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Kormányrendeletek

A Kormány 162/2010. (V. 7.) Korm. rendelete
a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló
346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
5. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a
folyatamban levõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A villamos energiával összefüggõ egyes kérdésekrõl szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendõ állami
támogatások kiszámításáról és az erõmûvi átállási költségekrõl szóló 149/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet 11. § (2)
bekezdésében az „SC0” szövegrész helyébe az „SC>0” szöveg lép.
(3) E rendelet 1. §-a a rendelet kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(4) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 16. napon hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 162/2010. (V. 7.) Korm. rendelethez
Az R. 5. mellékletének H112, H117, H119 és H121 nemzeti lábjegyzetei helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„H112 A 734–758 MHz, 798–814 MHz, 830–846 MHz, 862–864,1 MHz, 869–873 MHz, 878–880 MHz, 914–919 MHz és
a 921–935 MHz sávokban a nem polgári célú légi rádiónavigáció szolgálat keretében elsõdleges jelleggel
felismerõ, valamint földi telepítésû és légijármû-fedélzeti rádiónavigációs eszközök részére jelölhetõ ki
frekvencia. Ezek az eszközök a 878–880 MHz, 914–919 MHz és a 921–935 MHz sávokban legfeljebb 2010.
december 31-ig, a 734–758 MHz, 798–814 MHz, 830–846 MHz, 862–864,1 MHz és a 869–873 MHz sávokban
várhatóan 2015-ig üzemelhetnek. Újabb berendezésekkel létesített állomás részére frekvenciakijelölés nem
adható ki.”
„H117 A 876–880/921–925 MHz sávban a mozgószolgálat keretében a páneurópai vasúti digitális nyalábolt
rádiórendszerek (GSM-R) részére jelölhetõ ki frekvencia az ECC/DEC/(02)05 Határozat és a CEPT T/R 25-09
Ajánlás alapján. Frekvenciakijelölésre 2010. december 31-ig – a DMO frekvenciák kivételével – csak
a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti eredményes egyeztetés alapján kerülhet sor.
A 876,0125 MHz, 876,0250 MHz, 876,0375 MHz, 876,0500 MHz és a 876,0625 MHz frekvenciák a GSM-R
rendszer közvetlen üzemmódú (DMO) felhasználásai részére jelölhetõk ki.”
„H119 A 880,1–890,1/925,1–935,1 MHz EGSM-sávban az ERC/DEC/(97)02 Határozat alapján szolgáltatás célú
páneurópai mozgó rádiótávközlõ rendszer (GSM) részére jelölhetõ ki frekvencia. Frekvenciakijelölésre 2010.
december 31-ig csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti megállapodásnak megfelelõen kerülhet sor.”
„H121 A 890,1–913,9/935,1–958,9 MHz sávban országosan, valamint a 913,9–914,9/958,9–959,9 MHz sávban
városokon kívül, szolgáltatás célú páneurópai mozgó rádiótávközlõ rendszer (GSM) részére jelölhetõ ki
frekvencia a Tanács 87/372/EGK irányelve és az ERC/DEC/(94)01 Határozat alapján. A 913,9–914,9/958,9–959,9
MHz sávban frekvenciakijelölésre 2010. december 31-ig csak a frekvenciagazdálkodó hatóságok közötti
eredményes egyeztetés alapján kerülhet sor.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter 11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelete
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl
szóló 2001. évi CVIII. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a
(3) bekezdésének a), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. §

A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „nem terjed ki”
szövegrész helyébe a „– a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítõ elektronikus dokumentumként kiadott lapszámainak
digitális archiválása kivételével – nem terjed ki” szöveg lép.

3. §

A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendrõl és hatáskörökrõl szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM
rendelet 5. § (1) bekezdés 7. pontjának b) alpontjában „az I. fejezet 3. § (1) c) és h) pontjaiban meghatározott
elõirányzatok” szövegrész helyébe „a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „9/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység
támogatása” célelõirányzat, valamint a 3. § (1) bekezdés c) és h) pontjaiban meghatározott elõirányzatok” szöveg lép.

4. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
E rendelet 1. §-a és 4. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.
Hatályát veszti az R. 2. melléklet I. fejezet 7. pontjának 7.6.1., 7.6.2. és 7.10. alpontja.
Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Molnár Csaba s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Páneurópai mozgó rádiótávközlõ
rendszer (GSM)
2. fázisú alkalmazásai
a 880,1–890/925,1–935 MHz duplex
sávban (EGSM).

925–935 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H119

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

K

Páneurópai mozgó rádiótávközlõ
rendszer (GSM)
2. fázisú alkalmazásai
a 880,1–890/925,1–935 MHz duplex
sávban (EGSM).

Rádióalkalmazások

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

K

Rádióalkalmazások

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

880–890 MHz
MOZGÓ, a légi mozgó kivételével
H119

„

[Rádióalkalmazási Táblázat]

Két- és többoldalú nemzetközi
koordinációs dokumentum
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08
MSZ EN 301 419-1;
MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Két- és többoldalú nemzetközi
koordinációs dokumentum
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08
MSZ EN 301 419-1;
MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

Nemzetközi és hazai dokumentumok

„

2. melléklet I. fejezet 7. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A GSM 2+ fázisú alkalmazások is megengedettek.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az IMT-2000/UMTS
sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át
(2. melléklet I. fejezet 7.4. alpont).

Speciális feltételek, egyedi követelmények

Sávhasználati szabályok

2. melléklet I. fejezet 7. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól
mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A GSM 2+ fázisú alkalmazások is megengedettek.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az IMT-2000/UMTS
sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át
(2. melléklet I. fejezet 7.4. alpont).

Speciális feltételek, egyedi követelmények

Sávhasználati szabályok

Az R. 1. mellékletében a 880–890 MHz és a 925–935 MHz sávra vonatkozó táblázatrészek helyébe a következõ táblázatrészek lépnek:

1. melléklet a 11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelethez
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Az egészségügyi miniszter 22/2010. (V. 7.) EüM rendelete
a munkavállalókat érõ mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következõket
rendelem el:
1. §

E rendeletet a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) szerinti olyan szervezett
munkavégzésre kell alkalmazni, amikor a munkavégzés során a munkavállaló a szemet és a bõrt érõ mesterséges
optikai sugárzásból származó expozíció hatásának lehet kitéve.

2. §

E rendelet alkalmazásában
becslés: az expozíciónak a helyszíni expozíciómérés nélküli, ismert, osztályba sorolás vagy gyártó által megadott
adatok alapján végzett értékelése,
besugárzott felületi teljesítmény: egy felületen az egységnyi területre beesõ sugárzott teljesítmény watt per
W
négyzetméterben (W m–2 vagy 2 ) kifejezve,
m
J
besugárzottság: a besugárzott felületi teljesítmény idõ szerinti integrálja, joule per négyzetméterben (J m–2 vagy 2 )
m
kifejezve,
expozíció: a munkavállaló szemének vagy bõrének a mesterséges forrásból eredõ optikai sugárzásnak való kitettsége,
expozíció mérése: az expozíció meghatározása mûszeres helyszíni méréssel,
expozíciós határérték: az expozíció optikai sugárzásra vonatkozó határértéke, amely közvetlenül megállapított
egészségi hatásokon és biológiai szempontokon alapul, és amely határérték betartása biztosítja a mesterséges
eredetû optikai sugárzásnak kitett munkavállaló védettségét minden ismert káros egészségi hatással szemben,
infravörös sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 780 nm–1 mm; az infravörös tartomány
IR-A (780–1 400 nm), IR-B (1 400–3 000 nm) és IR-C (3 000 nm–1 mm) részre oszlik,
látható sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 380–780 nm,
lézer: bármely, az optikai sugárzás hullámhossztartományában elektromágneses sugárzás gerjesztésére vagy
felerõsítésére alkalmas eszköz, elsõdlegesen ellenõrzött indukált emisszió révén,
lézersugárzás: lézer által keltett optikai sugárzás,
nem-koherens sugárzás: bármely nem lézerrel keltett optikai sugárzás,
optikai sugárzás: bármely elektromágneses sugárzás a 100 nm és 1 mm közötti hullámhossztartományban, spektruma
ultraibolya sugárzásra, látható sugárzásra és infravörös sugárzásra oszlik,
sugársûrûség: a sugárzó felszín egységnyi területérõl egységnyi térszögbe kisugárzott fluxus, vagy kimenõ
W
teljesítmény, watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve (Wm–2 sr–1 vagy 2 ),
m sr
szint: a besugárzott felületi teljesítmény, besugárzottság és sugársûrûség kombinációja, amelynek a munkavállaló ki
van téve,
ultraibolya sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 100–400 nm; az ultraibolya tartomány
UV-A (315–400 nm), UV-B (280–315 nm) és UV-C (100–280 nm) részre oszlik.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

3. §

(1) A mesterséges optikai sugárforrás által kibocsátott, nem-koherens sugárzásra megállapított expozíciós határértékeket
az 1. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei az 1. melléklet 2. pontjában
foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzási tartomány
függvényében kell kiválasztani és az eredményeket össze kell hasonlítani az 1. melléklet 1. pontjában foglalt
táblázatban szereplõ megfelelõ expozíciós határértékekkel.
(2) Az 1. melléklet 2.1–2.7. alpontjában fogalt képletek helyettesíthetõk az 1. melléklet 3.1–3.7. alpontjában foglalt
kifejezésekkel és diszkrét értékek használatával, az 1. melléklet 4–6. pontjában foglalt táblázatban meghatározottak
szerint.
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(3) Az 1. melléklet 2. és 3. pontjában foglalt kifejezéseket az 1. melléklet 4–6. pontjában foglaltak szerint kell értelmezni.
(4) Egy adott optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelõ expozíciós határérték is vonatkozhat.
4. §

(1) A lézersugárzásra vonatkozó expozíciós határértékeket a 2. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag
releváns expozíció értékei a 2. melléklet 2. pontjában foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet
a forrás által kibocsátott sugárzás hullámhosszának és idõtartamának függvényében kell kiválasztani, és
az eredményeket össze kell hasonlítani a 2. melléklet 1.1–1.3. alpontjában foglalt táblázatokban szereplõ megfelelõ
expozíciós határértékekkel.
(2) A 2. melléklet 1.1–1.3. alpontjában foglalt táblázatokban számítási segédeszközként használt együtthatókat
a 2. melléklet 1.4. alpontjában foglalt táblázat sorolja fel, az ismétlõdõ expozícióra vonatkozó korrekciókat pedig
a 2. melléklet 1.5. alpontja tartalmazza.
(3) A lézer optikai sugárforrásra vonatkozó sugárveszélyeket, valamint a 2. mellékletnek az alkalmazandó expozíciós
határérték táblázatára való utalást a 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.
(4) Egy adott lézer optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelõ expozíciós határérték is vonatkozhat.

5. §

(1) Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelés (a továbbiakban: kockázatértékelés) keretében a munkáltató
az expozíció határérték alá történõ csökkentéséhez szükséges intézkedések céljából köteles
a) megállapítani, hogy a munkavállalók vonatkozásában fennáll-e mesterséges optikai sugárzás okozta expozíció, és
b) az a) pont szerinti expozíció fennállása esetén a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározni annak
mértékét.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettséget a munkáltató becsléssel teljesítheti, ha a mesterséges optikai
sugárzást kibocsátó eszköz, berendezés gyártójától kapott információk, a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó
berendezések száma és a munkavállalók expozíciójának idõtartama, valamint a munkavégzés egyéb körülményei
alapján biztonsággal becsülhetõ, hogy a munkavállalót érõ expozíció a határérték alatt marad.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján az expozíció mértéke becsléssel nem állapítható meg biztonsággal, számításokat kell
alkalmazni. A számítások során figyelembe kell venni a berendezés gyártója által szolgáltatott adatokat.
(4) Ha a (2) és (3) bekezdés alapján az expozíció mértéke sem becsléssel, sem számítással nem állapítható meg
biztonsággal, igazoló méréseket kell végezni.
(5) A számításhoz, illetve méréshez alkalmazott módszereknek objektív kritériumokon kell alapulniuk. E körben
felhasználhatók különösen a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (a továbbiakban: IEC) szabványai a lézersugárzás
tekintetében és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (a továbbiakban: CIE), valamint az Európai Szabványügyi
Bizottság (a továbbiakban: CEN) ajánlásai a nem-koherens sugárzás tekintetében, továbbá – azoknál az expozícióknál,
amelyekre ezen szabványok és ajánlások nem adnak iránymutatást – a vonatkozó EU szabványok és ajánlások.

