  

 

                                                  paL őrésíK tsátráyG           
.......................:MÁZSAKNUM  

ik itlöt őlednergeM  

ökgeM :etlek sédőzrezS isázoklalláV seynévré ,ttöt  

:emíc ,even őlednergeM  

:míc isázálmázS  

:ylémezs ótrattaloscpaK  

.....................:liboM..................... :.xaF.......................:.leT  

sélednergeM  
............................:amázs  

 
      ?talnájarÁ      naV     

 

  □  
 

   scniN                           

 

□ 

 arsálárutkurts itelülef a kóicámrofni iaigólonhcet sotnoF
.naózoktanov  

.........................................................:amázs atnim ttotzsaláV  
..................................:gésylém atniM .....................................  

...............................................................:sélődűszér lafladlO  

...............:egésynémeK..............................:agayna mázsrezS  
  negI         .ttetzsegeh mázsrezs A

 

□  meN             □  
h A   negI       tlázilamron sétzsege

 

□  meN             □  
...............................................................eyleh sétzsegeh A  
.............................................................agayna sétzsegeh A  

.avtílovátle  komoyn isáloscágrofarkizs A   negI  

 

□  meN □  
.avzamlakla sárájle isétíynémekgerék béyge ygav ,sáládirtiN  

  negI                                                                    

 

□  meN □  

  
scniN  naV                          

           arútkurS  
zjar isézeylehle        

 

□      □  
ölejeB          atnim tl

 

 □      □  
nomázsrezS  

sélölej                      

 

 □      □  
       atnim arútkurtS

 

 □      □  
meN  negI                              

              sázoktaviH  
     aráknum ibbárok

 

□      □  
 aknum ibbároK  

..............amázs isélednergem  
 

ejgeM :kóicámrofni béyge ,kesézyg  

 

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

ejtéscep ,asáríála ejőlesivpék ygav őlednergeM  



                             1/2002 XETOHPARG 6  7 :nesezssö ,ladlo .  

 6 

.pal 2/3 .zehsédőzrezs isázoklalláV űlej  .1/2002 XETOHPARG a telkéllem úmázs .2  

 

  

                                                paL őrésíK tsátráyG            

ik itlöt ózoklalláV  

.......................:MÁZSAKNUM  

.sáltópóicámrofni ygav ,mutnemukod soynáiH  

 

 

 

  őlednergeM ygav levőlednergeM letévlef taloscpaK
:mutáD .levéjőlesivpék  

......................:véN ...............:.xaF....................:.leT.........  

.....................................................: mutnemukod ttödlüK  

  negI    .ttödőzedner sédrék tlüremlef A

 

    □  meN □  

  őlednergeM ygav levőlednergeM letévlef taloscpaK
:mutáD .levéjőlesivpék  

...............:.xaF....................:.leT...............................:véN  

 .....................................................: mutnemukod ttödlüK  

  negI    .ttödőzedner sédrék tlüremlef A

 

    □  meN □  

ednergeM ygav levőlednergeM letévlef taloscpaK   ől
:mutáD .levéjőlesivpék  

...............:.xaF....................:.leT...............................:véN  

 .....................................................: mutnemukod ttödlüK  

  negI    .ttödőzedner sédrék tlüremlef A

 

    □  meN □  

        

sélednergeM  i
...............................:mázs  

 nátu esézekrégem mázsrezs A ).1
.sátaramabórp ,sézeletévermezs  

:sélekétréiK  

 

 

 koko za nétese sédlükazssiV
.asáríel  

 

 

 

 roksézekréazssiv mázsrezS ).2
.sátaramabórp ,sézeletévermezs  

:sélekétréiK  

 

 

 za nétese sédlükazssiV  koko
asáríel  
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.2    .1/2002 XETOHPARG a telkéllem úmázs pal 3/3 .zehsédőzrezs isázoklalláV űlej  

 

  

                                                paL örésíK tsátráyG   !PALTÓP         

ik itlöt ózoklalláV  

.......................:MÁZSAKNUM  

 

.sáltópóicámrofni ygav ,mutnemukod soynáiH  

 

 

 

dnergeM letévlef taloscpaK   őlednergeM ygav levőle
:mutáD .levéjőlesivpék  

...............:.xaF....................:.leT...............................:véN  

 mutnemukod ttödlüK
.....................................................:  

  negI    .ttödőzedner sédrék tlüremlef A

 

    □  meN □  

  őlednergeM ygav levőlednergeM letévlef taloscpaK
:mutáD .levéjőlesivpék  

...............:.xaF....................:.leT...............................:véN  

 mutnemukod ttödlüK
 .....................................................:  

dőzedner sédrék tlüremlef A   negI    .ttö

 

    □  meN □  

 roksézekréazssiv mázsrezS ).3
.sátaramabórp ,sézeletévermezs  

:sélekétréiK  

 

.asáríel koko za nétese sédlükazssiV  

 

 

 

 lőtésézgévle aknum a ózoklalláv A
 ).7 sédőzrezs isázoklalláV a  llále

.tnirezs  

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

asáríála ózoklalláV                

:mezsev lusámoduT  

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

őlesivpék ygav őlednergeM        

 

 

 


