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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2019. (I. 15.) MvM rendelete
egyes rendeleteknek az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és irodatechnikai
eszközök alkalmazásával összefüggő módosításáról
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pontjában foglalt táblázat 2. sorában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló
58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosítása
1. §		
Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet
(a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter
az okmányirodákban készített arcképmás felvételeknek más állami szervek eljárásában való felhasználhatóságának
biztosítása céljából az arcképmás-felvételezés követelményeit, valamint az okmányiroda feladatai ellátása során
alkalmazható technikai eszközöket módszertani útmutatóban jeleníti meg.”
2. §		
Az R1. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § (1) Az okmányiroda az általa lefolytatott arcképmás-felvételezés során – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
köteles a 3. § (1) bekezdése szerint kiadott módszertani útmutatóban foglalt követelmények szerint eljárni.
(2) Az okmányiroda az általa lefolytatott arcképmás-felvételezés során mentesül a 3. § (1) bekezdése szerint
kiadott módszertani útmutatóban foglalt követelmények alól, ha az arcképmás-felvételezési feladatait nem
az ügyintézésnek egyébként helyt adó hivatali helyiségben, hanem kihelyezett ügyintézés keretében, hordozható
arcképmás-felvételezési eszközökkel látja el.”
3. §		
Az R1. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek az egyes rendeleteknek az arcképmás felvétel készítése során egységes informatikai és
irodatechnikai eszközök alkalmazásával összefüggő módosításáról szóló 1/2019. (I. 15.) MvM rendelet 1. §-ával
megállapított 3. § (1) bekezdése szerinti módszertani útmutatóban a fotoboxokra vonatkozóan meghatározott
követelményeket, valamint technikai eszközöket kizárólag az újonnan kialakításra kerülő, illetve meglévő fotobox
indokolt cseréje és átalakítása esetében kell alkalmazni.”
4. §		
Az R1. 4. §-ában a „NISZ Zrt.” szövegrész helyébe a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
(a továbbiakban: NISZ Zrt.)” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti az R1. 2. számú melléklete.

2. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet
módosítása
6. §		
A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 6. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kormányablak okmánykiadási feladatai ellátása céljából arcképmás felvételt az okmányirodák működésének
személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 3. §
(1) bekezdése szerint kiadott módszertani útmutatóban meghatározott informatikai és irodatechnikai eszközök,
valamint belsőépítészeti megoldások alkalmazásával készít, figyelemmel a BM rendelet 8. §-ában foglaltakra is.”
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3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Az agrárminiszter 1/2019. (I. 15.) AM rendelete
a vágóállatok vágás utáni minősítését szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi
XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosítása
1. §		
A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998.
(IV. 3.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet] 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A vágott testek húsossági és faggyúborítottsági osztályokba sorolására az 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei,
valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet
(a továbbiakban: 2017/1182/EU rendelet) I. mellékletében foglaltak, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történő részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról szóló, 2008. június 18-i 566/2008/EK rendelet 3. cikkében foglaltak az irányadók.
Minden osztályon belül három alosztály van (+, 0, –), amelyek egyikébe kötelező a besorolás. A vágott testek kor- és
ivarjelölését a 2. számú melléklet szerint kell feltüntetni.
(2) A hasított testek jelölésénél a 2017/1182/EU rendelet 8. cikkében foglaltakat kell alkalmazni. A betűknek,
illetve számoknak legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem mérgező,
véletlenszerűen eltávolíthatatlan hőálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hőálló festék, ráakasztott címke
használható. Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg.
A minősítő általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani.
(3) A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthető hitelesnek, ha a húsossági osztályt kifejező S/EUROP
betűjelzés és alosztályjelzés (+, 0, –), továbbá a faggyúsági fokot jelölő számjelzés (1, 2, 3, 4, 5) és alosztályjelzés
(+, 0, –), valamint az ivar- és korjelölés (V, Z, A, B, C, D, E) alatt a minősítő azonosító száma és a NÉBIH, illetve a 2007.
január 1-je előtt kiadott fém testbélyegzők esetében az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, 2007. január 1. és
2012. március 14. között a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal jelölése is szerepel. A vágott testen a 0 alosztályt
nem kell jelölni. A 8 hónapnál fiatalabb állatokon csak V jelölés szerepelhet.”
2. §		
A 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A minősítő köteles a 3. számú mellékletben szereplő tartalommal napi jelentést készíteni, és annak adatait
a vágás napján a NÉBIH által az erre a célra biztosított webszolgáltatáson keresztül az általa üzemeltetett vágott test
minősítési adatbázisába eljuttatni. A saját vállalatirányítási programot használó vágóüzemek a NÉBIH adatbázisába
való adatküldést megelőzően kötelesek a programjukat auditáltatni a NÉBIH-hel. Az auditálás szempontja a NÉBIH
adatbázis adatstruktúrájának való megfelelés.
(3) A minősítést, illetve a vágott féltestek osztályba sorolását a minősítő a saját engedélyszámát tartalmazó
bélyegzővel tanúsítja.”
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3. §		
A 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Ez a rendelet
a) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése
tekintetében történő részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2008. június 18-i 566/2008/EK
bizottsági rendelet,
b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK
és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó
piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági
felhatalmazáson alapuló rendelet,
d) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó
piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április
20-i 2017/1184/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
4. §		
A 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet 8/A. § (4) bekezdésében az „a Földművelésügyi Minisztérium számára” szövegrész
helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter részére” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet 8/A. § (5) bekezdése.