6. §

(1) A munkáltatónak olyan kockázatértékeléssel kell rendelkeznie, amely az 5. § alapján meghatározott becslési, mérési,
illetve számítási adatokon alapul, és amely tartalmazza a szükséges intézkedések meghatározását.
A kockázatértékelést az Mvt. 54. § (3) bekezdésében elõírt indokolt esetben és meghatározott gyakorisággal felül kell
vizsgálni. A kockázatértékelésnek – beleértve az annak alapját képezõ adatokat is – papír alapú adathordozón
hozzáférhetõnek kell lennie, és azt meg kell õrizni a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezés
használatának befejezését követõ 5 évig.
(2) A kockázatértékelés során a következõket kell figyelembe venni:
a) a mesterséges eredetû optikai sugárzás okozta expozíció szintje, hullámhossz-tartománya és idõtartama,
b) a 3. és 4. § szerinti expozíciós határértékek,
c) az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók egészségét és biztonságát érintõ hatások,
d) a munkahelyen elõforduló, optikai sugárzás és a fényérzékenyítõ hatású vegyi anyagok közötti
kölcsönhatásokból eredõ, a munkavállalók egészségét és biztonságát érintõ lehetséges hatások,
e) átmeneti vakság, robbanás, tûz vagy más közvetett hatások,
f) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjének csökkentésére kifejlesztett csereberendezés megléte,
g) a munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó, a munkaköri alkalmasságot befolyásoló adatok,
h) több forrásból származó mesterséges optikai sugárzás expozíciója,
i) az IEC vonatkozó szabványának megfelelõen meghatározott, lézerre alkalmazott osztályozás, és
j) az optikai sugárforrások és kapcsolódó munkaeszközök gyártói által kötelezõen szolgáltatott információ.
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(3) A kockázatértékelés során a 3B. vagy 4. osztályba tartozó lézerhez hasonló károsodást okozó más mesterséges forrásra
vonatkozóan a (2) bekezdés i) pontjától eltérõ objektív kritériumokon alapuló osztályozás is figyelembe vehetõ.
7. §

(1) A mesterséges optikai sugárzás okozta expozícióból származó kockázatokat a forrásnál kell megszüntetni vagy
minimális szintre csökkenteni.
(2) Ha a kockázatértékelés eredménye az expozíciós határértékek túllépését valószínûsíti, a munkáltató köteles
az egészségkárosodás elkerülése érdekében a határértéket meghaladó expozíció megelõzését célzó mûszaki, illetve
szervezési intézkedésekbõl álló cselekvési tervet elkészíteni és végrehajtani. Ilyen intézkedés lehet:
a) az optikai sugárzásból eredõ veszélyt csökkentõ más munkamódszerek alkalmazása,
b) kevesebb optikai sugárzást kibocsátó munkaeszköz választása az elvégzendõ munka figyelembevételével,
c) a kibocsátott optikai sugárzás csökkentése mûszaki intézkedésekkel, szükséges esetben reteszek, árnyékolások
vagy hasonló egészségvédelmi rendszerek alkalmazása,
d) a munkaeszközökre és a munkahelyekre vonatkozó megfelelõ karbantartási programok végrehajtása,
e) a munkahelyek megtervezésének és elrendezésének felülvizsgálata,
f) az expozíció idõtartamának és szintjének korlátozása,
g) a munkavállaló ellátása megfelelõ egyéni védõeszközökkel,
h) ha a berendezés gyártója használati utasítást ad ki a berendezéshez, ezen utasítás szerinti intézkedés, vagy
i) ha az a)–h) pontban foglalt intézkedések nem elégségesek, további más intézkedés.
(3) A munkavállaló nem tehetõ ki az expozíciós határérték feletti mesterséges optikai sugárzásnak.
(4) Ha a munkavállaló mesterséges optikai sugárzás általi terhelése túllépi az expozíciós határértéket, a munkáltatónak
a soron kívüli kockázatértékelés eredményére figyelemmel azonnal intézkednie kell annak érdekében, hogy
az expozíció mértéke a határérték alá csökkenjen. Az intézkedést követõen a munkáltató meghatározza azokat
az okokat, amelyek a határérték-túllépést elõidézték, egyidejûleg a (2) bekezdés szerinti intézkedések végrehajtásával,
módosításával vagy kiegészítésével biztosítja, hogy a feltárt okból ismételt túllépésre ne kerüljön sor.
(5) Az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók esetében a munkáltató a (2)–(4) bekezdés szerinti
intézkedéseit az ilyen munkavállalókra vonatkozó különös rendelkezések alkalmazásával teljesíti.

8. §

A kockázatértékelés alapján a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrõl szóló
jogszabálynak megfelelõen jelzéssel kell ellátni azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalók az expozíciós
határértékeket meghaladó mesterséges eredetû optikai sugárzásnak lehetnek kitéve. A kérdéses területeket meg kell
jelölni, és az oda való belépést korlátozni kell, ha ez mûszakilag megoldható, és ha az expozíciós határértékek
túllépésének a kockázata fennáll.

9. §

A munkáltató az Mvt. 55. §-a szerint gondoskodik a munkahelyükön mesterséges optikai sugárzás miatti expozíció
kockázatának kitett munkavállalók oktatásáról, biztosítja, hogy a munkavállalók és képviselõik a kockázatértékelés
eredményeirõl, így
a) az e rendelet alapján megtett intézkedésekrõl,
b) az expozíciós határértékekrõl és a túllépésükbõl származó lehetséges kockázatokról,
c) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjére vonatkozóan elvégzett becslésekrõl, mérések és számítások
eredményeirõl, ezen eredmények jelentõségérõl és az expozícióból származó lehetséges kockázatokról,
d) az expozícióból eredõ egészségkárosító hatások felismerésének és bejelentésének módjáról,
e) azokról a körülményekrõl, amelyek a munkavállalók munkaköri alkalmasságának idõszakos orvosi vizsgálatát
indokolják,
f) a biztonságos munkavégzés és munkaeszköz-használat szabályairól a mesterséges optikai sugárzásból származó
expozíció minimális szintre való csökkentése érdekében, és
g) az egyéni védõeszközök szakszerû használatáról
minden szükséges információt megkapjanak.

10. §

(1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a mesterséges optikai sugárzás expozíciójának kitett munkavállalóról
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvény alapján,
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló jogszabály
szerint elvégzett vizsgálatok megállapításairól vezeti az egészségügyi dokumentációt. A mesterséges optikai sugárzás
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okozta foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint ki kell vizsgálni,
be kell jelenteni és nyilvántartásba kell venni.
A munkavállaló részére biztosítani kell a rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció megismerésének lehetõségét.
A munkavállalót tájékoztatni kell a munkaköri alkalmassági vizsgálatának minden eredményérõl.
A mesterséges optikai sugárzás okozta foglalkozási megbetegedés, munkabaleset vagy az expozíciós határérték
túllépése esetén
a) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló
jogszabály szerint a munkavállaló soron kívüli orvosi vizsgálatát el kell végezni, és
b) a munkavállalót a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának tájékoztatnia kell a rá vonatkozó eredményrõl.
A (4) bekezdés szerinti betegségrõl, munkabalesetrõl vagy az expozíciós határérték túllépésérõl történõ
tudomásszerzést követõen a munkáltató köteles
a) soron kívüli kockázatértékelést végezni,
b) ellenõrizni a kockázatok megszüntetése vagy csökkentése érdekében bevezetett intézkedéseket,
c) figyelembe venni a kockázatértékelést végzõ személy és a foglalkozás-egészségügyi orvos javaslatát a 7. § szerinti
intézkedések végrehajtása során, és
d) gondoskodni azon munkavállalók orvosi vizsgálatáról, akik hasonló expozíciónak voltak kitéve.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 90. napon lép hatályba.

12. §

Az e rendelet hatálybalépésekor kifejtett, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek, illetve alkalmazott
mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezések esetében e rendeletnek a kockázatértékelés elvégzésére,
valamint a kockázatértékelés alapján elvégzendõ intézkedésekre vonatkozó elõírásait a kockázatértékelésnek az Mvt.
54. § (3) bekezdésében elõírt soron következõ felülvizsgálatakor kell elsõ ízben alkalmazni.

13. §

Ez a rendelet a munkavállalók fizikai tényezõk hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó
egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekrõl szóló 2006. április 5-i 2006/25/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

180-400
(UV-A, UV-B és
UV-C)

315-400
(UV-A)
300-700
(kék fény)
Lásd 1. megjegyzés

300-700
(kék fény)
Lásd 1. megjegyzés
300-700
(kék fény)
Lásd 1. megjegyzés

300-700
(kék fény)
Lásd 1. megjegyzés

a)

b)

c)

d)

e)

f)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B
hullámhossz nm

106
t

EB = 0,01
t>10 000 s

100
EB
t
ahol t d 10 000 s

LB = 100
ahol t > 10 000 s

ahol t ≤10 000 s

LB

HUVA = 104
Napi érték 8 óra

C
expozíciós
határérték
Heff = 30
Napi érték 8 óra

[W m-2]

EB: [W m-2]
t: [másodperc]

[W m-2 sr-1]

LB : [W m-2 sr-1]
t: [másodperc]

[J m-2]

[J m-2]

D
mértékegység

Ahol α  11 mrad
Lásd 2. megjegyzés

Ahol α t 11 mrad

E
megjegyzés
szaruhártya
kötőhártya
lencsék

szem

recehártya

szemlencsék

bőr

szem

F
testrész

recehártya
gyulladás

hóvakság
kötőhártyagyulladás
szürkehályog
bőrpír
a bőr
rugalmatlanná
válása
bőrrák
szürkehályog

G
veszély

•
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1. Nem-koherens optikai sugárzás expozíciós határértékei

Nem-koherens optikai sugárzás

1. melléklet a 22/2010. (V. 7.) EüM rendelethez
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380-1400 (látható és
IR-A)

780-1400
(IR-A)

780-1400
(IR-A)

780-1400
(IR-A)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

7

LR

5 10
CD t 0, 25
ahol 10 μs d t d 10 s
8,89 10 8
LR
CD

ahol t > 10 s

LR

6 10 6
CD

ahol t < 10 μs

5 10 7
CD t 0, 25
ahol 10μs d t d 10 s
8,89  108
LR
CD
LR

ahol t > 10 s

[Wm-2 sr-1]

LR:[Wm-2 sr-1]
t: [másodperc]

[Wm-2 sr-1]

[Wm-2 sr-1]

LR:[ Wm-2 sr-1]
t: [másodperc]

[ Wm-2 sr-1]

Cα = 100 ahol
α > 100 mrad
(mérési látószög:
11 mrad)
λ1 = 780; λ2 = 1400

Cα = α ahol
11 d α d 100 mrad

Cα = 11 ahol
α d 11 mrad

Cα = 100 ahol
α > 100 mrad
O1 = 380; O2 = 1400

Cα = α ahol
1,7 d α d 100 mrad

Cα = 1,7 ahol
α d 1,7 mrad

szem

szem

recehártya

recehártya

recehártya égési
sérülése

recehártya égési
sérülése
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18.

17.

380-1400 (látható és
IR-A)

h)

9.

LR

2,8 10 7
CD

ahol t < 10 μs
szem szaruhártya
szaruhártya
780-3000
EIR = 18000 t -0,75
E: [W m-2]
lencsék
égési sérülése
(IR-A és IR-B)
t:
[másodperc]
ahol t d 1000 s
-2
szürkehályog
[W m ]
780-3000
EIR = 100
ahol t > 1000s
(IR-A és IR-B)
H: [J m-2]
380-3000 (látható,
Hskin = 20000 t0,25
bőr
égés
ahol t < 10 s
t: [másodperc]
IR-A és IR-B)
1. megjegyzés: A 300-700 nm hullámhossztartomány lefedi az UV-B sugárzás egy részét, a teljes UV-A sugárzást és a látható sugárzás
nagy részét; a belőle eredő veszélyt azonban együttesen „kék fény” veszélynek nevezik. A szó szoros értelmében a kék fény csak kb. a
400–490 nm hullámhossztartományt fedi le.
2. megjegyzés: < 11 mrad nyílásszögű, nagyon kis források állandósult nézése (fixálása) esetében LB átalakítható EB-vé. Ez általában csak
szemészeti eszközökre vagy altatás során stabilizált szemre alkalmazható. A maximális „nézési idő”: tmax = 100 / EB, ahol EB W m−2 -ben van
kifejezve. A szokványos látási feladatok közbeni szemmozgás miatt ez nem haladja meg a 100 s-t.

380-1400 (látható és
IR-A)

g)

8.
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2. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékeinek meghatározására szolgáló képletek:
2.1. Az 1. pontban foglalt táblázat a) indexszel jelölt sorához:
O 400nm

t

³

H eff

³ ǼO (O , t )  S (O )  dO  dt (H

eff csak

a 180-400 nm tartományban érvényes.)

O 180nm

0

2.2. Az 1. pontban foglalt táblázat b) indexszel jelölt sorához:
t

O 400 nm

0

O 315 nm

³

H UVA

³

Ǽ O (O , t )  dO  dt

(HUVA csak a 315-400 nm tartományban érvényes.)

2.3. Az 1. pontban foglalt táblázat c) és d) indexszel jelölt sorához:
O 700 nm

³

LB

LO (O )  B (O )  dO

(LB csak a 300-700 nm tartományban érvényes.)

O 300 nm

2.4. Az 1. pontban foglalt táblázat e) és f) indexszel jelölt sorához:
O 700 nm

³

EB

Ǽ O ( O )  B ( O )  dO

(EB csak a 300-700 nm tartományban érvényes.)

O 300 nm

2.5. Az 1. pontban foglalt táblázat g)–l) indexszel jelölt sorához:
O2

LR

³

LO (O )  R(O )  dO

(A λ1 és λ2 megfelelĘértékeit lásd az 1. pontban foglalt táblázatban.)

O1

2.6. Az 1. pontban foglalt táblázat m) és n) indexszel jelölt sorához:
O 3000 nm

³

E IR

Ǽ O ( O )  dO

(EIR csak a 780-3000 nm tartományban érvényes.)

O 780 nm

2.7. Az 1. pontban foglalt táblázat o) indexszel jelölt sorához:
O 3000 nm

t

H skin

³

³

Ǽ O (O , t )  dO  dt

(Hskin csak a 380-3 000 nm tartományban érvényes.)

O 380 nm

0

3. A 2.1–2.7. alpont szerinti képletek helyettesítésre alkalmazható kifejezések és diszkrét értékek
3.1 Az 1. pontban foglalt táblázat a) indexszel jelölt sorához:
O 400 nm

E eff

¦

O 180 nm

Ǽ O  S (O )  'O és Heff = Eeff · Δt

3.2. Az 1. pontban foglalt táblázat b) indexszel jelölt sorához:
O 400 nm

EUVA

¦

O 315nm

ǼO  'O és HUVA = EUVA · Δt

3.3. Az 1. pontban foglalt táblázat c) és d) indexszel jelölt sorához:
O 700 nm

LB

¦

O 300 nm

LO  B (O )  'O

3.4. Az 1. pontban foglalt táblázat e) és f) indexszel jelölt sorához:
O 700 nm

EB

¦

O 300 nm

EO  B(O )  'O
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3.5. Az 1. pontban foglalt táblázat g)–l) indexszel jelölt sorához:
O2

LR

¦
O

LO  R (O )  'O

(λ 1 és λ 2 megfelelĘértékeit lásd az 1. pont szerinti táblázatban.)

1

3.6. Az 1. pontban foglalt táblázat m) és n) indexszel jelölt sorához:
O 3000 nm

EIR

¦

O 780 nm

EO  'O

3.7. Az 1. pontban foglalt táblázat o) indexszel jelölt sorához:
O 3000 nm

Eskin

¦

O 380 nm

EO  'O és Hskin = Eskin · Δt

4. A 2. és a 3. pontban szereplő kifejezések értelmezése
A

B

1.

Eλ(λ, t), Eλ

spektrális besugárzott felületi teljesítmény vagy spektrális teljesítménysűrűség: egy
felületen az egységnyi területre beeső sugárzott teljesítmény watt per
négyzetméter per nanométerben kifejezve [W m-2 nm-1]; az Eλ (λ, t) és Eλ értékei
mérésekből adódnak vagy a berendezés gyártója szolgáltathatja azokat

2.

Eeff

effektív besugárzott felületi teljesítmény (UV tartomány): számított besugárzott felületi
teljesítmény a 180–400 nm UV hullámhossz-tartományon belül spektrálisan
súlyozva S(λ)-val, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]

3.

H

besugárzottság: a besugárzott felületi teljesítmény időintegrálja, joule per
négyzetméterben kifejezve [J m-2]

4.

Heff

effektív besugárzottság: besugárzottság spektrálisan súlyozva S(λ)-val, joule per
négyzetméterben kifejezve [J m-2]

5.

EUVA

összes besugárzott felületi teljesítmény (UV-A): számított besugárzott felületi
teljesítmény a 315–400 nm UV-A hullámhossztartományon belül, watt per
négyzetméterben kifejezve [W m-2]

6.

HUVA

besugárzottság: a 315–400 nm UV-A hullámhossztartományon belüli besugárzott
felületi teljesítmény idő- és hullámhossz szerinti integrálja vagy összege, joule per
négyzetméterben kifejezve [J m-2]

7.

S(λ)

spektrális súlyozás az UV sugárzás által a szemre és bőrre gyakorolt egészségügyi
hatások hullámhossz-függőségének figyelembevételével, (5. pont szerinti táblázat)
[dimenzió nélküli]

8.

t, Δt

idő, az expozíció időtartama, másodpercben kifejezve [s]

9.

λ

hullámhossz, nanométerben kifejezve [nm]

10.

Δλ

a számítási és mérési intervallumok sávszélessége, nanométerben kifejezve [nm]

11.

Lλ(λ), Lλ

a forrás spektrális sugársűrűsége watt per négyzetméter per szteradián per
nanométerben kifejezve [W m-2 sr-1 nm-1]
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12.

R(λ)

spektrális súlyozás a látható és az IR-A sugárzás által a szemben okozott hőkárosodás
hullámhossz-függőségének figyelembevételével (6. pontban foglalt táblázat)
[dimenzió nélküli]

13.

LR

effektív sugársűrűség (hőkárosodás): R(λ)-val spektrálisan súlyozott számított
sugársűrűség watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve [W m-2 sr-1]

14.

B(λ)

spektrális súlyozás a kékfény-sugárzás által a szemben okozott fotokémiai sérülés
hullámhossz-függőségének figyelembevételére (6. pontban foglalt táblázat)
[dimenzió nélküli]

15.

LB

effektív sugársűrűség (kék fény): B(λ)-val spektrálisan súlyozott számított
sugársűrűség watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve [W m-2 sr-1]

16.

EB

effektív besugárzott felületi teljesítmény (kék fény): B(λ)-val spektrálisan súlyozott
számított besugárzott felületi teljesítmény watt per négyzetméterben kifejezve
[W m-2]

17.

EIR

összes besugárzott felületi teljesítmény (hőkárosodás): számított besugárzott felületi
teljesítmény a 780–3000 nm infravörös hullámhossz-tartományon belül, watt per
négyzetméterben kifejezve [W m-2]

18.

Eskin

összes besugárzott felületi teljesítmény (látható, IR-A és IR-B): számított besugárzott
felületi teljesítmény a 380–3000 nm látható és infravörös hullámhossztartományon
belül, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]

19.

Hskin

besugárzottság: a 380–3000 nm látható és infravörös hullámhossz-tartományon
belüli besugárzott felületi teljesítmény idő- és hullámhossz szerinti integrálja vagy
összege, joule per négyzetméterben kifejezve (J m-2)

20.

α

nyílásszög: egy térbeli pontban nézett, látható forrás által bezárt szög,
milliradiánban kifejezve (mrad). Látható forrás az a valódi vagy virtuális tárgy, amely
a lehető legkisebb retinaképet hozza létre

5. S (λ) [dimenzió nélkül], 180–400 nm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A
λ nmben
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

B
S(λ)
0,0120
0,0126
0,0132
0,0138
0,0144
0,0151
0,0158
0,0166
0,0173
0,0181
0,0190
0,0199

C
λ nmben
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

D
S(λ)
0,1737
0,1819
0,1900
0,1995
0,2089
0,2188
0,2292
0,2400
0,2510
0,2624
0,2744
0,2869

E
λ nmben
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

F
S(λ)
0,9434
0,9272
0,9112
0,8954
0,8800
0,8568
0,8342
0,8122
0,7908
0,7700
0,7420
0,7151

G
λ nmben
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

H
S(λ)
0,000520
0,000500
0,000479
0,000459
0,000440
0,000425
0,000410
0,000396
0,000383
0,000370
0,000355
0,000340

I
λ nmben
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

J
S(λ)
0,000086
0,000083
0,000080
0,000077
0,000074
0,000072
0,000069
0,000066
0,000064
0,000062
0,000059
0,000057
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

0,0208
0,0218
0,0228
0,0239
0,0250
0,0262
0,0274
0,0287
0,0300
0,0334
0,0371
0,0412
0,0459
0,0510
0,0551
0,0595
0,0643
0,0694
0,0750
0,0786
0,0824
0,0864
0,0906
0,0950
0,0995
0,1043
0,1093
0,1145
0,1200
0,1257
0,1316
0,1378
0,1444
0,1500
0,1583
0,1658

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

0,3000
0,3111
0,3227
0,3347
0,3471
0,3600
0,3730
0,3865
0,4005
0,4150
0,4300
0,4465
0,4637
0,4815
0,5000
0,5200
0,5437
0,5685
0,5945
0,6216
0,6500
0,6792
0,7098
0,7417
0,7751
0,8100
0,8449
0,8812
0,9192
0,9587
1,0000
0,9919
0,9838
0,9758
0,9679
0,9600

288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323

0,6891
0,6641
0,6400
0,6186
0,5980
0,5780
0,5587
0,5400
0,4984
0,4600
0,3989
0,3459
0,3000
0,2210
0,1629
0,1200
0,0849
0,0600
0,0454
0,0344
0,0260
0,0197
0,0150
0,0111
0,0081
0,0060
0,0042
0,0030
0,0024
0,0020
0,0016
0,0012
0,0010
0,000819
0,000670
0,000540

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

0,000327
0,000315
0,000303
0,000291
0,000280
0,000271
0,000263
0,000255
0,000248
0,000240
0,000231
0,000223
0,000215
0,000207
0,000200
0,000191
0,000183
0,000175
0,000167
0,000160
0,000153
0,000147
0,000141
0,000136
0,000130
0,000126
0,000122
0,000118
0,000114
0,000110
0,000106
0,000103
0,000099
0,000096
0,000093
0,000090

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
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0,000055
0,000053
0,000051
0,000049
0,000047
0,000046
0,000044
0,000042
0,000041
0,000039
0,000037
0,000036
0,000035
0,000033
0,000032
0,000031
0,000030
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6. Β (λ), R (λ) [dimenzió nélkül], 380–1 400 nm
A

B

C

1.

λ nm-ben

Β(λ)

R(λ)

2.