2. A vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
16/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosítása
6. §		
A vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet
[a továbbiakban: 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet] 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 13 kilogrammnál kisebb súlyú bárányok esetében az osztályba sorolást az 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei,
valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében
történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet
(a továbbiakban: 2017/1182/EU rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni. A minősítési
követelményeket (vágott test súlya, hússzín, faggyúborítottság) a 2017/1182/EU rendelet III. melléklete tartalmazza.”
7. §		
A 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A vágott testek minősítését a 2017/1182/EU rendelet 7. cikk (3) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell
elvégezni. A húsossági és faggyúborítottsági osztályok meghatározását az 2017/1182/EU rendelet II. melléklete
tartalmazza. Minden osztályon belül három alosztály van (+, 0, –), amelyek egyikébe kötelező a besorolás.”
8. §		
A 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hasított testek jelölésénél a 2017/1182/EU rendelet 8. cikkében foglaltakat kell alkalmazni. A betűknek,
illetve számoknak legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem mérgező,
véletlenszerűen eltávolíthatatlan hőálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hőálló festék, ráakasztott címke
használható. Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg.
A minősítő általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani.”
9. §		
A 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minősítést, illetve a vágott testek osztályba sorolását a minősítő a saját engedélyszámát tartalmazó
bélyegzővel tanúsítja.”
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10. §		
A 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Ez a rendelet
a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK
és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó
piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági
felhatalmazáson alapuló rendelet,
c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó
piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április
20-i 2017/1184/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
11. §		
Hatályát veszti a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése.

3. A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosítása
12. §

(1) A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 75/2003. (VII. 4.)
FVM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vágóhíd köteles minősítő helyet üzemeltetni és annak működését a Pest Megyei Kormányhivatallal
engedélyeztetni, a minősítés elvégzésére minősítő szervezettel szerződést kötni.”
(2) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A minősítő hely működési engedélye iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a NÉBIH a honlapján
közzéteszi.”

13. §		
A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A vágóállatok vágás utáni minősítését működési engedéllyel rendelkező minősítő szervezet végezheti.
(2) A minősítő szervezet működési engedélye iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt a NÉBIH a honlapján
közzéteszi.”
14. §		
A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A minősítő szervezet)
„c) a minősítői számára biztosítja a minősítéshez jogszabályban előírt, gyártó által hitelesített minősítő készüléket,
és gondoskodik azok megfelelő karbantartásáról, továbbá biztosítja az adatrögzítéshez szükséges eszközöket,
az előírt nyomtatványokat, a minősítő és hitelesítő bélyegzőket vagy jelölőeszközöket, valamint a Szabályzat által
előírt egyéb feltételeket;”
15. §

(1) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vágóállat vágás utáni minősítője kizárólag e tevékenység végzésére működési engedéllyel rendelkező, a Pest
Megyei Kormányhivatal által nyilvántartásba vett természetes személy lehet, aki tevékenységét minősítő szervezet
keretében, munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján végzi.”
(2) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A minősítő működési engedélyét a minősítő szervezet kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal adja ki.”
(3) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A működési engedély visszavonásig érvényes.”