300 ≤ λ < 380

0,01

-

3.

380

0,01

0,1

4.

385

0,013

0,13

5.

390

0,025

0,25

6.

395

0,05

0,5

7.

400

0,1

1

8.

405

0,2

2

9.

410

0,4

4

10.

415

0,8

8

11.

420

0,9

9

12.

425

0,95

9,5

13.

430

0,98

9,8

14.

435

1

10

15.

440

1

10

16.

445

0,97

9,7

17.

450

0,94

9,4

18.

455

0,9

9

19.

460

0,8

8

20.

465

0,7

7

21.

470

0,62

6,2

22.

475

0,55

5,5

23.

480

0,45

4,5

24.

485

0,32

3,2

25.

490

0,22

2,2

26.

495

0,16

1,6

27.

500

0,1

1

10

0,02·(450-λ)

1

28.

500 < λ ≤ 600

29.

600 < λ ≤ 700

0,001

1

30.

700 < λ ≤ 1 050

-

100,002·(700-λ)

31.

1 050 < λ ≤ 1 150

-

0,2

32.

1 150 < λ ≤ 1 200

-

0,2·100,02·(1 150- λ)

33.

1 200 < λ ≤ 1 400

-

0,02

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2.

UV-A

UV-C
UV-B

180-280
280-302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315-400

A
B
Hullámhossz (nm)
Lásd az a
megjegyzést

C

Határoló
nyílás

1 mm, ha t <0,3 s;
1,5∙t0,375 mm, ha 0,3<t<10 s

1.

10-11 - 10-9

10-13 - 10-11

E = 3·1010·[W·m-2] Lásd a c megjegyzést

E

D

H = 40 [Jm-2];
H = 60 [Jm-2];
H = 100 [Jm-2];
H = 160 [Jm-2];
H = 250 [Jm-2];
H = 400 [Jm-2];
H = 630 [Jm-2];
H = 103 [Jm-2];
H = 1,6∙103 [Jm-2];
H = 2,5∙103 [Jm-2];
H = 4,0∙103 [Jm-2];
H = 6,3∙103 [Jm-2];

5∙10-5 - 10-3

I

H = 30 [J·m-2]

1,8∙10-5 - 5∙10-5

H

10-3 - 101

J

ha t <2,6 ∙ 10-9, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <1,3 ∙ 10-8, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <1,3 ∙10-7, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <6,7 ∙ 10-7, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <4,0 ∙ 10-6, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <2,6 ∙10-5, akkor H = 5,6 ∙ 1033 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <1,6 ∙ 10-4, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <1,0 ∙ 10-3, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <6,7 ∙ 10-3, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <4,0 ∙ 10-2, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <2,6 ∙ 10-1, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
ha t <1,6 ∙ 100, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést
H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2]

G
Időtartam [s]

10-9 - 10-7 10-7 - 1,8∙10-5

F

1.1. A szemet érő lézersugárzás expozíciós határértékei – Rövid expozíciós időtartam < 10 s

1. Expozíciós határértékek

Lézer optikai sugárzás

2. melléklet a 22/2010. (V. 7.) EüM rendelethez
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1500-1800
1800-2600
2600-106

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

7 mm

H = 2,7∙104 t0,75CE [J m-2]

E = 1013 [Wm-2] lásd a c megjegyzést
E = 1012 [Wm-2] lásd a c megjegyzést
E = 1011 [Wm-2] lásd a c megjegyzést

H = 2,7∙104 t0,75 CA CE [J m-2]
H = 1,5∙10-4 CA CE [J
-2
m ]
H = 1,5∙10-3 CC CE [J
H = 2,7∙105 t0,75CCCE [J m-2]
m-2]
E = 1012 [Wm-2] lásd a c megjegyzést

H = 1,5∙10-4 CE
[J m-2]

180-280
280-302
303
304
305
306
307

B
Hullámhossz [nm]
Lásd az a megjegyzést

UV-C

A

H = 103 [J m-2]

H = 103 [J m-2]

H = 5 ∙ 10-2 CCCE[J m-2]

H = 5 ∙ 10-3 CA CE [J m-2]

H = 5 ∙ 10-3 CE [J m-2]

H = 104 [J m-2]

H = 5,6 ∙103 t0,25 [J m-2]

H = 90 ∙ t 0,75CCCE [J m-2]

H = 18 ∙ t0,75 CA CE [J m-2]

H = 18 ∙ t0,75 CE [J m-2]

C
101 - 102

D

H = 40 [J m-2]
H = 60 [J m-2]
H = 100 [J m-2]
H = 160 [J m-2]
H = 250 [J m-2]

H = 30 [J m-2]

E
Időtartam [s]
102-104

104 - 3∙104

F

H = 5,6 ∙103 ∙ t0,25 [J m-2]
H = 100
H = 5,6 ∙103 ∙ t 0,25 [J m-2]
[J m-2]
Ha a lézer hullámhosszát két határérték is lefedi, a korlátozóbbat kell alkalmazni.
Amikor 1400≤λ<105 nm, akkor a nyílásátmérő = 1 mm, ha t < 0,3 s és 1,5 t0,375 mm, ha 0,3 s < t < 10 s. Amikor 105≤ λ <106 nm, akkor a nyílásátmérő = 11 mm.
Ezen impulzushosszaknál a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelemi Bizottság (a továbbiakban: ICNIRP)
az 1 ns-ra vonatkozó besugárzott felületi teljesítmény határérték alkalmazását ajánlja.
A táblázat egyszeres lézerimpulzus értékeket ad meg. Többszörös lézerimpulzus esetén az egy Tmin (az 1.5. alpontban foglalt táblázat listája szerinti)
intervallumba eső lézerimpulzusok időtartamát össze kell adni és az eredményként kapott időértéket a t helyére be kell helyettesíteni a következő
képletben: 5,6∙103 t0,25.

Lásd a b
megjegyzést

1.2. A szemet érő lézersugárzás expozíciós határértékei – Hosszú expozíciós időtartam ≥ 10 s

28. d megjegyzés

25. a megjegyzés
26. b megjegyzés
27. c megjegyzés

22.
23.
24.

1400-1500

1050-1400

20.

IR-B és
IR-C

700-1050

19.

21.

400-700

18. Látható
és IR-A

Határoló
nyílás

•

3,5 mm
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a megjegyzés
b megjegyzés

c megjegyzés
d megjegyzés

24.
25.

IR-B
és
IR-C

21.

1 400-106

400-700
Retina sérülés hő hatására
(lásd a b megjegyzést)
700-1 400

308
309
310
311
312
313
314
315-400
400-600
Fotokémiai retina sérülés
(lásd a b megjegyzést)

22.
23.

IR-A

20.

19.

Látható
400-700

UV-A

UV-B

7 mm

7 mm

ha α < 1,5 mrad
ha α > 1,5 mrad és t ≤ T2
ha α > 1,5 mrad és t > T2
ha α < 1,5 mrad
ha α > 1,5 mrad és t ≤ T2
ha α > 1,5 mrad és t > T2

H = 100 CB [Jm-2]
(γ = 11 mrad)
Lásd a d megjegyzést

E = 1 CB [W m-2]
(γ = 110 mrad)
Lásd a d megjegyzést

E = 1000 [W ∙ m-2]

akkor E = 10 [W m-2]
akkor H = 18 CE t0,75 [J m-2]
akkor E = 18 CET2-025 [W m-2]
akkor E = 10 CACC [W m-2]
akkor H = 18 CACCCE t0,75 [J m-2]
akkor E = 18 CACCCE T2-0,25 [W m-2]
(ne haladja meg az 1 000 Wm-2 értéket)

H = 400 [J m-2]
H = 630 [J m-2]
H = 1,0 103 [J m-2]
H = 1,6 103 [J m-2]
H = 2,5 103 [J m-2]
H = 4,0 103 [J m-2]
H = 6,3 103 [J m-2]
H = 104 [J m-2]
E = 1 CB [W m-2]; (γ = 1,1 t 0,5 mrad)
Lásd a d megjegyzést

Ha a lézer hullámhosszát vagy más tulajdonságát két határérték is lefedi, a korlátozóbbat kell alkalmazni.
Olyan kis források esetén, amelyek látószöge 1,5 mrad vagy annál kisebb, a látható tartományban 400 nm-től 600 nm-ig a kettős E határérték 10s≤t<T1
esetén a termális határértékekre, míg hosszabb idők esetén a fotokémiai határértékekre egyszerűsödik. T1-et és T2-t lásd az 1.4. alpontban foglalt
táblázatban. A retinát érintő fotokémiai veszély esetén alkalmazandó határérték kifejezhető a sugársűrűség időintegráltjaként G = 106 CB [J m-2 sr-1],
ahol t >10s t = 10 000 s-ig és L = 100 CB [W m-2 sr-1], ahol t > 10 000 s. A G és L méréséhez az γm-et kell használni átlagoló látószögként. A látható és az
infravörös közti hivatalos határ a CIE által meghatározott 780 nm. A hullámhosszsáv-oszlop csak a jobb áttekinthetőséget célozza. A G jelölést a CEN
használja; az Lt jelölést a CIE használja; az Lp jelölést az IEC és az Európai Elektronikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) használja.
1400-105 nm hullámhossz esetén: nyílásátmérő = 3,5 mm; 105 - 106 nm hullámhossz esetén: nyílásátmérő = 11 mm.
Az expozíciós érték mérésekor γ meghatározása a következő:
Ha α (forrás nyílásszöge) > γ (határoló kúpszög, a megfelelő oszlopban zárójelben megadva), akkor a mérési látószög γm lesz a γ adott
értéke. (Nagyobb mérési látószög alkalmazása a veszély túlbecsüléséhez vezetne.) Ha α < γ, akkor a γm mérési látószögnek megfelelő
nagyságúnak kell lennie ahhoz, hogy teljesen magába zárja a forrást, de egyébként nem behatárolt és nagyobb lehet γ-nál.

Lásd a c
megjegyzést

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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7.
8.
9.
10.

<10-9

E = 2∙1011 CA [Wm-2]
E = 1012 [Wm-2]

E = 2∙1011[Wm-2]

E = 3∙1010[Wm-2]

D

C

10-7 - 10-3

F
Időtartam [s]
10-3 - 101

G

101 - 103

H

103 - 3∙104

I

E = 2 ∙ 103CA [Wm-2]

Megegyezik a szemre vonatkozó expozíciós határértékekkel.

H = 1,1 ∙ 104CA t0,25 [J m-2]

Megegyezik a szemre vonatkozó expozíciós határértékekkel.

H = 200 CA [J m-2]

10-9 - 10-7

E

1 50-1 800
E = 1013 [Wm-2]
1 800-2 600
E = 1012 [Wm-2]
6
2 600-10
E = 1011 [Wm-2]
a megjegyzés
Ha a lézer hullámhosszát vagy más tulajdonságát két határérték is lefedi, a korlátozóbbat kell alkalmazni.

IR-B
és
IR-C

700-1 400
1 400-1 500

400-700

Látható és
IR-A

4.

5.
6.

180-400

UV
(A, B, C)

A
B
Hullámhossz [nm]
lásd az a megjegyzést

3.

2.

1.

1.3. A bőrt érő lézersugárzás expozíciós határértékei

Határoló
nyílás

3,5 mm

•

3,5 mm

MAGYAR KÖZLÖNY
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1.4. Alkalmazott korrekciós tényezők és egyéb számítási paraméterek
A
Az ICNIRP listája szerinti paraméter

1.
2.
3.
4.

CA

5.
6.

CB

7.
8.
9.

CC

10. T1
11.
12.
Az ICNIRP listája szerinti paraméter
13.
14. αmin
Az ICNIRP listája szerinti paraméter
15.
16. CE
17.
18.
19. T2
20.
21.
Az ICNIRP listája szerinti paraméter
22.
23. γ
24.
25.