16. §		
A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A minősítő a Pest Megyei Kormányhivatal által a minősítő szervezet részére letéti díj ellenében biztosított
minősítő és hitelesítő bélyegzőket vagy jelölőeszközöket köteles használni. A minősítő a bélyegző elvesztését vagy
használhatatlanná válását haladéktalanul köteles a minősítő szervezetnek bejelenteni.”
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17. §		
A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minősítő az engedélyének felfüggesztésekor vagy visszavonásakor – attól számított negyvennyolc órán
belül – köteles a korábbi minősítésekre vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentumokat, a működési engedélyét,
valamint a minősítő és hitelesítő bélyegzőket jegyzőkönyv ellenében a minősítő szervezetnek átadni.”
18. §		
A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A minősítő az elvégzett minősítésről köteles napi jelentést készíteni a minősítő szervezet és a vágóhíd részére
a vágóhíd üzemeltetője által azonosított és jelölt vágóállatokról, a minősítés eredményéről, adatairól. A minősítő
köteles a jelentés mindkét példányát hitelesíteni, annak egy példányát a vágóhíd üzemeltetőjével átvetetni, a vágás
napján a vágóhíd üzemeltetőjének átadni, valamint a NÉBIH által az erre a célra biztosított webszolgáltatáson
keresztül az általa üzemeltetett vágott test minősítési adatbázisba juttatni.
(2) Az (1) bekezdés szerint dokumentált adatokat a minősítő és a minősítő szervezet köteles a vágást követő hat
hónapig megőrizni, számítástechnikai eszközökkel tárolni és hatósági ellenőrzéshez rendelkezésre bocsátani.”
19. §

(1) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) bekezdés c) pontja alapján a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal az 1308/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei,
valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében
történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április 20-i 2017/1184/EU bizottsági
végrehajtási rendelet 3. cikkében foglaltak alkalmazásával a helyszínen ellenőrzi
a) a vágóállatok vágás utáni minősítésének végrehajtását, ennek keretében a vágóhidak, a daraboló- és
a feldolgozóüzemek, a minősítő helyek, a minősítő szervezetek működését, a minősítőket és azok tevékenységét,
valamint a minősítő műszerek engedélyezettségét,
b) a vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos bármely tevékenységet, illetve a vágóhídi, a termékelőállítási
és kereskedelmi tevékenység nyomonkövethetőségét biztosító dokumentációkat, valamint bizonylatokat,
c) a kereskedelmi forgalomban értékesített húsok minősítésének meglétét és
d) a termék előállítási és kereskedelmi tevékenység nyomonkövethetőségét biztosító dokumentációkat, valamint
bizonylatokat a 2. § (2) bekezdés b) pontja és a 2. § (3) bekezdése szerinti vágóhíd üzemeltetőjénél.”
(2) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Pest Megyei Kormányhivatal letéti díj ellenében biztosítja a minősítő (fém) és hitelesítő (gumi) bélyegzőket.”