B
Érvényes spektrális
tartomány (nm)
λ< 700
700-1 050
1 050-1 400
400-450
450-700
700-1 150
1 150-1 200
1 200-1 400
λ< 450
450-500
λ> 500
Érvényes biológiai hatás
minden hőhatás
Érvényes szögtartomány
(mrad)
α < αmin
αmin < α < 100
α > 100
α < 1,5
1,5 < α < 100
α > 100
Érvényes spektrális
tartomány (nm)
t ≤ 100
100 < t < 104
t > 104

C
Érték
CA = 1,0
CA = 100,002 (λ-700)
CA = 5,0
CB = 1,0
CB = 100,02 (λ-450)
CC = 1,0
CC = 10 0,018 (λ-1150)
CC = 8,0
T1 = 10 s
T1 = 10 · [100,02 (λ -450)] s
T1 = 100 s
Érték
αmin = 1,5 mrad
Érték
CE = 1,0
CE = α / αmin
CE = α2 /(αmin · αmax) mrad
ahol αmax = 100 mrad
T2 = 10 s
T2 = 10 · [10 (α-1,5)/98,5] s
T2 = 100 s
Érték
γ = 11 [mrad]
γ = 1,1 t 0,5 [mrad]
γ = 110 [mrad]

1.5. Az ismétlődő expozícióra vonatkozó korrekció szabályai
1.5.1. Mindhárom itt következő általános szabályt alkalmazni kell minden ismétlődő expozícióra, ha az
ismétlődő impulzusrendszerű vagy letapogató lézerrendszerektől ered:
1.5.1.1. Egy impulzussorozat bármely egyedi impulzusából származó expozíció nem haladhatja meg az adott
impulzus-időtartamú egyedi impulzusra vonatkozó expozíciós határértéket.
1.5.1.2. A t idő alatt kibocsátott impulzusok bármely csoportjának (vagy sorozatban lévő impulzusok
alcsoportjának) expozíciója nem haladhatja meg a t időre vonatkozó expozíciós határértéket.
1.5.1.3. Az egy impulzuscsoporton belüli bármely egyedi impulzusból eredő expozíció nem haladhatja meg a
Cp = N-0,25 kumulatív-termális korrekciós tényezővel megszorzott, egyedi impulzusra vonatkozó expozíciós
határértéket, ahol N az impulzusok száma. Ez a szabály csak az égési sérülésekkel szemben védő expozíciós
határértékekre vonatkozik, ahol a kevesebb, mint Tmin alatt kibocsátott összes impulzus egy impulzusként
kezelendő.
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1.5.2. Az érvényes spektrális tartományokhoz tartozó értékek
A
Paraméter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B
Érvényes spektrális
tartomány (nm)
315 <λ≤ 400
400 <λ≤ 1 050
1 050 <λ≤ 1 400
1 400 <λ≤ 1 500
1 500 <λ≤ 1 800
1 800 <λ≤ 2 600
2 600 <λ≤ 106

Tmin

C
Érték
Tmin = 10 -9 s (= 1 ns)
Tmin = 18·10 -6 s (= 18 μs)
Tmin = 50·10 -6 s (= 50 μs)
Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)
Tmin = 10 s
Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)
Tmin = 10 -7 s (= 100 ns)

2. A lézer optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékeinek meghatározására szolgáló képletek:
2.1.

E

>

dP
Wm 2
dA
t

2.2. H

³

@
>

E (t )  dt Jm  2

@

0

2.3. Megjegyzések a 2.1. és 2.2. alpont alatti képletekhez és az 1.1-1.5. alpontban foglalt táblázatokhoz:
A

B

1.

dP

teljesítmény wattban kifejezve [W]

2.

dA

felület négyzetméterben kifejezve [m2]

3.

E(t), E

besugárzott felületi teljesítmény: egy felületen az egységnyi területre beeső sugárzott
teljesítmény watt per négyzetméterben kifejezve (W m-2); az E(t) és E értékei mérésekből
adódnak vagy a berendezés gyártója szolgáltathatja azokat

4.

H

besugárzottság, a besugárzott
négyzetméterben kifejezve (J m-2)

5.

t

idő, az expozíció időtartama, másodpercben kifejezve [s]

6.

λ

hullámhossz, nanométerben kifejezve [nm]

7.

γ

mérési látószög határoló kúpszöge, milliradiánban kifejezve [mrad]

8.

γm

mérési látószög, milliradiánban kifejezve [mrad]

9.

α

forrás nyílásszöge, milliradiánban kifejezve [mrad]

teljesítmény

időintegrálja,

joule

per

határolónyílás: az a kör alakú terület, amelyre a besugárzott felületi teljesítményt és a
besugárzottságot átlagoljuk

10.
11.

felületi

G

integrált sugársűrűség: a sugársűrűség integrálja egy adott expozíciós időtartamra, amit a
kisugárzott energia per a sugárzó felület egységnyi területe per a kibocsátás egységnyi
térszöge fejez ki, joule per négyzetméter per szteradiánban [J m-2 sr-1]
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3. Lézersugárzás veszélyei
A

B

C

D

E

1.

Hullámhossz [nm]
λ

Sugárzási
tartomány

Érintett
szerv

Veszély

Expozíciós
határérték
táblázat

2.

180-400

UV

szem

fotokémiai sérülés és
hőkárosodás

1.1., 1.2.

3.

180-400

UV

bőr

bőrpír

1.3.

4.

400-700

látható

szem

recehártya sérülés

1.1.

5.

400-600

látható

szem

fotokémiai sérülés

1.2.

6.

400-700

látható

bőr

hőkárosodás

1.3.

7.

700-1 400

IR-A

szem

hőkárosodás

1.1., 1.2.

8.

700-1 400

IR-A

bőr

hőkárosodás

1.3.

9.

1 400-2 600

IR-B

szem

hőkárosodás

1.1.

10.

2 600-106

IR-C

szem

hőkárosodás

1.1.

11.

1 400-106

IR-B, IR-C

szem

hőkárosodás

1.2.

12.

1 400-106

IR-B, IR-C

bőr

hőkárosodás

1.3.
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Az egészségügyi miniszter 23/2010. (V. 7.) EüM rendelete
a gyógyintézetek vezetõjének és vezetõhelyetteseinek képesítési követelményeirõl,
valamint a vezetõi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet és az egységes egészségügyi ágazati
humánerõforrás-monitoringrendszer mûködésének részletes szabályairól szóló
36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gf) alpontjában,
a 2–3. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A gyógyintézetek vezetõjének és vezetõhelyetteseinek képesítési követelményeirõl, valamint a vezetõi megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyógyintézet orvosvezetõjévé (a gyógyintézet vezetõjének orvosvezetõ-helyettesévé) az nevezhetõ ki, aki]
„a) orvostudományi egyetemi végzettséggel, szakorvosi képesítéssel (szakkórház esetében az adott szakterületnek
megfelelõ szakorvosi képesítéssel), valamint legalább öt év gyakorló orvosi tevékenységgel,”
(rendelkezik.)

2. §

(1) Az egységes egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoringrendszer mûködésének részletes szabályairól szóló
36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Az Eütv. 114. §-a szerint adatszolgáltatásra kötelezett szerv adatszolgáltatási kötelezettségének
az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) honlapján, valamint a kormányzati
portálon is közzétett formanyomtatványon elektronikusan vagy azzal azonos tartalommal, más módon tesz eleget.
(2) Az Eütv. 114. § (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat az Eütv. 114. § (3) bekezdés g) pontja szerinti szerv naptári
negyedévente, a tárgyi negyedévet követõ hónap végéig továbbítja az EEKH részére.”
(2) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az EEKH évente egy alkalommal, a tárgyévet követõ év február 20-áig éves beszámolót készít a HMR adatai alapján
az ágazati humánerõforrás helyzetérõl.”
(3) Az R. a következõ 10. §-sal egészül ki:
„10. § A 2. § (2) bekezdésében foglalt adattovábbítási kötelezettségét az Eütv. 114. § (3) bekezdés g) pontja szerinti
szervnek elsõ alkalommal 2010. július 31-éig, a 2010. január 1-je és 2010. június 30-a közötti idõszakra vonatkozó
adatok tekintetében kell teljesítenie.”

3. §
4. §

Hatályát veszti az R. 10. §-a.
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és ez a rendelet 2010.
augusztus 2-án hatályát veszti.
(2) A 3. § 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.
Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter 24/2010. (V. 7.) EüM rendelete
az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben
a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ez a rendelet a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének bizonyos anyagok felvétele
tekintetében történõ módosításáról szóló 2006. március 30-i 2006/37/EK bizottsági irányelvvel, valamint a 2002/46/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
az élelmiszerekhez, köztük az étrend-kiegészítõkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok, valamint ezek formái
listáinak tekintetében történõ módosításáról szóló 2009. november 30-i 1170/2009/EK bizottsági rendelettel
módosított, az étrend-kiegészítõkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 2002. június 10-i
2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
(2) Az R. 14. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ez a rendelet a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az élelmiszerekhez, köztük az étrend-kiegészítõkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok,
valamint ezek formái listáinak tekintetében történõ módosításáról szóló 2009. november 30-i 1170/2009/EK bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
(3) Az R. a következõ 15. §-sal egészül ki:
„15. § (1) Az étrend-kiegészítõkrõl szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 24/2010. (V. 7.) EüM
rendelet 1. § (7) bekezdésével hatályon kívül helyezett 4. § (4) bekezdésében és 3. számú mellékletben foglaltak szerint
elõállított, étrend-kiegészítõben legfeljebb 2009. december 31-ig felhasználható vitaminokat és ásványi anyagokat
tartalmazó étrend-kiegészítõ a minõségmegõrzési idõ lejártáig forgalmazható.
(2) Ez a § 2014. december 31-én hatályát veszti.”
(4) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(5) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(6) Az R. 8. § (1) bekezdésében az „1. és 3. számú mellékletekben” szövegrész helyébe az „1. számú mellékletben” szöveg
lép.
(7) Hatályát veszti az R.
a) 4. § (4) és (5) bekezdése,
b) 3. számú melléklete.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba és az azt követõ napon hatályát veszti.

3. §

Ez a rendelet a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek az élelmiszerekhez, köztük az étrend-kiegészítõkhöz hozzáadható vitaminok és ásványi anyagok,
valamint ezek formái listáinak tekintetében történõ módosításáról szóló 2009. november 30-i 1170/2009/EK bizottsági
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet a 24/2010. (V. 7.) EüM rendelethez
„1. számú melléklet a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

Étrend-kiegészítõk gyártásához felhasználható vitaminok és ásványi anyagok
1.
1.1.

Vitaminok

1.2.

D-vitamin (mg)

A-vitamin (RE mg)

MAGYAR KÖZLÖNY
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1.3.

E-vitamin (a-TE mg)

1.4.

K-vitamin (mg)
B1-vitamin (mg)
B2-vitamin (mg)
Niacin (NE mg)
Pantoténsav (mg)
B6-vitamin (mg)

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Folsav (mg)(1)

1.11.

B12-vitamin (mg)

1.12.

Biotin (mg)
C-vitamin (mg)
Megjegyzések
(1)
A folsav kifejezés alatt a folátok valamennyi formája értendõ.

1.13.
1.14.
1.14.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Ásványi anyagok
Kalcium (mg)
Magnézium (mg)
Vas (mg)

2.5.

Jód (mg)
Cink (mg)
Mangán (mg)
Nátrium (mg)
Kálium (mg)

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Réz (mg)

Szelén (mg)

2.11.

Króm (mg)

2.12.

Molibdén (mg)
Fluorid (mg)
Klorid (mg)
Foszfor (mg)
Bór (mg)
Szilícium (mg)

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
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2. melléklet a 24/2010. (V. 7.) EüM rendelethez
„2. számú melléklet a 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

Étrend-kiegészítõk gyártásához felhasználható vitamin és ásványi anyag vegyületek
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Vitaminok
A-vitamin
retinol
retinil-acetát
retinil-palmitát
béta-karotin
D-vitamin
kolekalciferol
ergokalciferol
E-vitamin
D-alfa-tokoferol
DL-alfa-tokoferol
D-alfa-tokoferil-acetát
DL-alfa-tokoferil-acetát
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1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.12.
1.12.1.
1.13.
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.
1.13.5.
1.13.6.
1.13.7.