20. §		
A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ez a rendelet
a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK
és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó
piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági
felhatalmazáson alapuló rendelet,
c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó
piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április
20-i 2017/1184/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(6) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
21. §		
A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 1. § 8. pontjában a „leöléséig” szövegrész helyébe a „levágásáig” szöveg lép.
22. §		
Hatályát veszti a 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 5. §-a, 6. § (3) és (6) bekezdése, 9. §-a, 10. § (5a) bekezdése, valamint
10/A. §-a.
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4. A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet módosítása
23. §		
A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 136/2011.
(XII. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A hasított testek jelölésénél az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák,
a sertések és a juhok hasított testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok
bizonyos kategóriáira vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április
20-i 2017/1182/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 8. cikkében foglaltakat kell alkalmazni. A betűknek,
illetve számoknak legalább két centiméter nagyságúaknak kell lenniük. A jelölésre bármilyen nem mérgező,
véletlenszerűen eltávolíthatatlan hőálló tinta, élelmiszeriparban engedélyezett hőálló festék, ráakasztott címke
alkalmazható. Jelölésként csak olyan címke használható, amely nem távolítható el és nem rongálható meg.
A minősítő általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig tilos eltávolítani.”
24. §		
A 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minősítő köteles a 3. mellékletben szereplő tartalommal napi jelentést készíteni, és annak adatait a vágás
napján a NÉBIH által az erre a célra biztosított webszolgáltatáson keresztül az általa üzemeltetett vágott test
minősítési adatbázisába eljuttatni. A saját vállalatirányítási programot használó vágóüzemek a NÉBIH adatbázisába
való adatküldést megelőzően kötelesek a programjukat auditáltatni a NÉBIH-hel. Az auditálás szempontja
a központi adatbázis adatstruktúrájának való megfelelés.”
25. §		
A 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK
és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó
piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU bizottsági
felhatalmazáson alapuló rendelet,
c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira vonatkozó
piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2017. április
20-i 2017/1184/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
d) a hasított sertések magyarországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről szóló, 2005. május 18-i 2005/382/EK
bizottsági határozat,
e) a hasított sertések magyarországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről szóló 2005/382/EK határozat
módosításáról szóló, 2011. augusztus 16-i 2011/507/EU bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

5. Záró rendelkezések
26. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
27. §		
Ez a rendelet
a)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira
vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. április 20-i 2017/1182/EU
bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,
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b)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szarvasmarhák, a sertések és a juhok hasított
testének uniós osztályozási rendszerei, valamint a hasított testek és az élő állatok bizonyos kategóriáira
vonatkozó piaci árak bejelentése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 2017. április 20-i 2017/1184/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

A belügyminiszter 1/2019. (I. 15.) BM rendelete
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet
módosításáról
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben –,
a következőket rendelem el:
1. §		
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet a 10. §-t
követően a következő új alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:

„Az arcképmás-felvételezés szabályai
10/A. § (1) Az útlevél iránti kérelem személyes előterjesztésekor a konzuli tisztviselő a kérelmező arcképmás
adatát az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet
(a továbbiakban: 58/1999. BM rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján kiadott módszertani útmutató előírásainak
megfelelően készíti el.
(2) A külképviselet rendszeres ügyfélfogadásra állandó jelleggel kialakított hivatali helyiségében az arcképmás
konzuli tisztviselő általi felvételezésének külső körülményeit az 58/1999. BM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján
kiadott módszertani útmutatóban foglalt követelmények figyelembevételével kell kialakítani.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 18/2019. (I. 15.) KE határozata
államtitkári felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 283. §
(4) bekezdés b) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 55. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Aszódi Attilát,
a Miniszterelnökség államtitkárát e megbízatása alól 2019. január 15-ei hatállyal felmentem.
Budapest, 2019. január 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. január 11.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/00329-2/2019.

A köztársasági elnök 19/2019. (I. 15.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/684/3/2018. számú előterjesztésére – Pavlisin Leszja
(névmódosítás előtti neve: Pavlisin Leszja Antonivna; születési hely, idő: Kopanki [Szovjetunió], 1986. április 11.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. december 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. december 12.
		
		

KEH ügyszám: KEH/05289-3/2018.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 20/2019. (I. 15.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. Varga György Csabát 2019. január 1.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2018. december 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. december 20.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: KEH/05323-2/2018.

A miniszterelnök 2/2019. (I. 15.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztése alapján –
az Óbudai Egyetemen Földesi Gabriellát
– a 2019. február 15-étől 2022. február 14-éig terjedő időtartamra –
a kancellári teendők ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