D-alfa-tokoferilsav-szukcinát
vegyes tokoferolok (1)
tokotrienol-tokoferol (2)
K-vitamin
fillokinon (fitomenadion)
menakinon (3)
B1-vitamin
tiamin-hidroklorid
tiamin-mononitrát
tiamin-monofoszfát-klorid
tiamin-pirofoszfát-klorid
B2-vitamin
riboflavin
riboflavin–5’-foszfát nátriumsója
Niacin
nikotinsav
nikotinamid
inozit-hexanikotinát (inozit-hexaniacinát)
Pantoténsav
kalcium-D-pantotenát
nátrium-D-pantotenát
dexpantenol
pantetin
B6-vitamin
piridoxin-hidroklorid
piridoxin–5’-foszfát
piridoxál–5’-foszfát
Folát
pteroilmonoglutaminsav
kalcium-L-metil-folát
B12-vitamin
cianokobalamin
hidroxokobalamin
5’-deoxiadenozilkobalamin
metilkobalamin
Biotin
D-biotin
C-vitamin
L-aszkorbinsav
nátrium-L-aszkorbát
kalcium-L-aszkorbát (4)
kálium-L-aszkorbát
L-aszkorbil–6-palmitát
magnézium-L-aszkorbát
cink-L-aszkorbát

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Ásványi anyagok
Kalcium
kalcium-acetát
kalcium-L-aszkorbát
kalcium-biszglicinát
kalcium-karbonát
kalcium-klorid
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2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.
2.1.15.
2.1.16.
2.1.17.
2.1.18.
2.1.19.
2.1.20.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
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kalcium-citrát-malát
kalcium citromsavval alkotott sói
kalcium-glükonát
kalcium-glicerofoszfát
kalcium-laktát
kalcium-piruvát
kalcium ortofoszforsavval alkotott sói
kalcium-szukcinát
kalcium-hidroxid
kalcium-L-lizinát
kalcium-malát
kalcium-oxid
kalcium-L-pidolát
kalcium-L-treonát
kalcium-szulfát
Magnézium
magnézium-acetát
magnézium-L-aszkorbát
magnézium-biszglicinát
magnézium-karbonát
magnézium-klorid
magnézium citromsavval alkotott sói
magnézium-glükonát
magnézium-glicerofoszfát
magnézium ortofoszforsavval alkotott sói
magnézium-laktát
magnézium-L-lizinát
magnézium-hidroxid
magnézium-malát
magnézium-oxid
magnézium-L-pidolát
magnézium-kálium-citrát
magnézium-piruvát
magnézium-szukcinát
magnézium-szulfát
magnézium-taurát
magnézium-acetil-taurát
Vas
vas(II)-karbonát (ferro-karbonát)
vas(II)-citrát (ferro-citrát)
vas(III)-ammónium-citrát (ferri-ammónium-citrát)
vas(II)-glükonát (ferro-glükonát)
vas(II)-fumarát (ferro-fumarát)
vas(III)-nátrium-difoszfát (ferri-nátrium-difoszfát)
vas(II)-laktát (ferro-laktát)
vas(II)-szulfát (ferro-szulfát)
vas(III)-difoszfát [vas(III)-pirofoszfát, ferri-difoszfát]
vas(III)-szaharát (ferri-szaharát)
elemi vas (karbonil, elektrolitikus, hidrogénnel redukált)
vas(II)-biszglicinát (ferro-biszglicinát)
vas (II)-L-pidolát (ferro-L-pidolát)
vas(II)-foszfát (ferro-foszfát)
vas(II)-taurát (ferro-taurát)
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2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.
2.6.7.
2.6.8.
2.6.9.
2.6.10.
2.6.11.
2.6.12.
2.6.13.
2.6.14.
2.6.15.
2.6.16.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.7.
2.7.8.
2.7.9.
2.7.10.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.
2.9.
2.9.1.
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Réz
réz(II)-karbonát (kupri-karbonát)
réz(II)-citrát (kupri-citrát)
réz(II)-glükonát (kupri-glükonát)
réz(II)-szulfát (kupri-szulfát)
réz-L-aszpartát
réz-biszglicinát
réz-lizin komplex
réz(II)-oxid
Jód
nátrium-jodid
nátrium-jodát
kálium-jodid
kálium-jodát
Cink
cink-acetát
cink-L-aszkorbát
cink-L-aszpartát
cink-biszglicinát
cink-klorid
cink-citrát
cink-glükonát
cink-laktát
cink-L-lizinát
cink-malát
cink-mono-L-metionin-szulfát
cink-oxid
cink-karbonát
cink-L-pidolát
cink-pikolinát
cink-szulfát
Mangán
mangán-aszkorbát
mangán-L-aszpartát
mangán-biszglicinát
mangán-karbonát
mangán-klorid
mangán-citrát
mangán-glükonát
mangán-glicerofoszfát
mangán-pidolát
mangán-szulfát
Nátrium
nátrium-bikarbonát (hidrogén-karbonát)
nátrium-karbonát
nátrium-klorid
nátrium-citrát
nátrium-glükonát
nátrium-laktát
nátrium-hidroxid
nátrium ortofoszforsavval alkotott sói
Kálium
kálium-bikarbonát (hidrogén-karbonát)
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2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.9.7.
2.9.8.
2.9.9.
2.9.10.
2.9.11.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.
2.11.5.
2.12.
2.12.1.
2.12.2.
2.12.3.
2.13.
2.13.1.
2.13.2.
2.13.3.
2.13.4.
2.14.
2.14.1.
2.14.2.
2.15.
2.15.1.
2.15.2.
2.15.3.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.3.
3.4.
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kálium-karbonát
kálium-klorid
kálium-citrát
kálium-glükonát
kálium-glicerofoszfát
kálium-laktát
kálium-hidroxid
kálium-L-pidolát
kálium-malát
kálium ortofoszforsavval alkotott sói
Szelén
L-szeleno-metionin
szelénnel dúsított élesztõ (5)
szelénessav
nátrium-szelenát
nátrium-hidrogén-szelenit
nátrium-szelenit
Króm
króm(III)-klorid
króm(III)-laktát-trihidrát
króm-nitrát
króm(III)-pikolinát
króm(III)-szulfát
Molibdén
ammónium-molibdát (molibdén (VI))
kálium-molibdát (molibdén (VI))
nátrium-molibdát (molibdén (VI))
Fluor
kalcium-fluorid
kálium-fluorid
nátrium-fluorid
nátrium-monofluor-foszfát
Bór
bórsav
nátrium-borát (borax)
Szilícium
kolin-stabilizált ortokovasav
szilícium-dioxid
kovasav (6)
Megjegyzések
alfa-tokoferol < 20%, béta-tokoferol < 10%, gamma-tokoferol 50–70% és delta-tokoferol 10–30%
(2)
Az egyes tokoferolok és tokotrienolok jellemzõ szintjei:
115 mg/g alfa-tokoferol (101 mg/g minimum)
5 mg/g béta-tokoferol (< 1 mg/g minimum)
45 mg/g gamma-tokoferol (25 mg/g minimum)
12 mg/g delta-tokoferol (3 mg/g minimum)
67 mg/g alfa-tokotrienol (30 mg/g minimum)
< 1mg/g béta-tokotrienol (< 1 mg/g minimum)
82 mg/g gamma-tokotrienol (45 mg/g minimum)
5 mg/g delta-tokotrienol (< 1 mg/g minimum)
(3)
A menakinon fõként menakinon–7 formában fordul elõ, és kismértékben menakinon–6 formában.
(4)
Legfeljebb 2% treonátot tartalmazhat.
(1)
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(5)

Szelénnel dúsított élesztõk, melyeket nátrium-szelenit – mint szelénforrás – jelenlétében tenyésztéssel állítanak elõ
és melyek szárított, forgalmazott formában legfeljebb 2,5 mg Se/g-ot tartalmaznak. A szelén-metionin az élesztõben
elõforduló domináns szerves szelénfajta (a termékben elõforduló összes kivont szelén mennyiség 60–85%-a).
Az egyéb szerves szelénvegyületek – beleértve a szelenociszteint – aránya nem haladhatja meg az összes kivont szelén
mennyiségének 10%-át. A szervetlen szelén szintje normál esetben nem haladhatja meg az összes kivont szelén
mennyiségének 1%-át.
(6)
Gél formájában.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete
az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint elõállításának engedélyezésérõl,
illetve bejelentésérõl
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 26. pontjában, valamint
az (5) bekezdésének c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva – a nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörében eljáró
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. §-ának i) pontjában foglalt feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1) E rendelet tekintetében alkalmazni kell az élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002.
január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. és 3. cikkében, az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április
29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) 2. cikkében, valamint
az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat.
(2) E rendelet alkalmazásában rendezvény alatt a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] 28. §-ának a) pontjában foglaltakat kell érteni.
(3) E rendelet alkalmazásában engedélyköteles létesítmény az a létesítmény, amely mûködéséhez a 853/2004/EK
rendelet 4. cikkének (2) bekezdésének alapján engedély szükséges.
(4) E rendelet alkalmazásában élelmiszer elõállításon az a termékgyártás értendõ, amelyet egy létesítmény a gyártott
élelmiszer más létesítménynek való értékesítése céljából végez.

2. §

(1) A rendeletet a Magyar Köztársaság területén az élelmiszerek elõállítására és forgalomba hozatalára kell alkalmazni.
(2) Az e rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni a magánháztartásban elõállított, saját fogyasztásra szánt élelmiszerekre.
(3) Az e rendeletben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) kistermelõi élelmiszer-termelésre, -elõállításra és értékesítésre,
b) lõtt vadból származó termékeknek a vadászatra jogosult által történõ értékesítésére,
c) az étkezési célra forgalomba hozott vadon termõ gombákra,
d) szõlészeti és borászati üzemek mûködésének engedélyezésére,
e) borászati termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére.

II. FEJEZET
ÉLELMISZEREK ELÕÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
1. Létesítmény engedélyezés és bejelentés általános szabályai
3. §

(1) Élelmiszert elõállítani – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag e rendelet rendelkezései szerint lehet.
(2) Az élelmiszer forgalmazó helyen történõ állati eredetû élelmiszer elõállítás során az állati eredetû élelmiszerek
forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történõ élelmiszer-elõállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeirõl
szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendeletben foglalt rendelkezéseket kell betartani.
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2. Létesítmény engedélyezési eljárás és nyilvántartás szabályai
4. §

(1) Az engedélyköteles létesítményeket az élelmiszer-vállalkozó kérelmére a létesítmény telephelye szerint illetékes
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szerve (a továbbiakban: területi szerv)
engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az 1. melléklet A részében meghatározott
dokumentumokat és adatokat.

5. §

(1) A területi szerv az engedély iránti kérelem alapján helyszíni szemlét tart.
(2) A helyszíni szemlén a területi szerv eljáró tisztviselõje jegyzõkönyvben rögzíti a megállapításokat.
(3) Amennyiben a helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy az engedélyköteles létesítmény nem felel meg
a vonatkozó elõírásoknak, az élelmiszer-vállalkozó kérésére legfeljebb hat hónap idõtartamra, egy alkalommal
az eljárást fel kell függeszteni. Az elõírások teljesítését követõen, az élelmiszer-vállalkozónak kell kezdeményezni
az eljárás folytatását.

6. §

(1) Az engedély visszavonásig hatályos.
(2) Az engedélynek legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) az engedélyezõ hatóság megnevezését és címét,
b) az engedély számát,
c) az élelmiszer-vállalkozó nevét,
d) az élelmiszer-vállalkozó címét (székhelyét),
e) az engedélyköteles létesítmény címét,
f) az engedélyköteles létesítmény engedélyezési számát,
g) az engedélyköteles létesítményben végezhetõ tevékenysége(ke)t.

7. §

Az engedély alapján az engedélyköteles létesítményekrõl a területi szerv az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 38. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján
nyilvántartást vezet, mely nyilvántartásokról az MgSzH Központ az Éltv. 38. §-a (4) bekezdése szerinti, a takarmány- és
élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történõ
megfelelés ellenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenõrzésekrõl szóló, 2004. április 29-i
882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikk (2) bekezdés f) pontjának megfelelõ adatbázist hoz létre
és mûködtet.

8. §

(1) Az élelmiszer-vállalkozó az engedély megadását követõen a 6. § (2) bekezdés c)–g) pontjában megjelölt adatokban
bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a területi szervnek.
(2) Amennyiben kizárólag a 6. § (2) bekezdésének c) és d) pontjában megjelölt adatokban történik változás, úgy
a bejelentést követõen a területi szerv azok megváltozását a nyilvántartásba átvezeti, és új engedélyt állít ki.
(3) A 6. § (2) bekezdésének e) és g) pontjában megjelölt adat megváltozása esetén új engedélyezési eljárást kell
lefolytatni, kivéve, ha kizárólag a közterület neve, illetve a ház- vagy helyrajzi szám változik, de a létesítmény helye
változatlan marad.

3. Létesítmény bejelentési eljárás és nyilvántartás szabályai
9. §

(1) Az élelmiszer-vállalkozó az olyan élelmiszer-elõállító létesítményt, amelyhez a 853/2004/EK rendelet 4. cikkének
(2) bekezdése alapján nem szükséges engedély, valamint az élelmiszer-csomagolóanyag gyártó, forgalomba hozó, és
az élelmiszer-iparban felhasználható fertõtlenítõszereket elõállító létesítményeket, a létesítmény telephelye szerinti
MgSzH kerületi hivatalának (a továbbiakban: kerületi hivatal) köteles bejelenteni. Az élelmiszer-elõállító létesítmény
bejelentésének eljárására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell az 1. melléklet B részében meghatározott adatokat.
(3) A bejelentést postai vagy elektronikus úton, írásban kell teljesíteni.
(4) A bejelentés alapján a kerületi hivatal a létesítményt nyilvántartásba veszi, és errõl értesíti az élelmiszer-vállalkozót.
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10. §

(1) A bejelentett létesítményekrõl a kerületi hivatal az Éltv. 38. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokról az MgSzH Központ az Éltv. 38. §-a (4) bekezdése szerinti
adatbázist hoz létre és mûködtet, mely tartalmazza a vállalkozás nevét, székhelyét, tevékenységét, valamint azon
telephelyét, ahol a megadott tevékenységet végzi.

11. §

A bejelentett adatok megváltozását az élelmiszer-vállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni a kerületi hivatalnak,
amely azok megváltozását a nyilvántartásba átvezeti.

III. FEJEZET
ÉLELMISZEREK FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
4. Általános szabályok
12. §

(1) A 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a kerületi hivatal külön
engedélyével történhet. Amennyiben a külön engedély iránti kérelem a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint
az MgSzH-hoz kerül benyújtásra, azt mozgóbolt, csomagküldõ kereskedelem, automatából történõ értékesítés,
valamint az üzleten kívüli kereskedelem útján történõ forgalomba hozatal esetén az élelmiszer-vállalkozó székhelye
szerinti, egyéb esetben pedig a tevékenység végzésének helye szerinti kerületi hivatalhoz kell benyújtani.
(2) Amennyiben a 2. mellékletben nem említett élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának bejelentése
a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerint az MgSzH-nál kerül teljesítésre, azt mozgóbolt, csomagküldõ kereskedelem,
automatából történõ értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem útján történõ forgalomba hozatal esetén
az élelmiszer-vállalkozó székhelye szerinti, egyéb esetben pedig a tevékenység végzésének helye szerinti kerületi
hivatalnál kell megtenni.

5. Külön engedélyezési eljárás szabályai
13. §

(1) A 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalát az élelmiszer-vállalkozó kérelmére
a 12. § (1) bekezdésben meghatározott kerületi hivatal engedélyezi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
1. mellékletének A részében leírtakon kívül az e rendelet 3. mellékletében meghatározott adatokat és
dokumentumokat is.

14. §

(1) A kerületi hivatal a külön engedély iránti kérelem alapján helyszíni szemlét tart.
(2) A helyszíni szemlén a kerületi hivatal eljáró tisztviselõje jegyzõkönyvben rögzíti a megállapításokat.
(3) Amennyiben a helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomba hozatala nem
felel meg a vonatkozó elõírásoknak, az élelmiszer-vállalkozónak lehetõsége van az általa vállalt határidõn belül
a hiányosságok pótlására.

15. §

(1) A külön engedély visszavonásig hatályos.
(2) A külön engedélynek legalább a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) az engedélyezõ hatóság megnevezését és címét,
b) az engedély számát,
c) az élelmiszer-vállalkozó nevét,
d) az élelmiszer-vállalkozó címét (székhelyét),
e) nem mozgóbolt esetén az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomba hozatali helyének címét,
f) üzlet esetén annak elnevezését,
g) mozgóbolt esetén annak mûködési területét településenként – Budapesten kerületenként,
h) a kiskereskedelmi forgalomba hozni kívánt, 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek megnevezését,
i) elõkészítetlen lõtt vadat feldolgozni szándékozó vendéglátó létesítmény esetében az erre való alkalmasság
tényét.

16. §

(1) Az élelmiszer-vállalkozó az engedély megadását követõen a 15. § (2) bekezdés c)–i) pontjában megjelölt adatokban
bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a 12. § (1) bekezdése szerint az illetékes kerületi hivatalnak.
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(2) Amennyiben kizárólag a 15. § (2) bekezdésének c), d) és f) pontjában megjelölt adatokban történik változás, úgy
a bejelentést követõen a kerületi hivatal azok megváltozását a nyilvántartásba átvezeti, és új engedélyt állít ki.
(3) A 15. § (2) bekezdésének e), g), h) és i) pontjában megjelölt adat megváltozása esetén új engedélyezési eljárást kell
lefolytatni, kivéve, ha az e) és g) pontok esetében kizárólag a közterület neve, illetve a ház- vagy helyrajzi szám változik,
de a forgalomba hozatal helye, illetve a mozgóbolt mûködési területe és útvonala változatlan marad.

6. Rendezvényekre vonatkozó különleges szabályok
17. §

(1) A rendezvényekre vonatkozó szabályokat a 2. mellékletben felsorolt élelmiszerekre vonatkozó rendelkezések sérelme
nélkül kell alkalmazni.
(2) A rendezvényt annak szervezõje, több szervezõ esetén felelõs szervezõje (a továbbiakban: szervezõ) legalább
5 munkanappal a rendezvény kezdete elõtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerinti kerületi hivatalnak.
(3) A szervezõ köteles nyilvántartást vezetni a rendezvényen élelmiszert forgalomba hozókról. A szervezõ kizárólag
a nyilvántartás vezetéséért tartozik felelõsséggel.
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartásnak legalább a 4. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
(5) A szervezõ köteles a (3) bekezdés szerinti nyilvántartást folyamatosan naprakészen vezetni, és azt a rendezvény
helyszínén tartani.

IV. FEJEZET
KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
7. Az engedély módosítására, szünetelésére, visszavonására vonatkozó közös szabályok
18. §

A létesítmény engedély és a kiskereskedelmi forgalomba hozatalra vonatkozó külön engedély (a továbbiakban együtt:
engedély) módosítása vagy új engedélyezési eljárás során a korábban már az engedélyezõ hatóság rendelkezésére
bocsátott adatokat nem kell ismételten benyújtani.

19. §

(1) Az engedély szerinti tevékenység 30 napot meghaladó teljes vagy részleges szünetelését az engedély jogosultja
(a továbbiakban: engedélyes) az engedélyezõ hatósághoz írásban köteles bejelenteni. A szünetelés idõtartama alatt
a kérelemben foglalt tevékenységet az élelmiszer-vállalkozás nem végezheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szünetelést követõen az engedélyköteles létesítmény mûködtetése, valamint
a kiskereskedelmi forgalomba hozatali tevékenység az engedélyezõ hatóságnál írásban megtett bejelentés alapján
folytatható.
(3) Ha az engedélyes kérelmére történõ szünetelés kezdetétõl számított 1 éven belül a kérelmezõ a tevékenység
folytatására vonatkozó érdemi nyilatkozatot nem tesz, az engedélyezõ hatóság az engedélyt visszavonja.
(4) Engedélyköteles létesítmény esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentéseket az MgSzH Központ az általa
mûködtetett adatbázisban rögzíti és közzé teszi.
(5) Az engedélyes személyében történt változást, jogutódlást – amennyiben a változás a létesítményt, a tevékenységet,
illetve a forgalomba hozott termékkört nem érinti, valamint a tevékenységre vonatkozó higiéniai követelmények
betartása biztosított –, az új jogosult, illetve a jogutód köteles, annak megfelelõ igazolása mellett, haladéktalanul
bejelenteni. Az engedélyezõ hatóság az adatok megváltozását a nyilvántartásba átvezeti, és 5 munkanapon belül új
engedélyt állít ki.

20. §

A kérelemre történõ módosítás, illetve szünetelés esetén igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

21. §

Az engedélyezõ hatóság hivatalból elrendelheti az engedély felfüggesztését:
a) az engedélyesnek a tevékenység gyakorlásával kapcsolatos e rendelet szerinti jogosultságát érintõ vita esetén,
annak jogerõs befejezéséig, illetve megszûnéséig;
b) a tevékenység gyakorlásának ellenõrzésekor megállapított fennálló, az emberi egészséget veszélyeztetõ, és
60 napon belül kijavítható vagy pótolható élelmiszerbiztonsági és/vagy -higiéniai hiányosságok esetén azok
megszüntetéséig.
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8. Jogkövetkezmények
22. §
23. §

E rendelet elõírásainak betartását az MgSzH ellenõrzi.
(1) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az élelmiszer-vállalkozó bejelentés vagy engedély nélkül
folytat e rendelet szerint bejelentés- vagy engedélyköteles tevékenységet, vagy üzemeltet bejelentés- vagy
engedélyköteles létesítményt – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – az MgSzH köteles a tevékenység végzését vagy
engedélyköteles létesítmény mûködését azonnal megtiltani, ezzel egyidejûleg – engedélyköteles üzlet
esetén – kezdeményezni annak bezáratását.
(2) Az MgSzH köteles az engedélyt visszavonni fennálló,
a) emberek egészségét károsító, vagy
b) emberi megbetegedést okozó, vagy
c) az emberi egészséget veszélyeztetõ, és 60 napon belül nem kijavítható vagy nem pótolható
élelmiszerbiztonsági, illetve -higiéniai hiányosságok esetén.
(3) Az MgSzH köteles az engedélyt visszavonni továbbá akkor is, ha a hatóság által megállapított határidõn belül
az engedély felfüggesztésére okot adó hiány nem kerül kijavításra vagy pótlásra.
(4) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy az élelmiszer-forgalmazó bejelentés nélkül folytat
e rendelet szerint bejelentésköteles tevékenységet, az MgSzH a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 25. §-ának (2) bekezdése szerint jár el.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba.
(2) Ezen rendeletet a hatálybalépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) Amennyiben az élelmiszer-forgalmazási tevékenységre e rendelet engedélyezési kötelezettséget nem ír elõ,
az élelmiszer-forgalmazási tevékenység folytatására 2009. szeptember 30-án engedéllyel rendelkezõ és az adott
forgalmazási tevékenységet jogszerûen folytató forgalmazót e tevékenység vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint
aki a bejelentési kötelezettségének eleget tett.
(4) Az MgSzH e rendelet hatálybalépését követõ 90 napon belül hivatalból az e rendelet szerinti külön engedélyt állítja ki
annak az e rendelet szerint engedélyköteles élelmiszer-forgalmazási tevékenységet végzõ élelmiszer-vállalkozásnak,
amely 2009. szeptember 30-án az élelmiszer-forgalmazási tevékenység megkezdésére vagy folytatására engedéllyel
rendelkezett és az adott forgalmazási tevékenységet jogszerûen folytatja.
(5) Az MgSzH e rendelet hatálybalépését követõ 90 napon belül hivatalból az e rendelet szerinti külön engedélyt állítja ki
annak az e rendelet szerint engedélyköteles élelmiszer-forgalmazási tevékenységet végzõ élelmiszer-vállalkozásnak,
amely az élelmiszer-forgalmazási tevékenységet 2009. szeptember 30-át követõen kezdte meg és az adott
forgalmazási tevékenységet jogszerûen folytatja.

25. §

E rendelet az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk
(3) bekezdésének, az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április
29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) és (2) bekezdésének, valamint az emberi
fogyasztásra szánt állati eredetû termékek hatósági ellenõrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok
megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. fejezet 3. cikkének
végrehajtását szolgálja.

26. §

(1) Az állati eredetû élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történõ élelmiszer-elõállításnak
élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a
(2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kiskereskedelmi létesítmények]
„c) sajt darabolását, szeletelését és nyerstej, illetve egyéb tejtermékek kimérését, valamint”
[végezhetik. ]
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(2) Az R1. a „Tej és tejtermékek forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételei” alcímet követõen a következõ
8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Nyers tej kizárólag a végsõ fogyasztó részére értékesíthetõ.
(2) Nyers tej értékesítése esetén a termék csomagolásán, vagy az értékesítés helyén jól látható módon a következõ
szöveget kell feltüntetni: „Fogyasztás elõtt fel kell forralni!”.”
(3) Az R1. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 4. §, a 7. § (1) bekezdésének b) pontja és a 9. § szerinti kiskereskedelmi létesítmény köteles írásban bejelenteni
e rendelet szerinti tevékenységét a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH), amely azt
nyilvántartásba veszi.”
27. §

(1) Az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirõl és az élelmiszerek hatósági
ellenõrzésérõl szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-át megelõzõ
alcím helyébe a következõ alcím lép:
„Az élelmiszer-elõállító hely, illetve élelmiszer-forgalmazó hely rendeltetésû helyiséget tartalmazó építmény
építése, illetve ilyen rendeltetésû helyiséget tartalmazó bõvítése, átalakítása esetén, az építésügyi hatóság
engedélyezési eljárásában a szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges dokumentáció és tervdokumentáció
tartalmi követelményei”
(2) Az R2. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) Az élelmiszer-elõállító hely rendeltetésû helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen rendeltetésû
helyiséget tartalmazó bõvítése, átalakítása esetén, az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában a szakhatósági
állásfoglaláshoz szükséges dokumentációnak és tervdokumentációnak tartalmaznia kell a következõ adatokat:
a) az élelmiszer-elõállító hely tevékenységi körének meghatározását,
b) technológiai leírást és folyamatábrát,
c) technológiai elrendezési rajzot,
d) anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,
e) az épületgépészet szerelvényezési, fûtési, szellõzési, világítási, hûtési terveket,
f) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,
g) közmû nyilatkozatot,
h) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,
i) az ivóvíz minõségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.
(2) Az élelmiszer-forgalmazó hely rendeltetésû helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen rendeltetésû
helyiséget tartalmazó bõvítése, átalakítása esetén, az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában a szakhatósági
állásfoglaláshoz szükséges dokumentációnak és tervdokumentációnak tartalmaznia kell a következõ adatokat:
a) közmû nyilatkozatot,
b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,
c) az épületgépészet szerelvényezési, fûtési, szellõzési, világítási, hûtési terveket,
d) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,
e) az áruszállítás tervezett módját, eszközét,
f) tervezett alkalmazotti létszámot,
g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,
h) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,
i) az ivóvíz minõségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.”

28. §

(1) Hatályát veszti az R2. 6. §-a.
(2) E rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti a 26–28. §.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez
A rész
Engedélyköteles létesítmény engedélyére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell vagy ahhoz csatolni kell:
a) az élelmiszer-vállalkozó vagy -vállalkozás nevét vagy cégnevét,
b) természetes személy esetén a születési helyet és idõt,
c) cég esetében adószámot,
d) lakhely (székhely) címét,
e) telephely címét,
f) elérhetõséget,
g) az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását,
h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az elõírt képesítés igazolását,
i) technológiai leírást és folyamatábrát,
j) technológiai elrendezési rajzot,
k) anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,
l) az épületgépészet szerelvényezési, fûtési, szellõzési, világítási, hûtési terveket,
m) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,
n) közmû nyilatkozatokat,
o) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,
p) az ivóvíz minõségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.

B rész
A nem engedélyköteles elõállító vagy gyártó létesítményre vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell vagy ahhoz
csatolni kell:
a) a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét,
b) természetes személy esetén a születési helyet és idõt,
c) cég esetében adószámot,
d) lakhely (székhely) címét,
e) telephely címét,
f) elérhetõséget,
g) a vállalkozás tevékenységét,
h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az elõírt képesítés igazolását.

2. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott termékkörök szerinti azon élelmiszerek, amelyek
kiskereskedelmi forgalomba hozatalához e rendelet alapján külön engedély szükséges

1.
2.
3.
4.
5.

A

B

Termékkör

Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély szükséges

Hús- és hentesáru
Hal
Tej, tejtermék
Meleg, hideg étel

6.

Cukrászati készítmény, édesipari
termék

7.

Egyéb élelmiszer

friss hús*
friss halászati termék, az élõ hal kivételével*
nyerstej, valamint a hûtést igénylõ tej és tejtermék*
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott
vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével
azon hûtést igénylõ cukrászati készítmények, amelyek forgalomba
hozatala az elõállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végsõ
fogyasztó részére
békacomb, élõ kagyló, élõ tüskésbõrû, tengeri csiga*

* Az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.)
853/2004/EK rendelete szerint.
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3. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez
1. Üzletben történõ forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
a) közmû nyilatkozatokat,
b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,
c) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,
d) az áruszállítás tervezett módját,
e) tervezett alkalmazotti létszámot,
f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az elõírt képesítés igazolását,
g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,
h) melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet,
i) az ivóvíz megfelelõségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt,
j) vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben szándékoznak-e
elõkészítetlen lõtt vadat feldolgozni.
2. Mozgóboltban vagy közterületen történõ forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását,
b) technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet,
c) a kézmosási, WC-használati lehetõség ismertetését,
d) a mosogatási, takarítási, fertõtlenítési utasítást,
e) a hulladékszállítás, elhelyezés leírását,
f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az elõírt képesítés igazolását.

4. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez
A rendezvényen az élelmiszert forgalomba hozókról vezetett nyilvántartás kötelezõ adattartalma
1. az élelmiszert forgalomba hozó részt vevõ neve (cég esetében a cég neve), címe (kereskedõ esetében székhelye),
2. a jogi személy, illetve a jogi személlyel nem rendelkezõ gazdasági társaság cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó
nyilvántartási száma,
3. a forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezése,
4. keltezés, a szervezõ aláírása (bélyegzõje) a résztvevõ aláírása (bélyegzõje).

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 58/2010. (V. 7.) FVM rendelete
az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. almatermelõ: az 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a tanácsi rendelet I. melléklete
IX. részében szereplõ 080810 KN-kódú alma terméket állítja elõ;
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2. iskolagyümölcs-program: a tanácsi rendelet 103ga. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525
szakfeladat-számot viselõ program;
3. közoktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 20. §
(1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott és a közoktatási törvény 37. §-a szerint nyilvántartásba vett intézmény;
4. tagintézmény: a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti intézményegység;
5. tanítási év: a közoktatási törvény 52. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartam;
6. társulás: a tanácsi rendelet 125c. cikke alapján létrejött termelõi szervezetek társulása;
7. termelõi szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) pontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és
c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi rendelet 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert
szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;
8. zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a.
cikk (4) bekezdésében foglaltakra.

2. A támogatás kedvezményezettjei és jogosultjai
2. §

(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehetõ igénybe a közoktatási törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja
és (2) bekezdése szerinti általános iskola 1–4. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók)
a 2010/2011. tanítási évben az e rendeletben meghatározott mértékben és feltételekkel friss étkezési almával történõ
ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendõ támogatás.
(2) A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.
(3) Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények.

3. A támogatási összeg igénylõi és az iskolagyümölcs-programban történõ részvételre vonatkozó
elõzetes jóváhagyásuk
3. §

(1) Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelõi csoport, termelõi szervezet, társulás, valamint
almatermelõ (a továbbiakban: kérelmezõ) vehet részt, amely vagy aki rendelkezik a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-programban történõ részvételre vonatkozó elõzetes jóváhagyásával
(a továbbiakban: elõzetes jóváhagyás).
(2) Az elõzetes jóváhagyás iránt kérelmet nyújthat be:
a) az a kérelmezõ, amely az elõzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelõi
csoportként, termelõi szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezett,
b) vagy amely/aki a rendelet hatálybalépését megelõzõ két évben benyújtott területalapú támogatás iránti kérelme
alapján legalább tíz hektár alma termõterületre (ULT01 hasznosítási kód) kapott támogatást.
(3) A kérelmezõ iskolagyümölcs-programban történõ részvételének az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi
végrehajtásáról szóló 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet] szerinti elõzetes
jóváhagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az (1) bekezdés szerinti elõzetes jóváhagyásnak tekintendõ feltéve,
hogy a kérelmezõ az e rendelet hatálybalépésének napján megfelel a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
(4) A kérelmezõ az 1. melléklet szerinti adattartalmú elõzetes jóváhagyás iránt kérelmét az MVH által rendszeresített, és
az MVH honlapján – legkésõbb e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg – közzétett nyomtatványon 2010. május
14-éig nyújthatja be az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához. Az elõzetes
jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidõ jogvesztõ.
(5) Az MVH azoknak a kérelmezõknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történõ részvételét
elõzetesen jóváhagyta, legkésõbb 2010. május 28-áig a honlapján közzéteszi.

4. §

A támogatási összeget az a kérelmezõ igényelheti:
a) amelynek vagy akinek az iskolagyümölcs-programban történõ részvételét az MVH elõzetesen jóváhagyta, és
b) amely vagy aki rendelkezik legalább egy közoktatási intézménnyel kötött és az MVH által jóváhagyott, 8–10. §
szerinti megállapodással.

5. §

(1) A kérelmezõnek a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a 8–10. § szerinti megállapodások jóváhagyása iránti kérelmét
az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján – legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ nyolc munkanapon
belül – közzétett nyomtatványon 2010. június 21-ig kell benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi
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Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus
úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
A megállapodások jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a 8–10. § szerint megkötött megállapodások eredeti
példányát.
A kérelmezõ a 8–10. § szerinti megállapodások jóváhagyására egyetlen kérelmet nyújthat be.
Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem, vagy a megállapodás hiányos, vagy a megállapodás nem felel meg
az e rendeletben elõírtaknak, az MVH – a 16. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kivétellel – tíz munkanapos határidõ
tûzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.
Az MVH a megállapodások jóváhagyásakor a szállítható termékmennyiséget a 10. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti
félévekre külön-külön határozza meg.
Az MVH a megállapodás jóváhagyására irányuló kérelemrõl hozott döntésének a kérelmezõvel való közlésérõl 2010.
augusztus 16-ig gondoskodik.
Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján a közoktatási intézményekbe szállítható almamennyiségek listáját is
közzéteszi a honlapján.

4. A támogatott termék
6. §

(1) Az iskolagyümölcs-program keretében – az MVH által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban
meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 7. § szerinti minõségi és
élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelõ, az Európai Unióban megtermelt friss étkezési alma.
(2) A támogatott termék elszámolási egysége: darab.

7. §

(1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK,
a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007.
december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendelet I. mellékletében elõírt forgalmazási-minõség szabványokban
meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek és legalább hatvan milliméter átmérõjûnek kell lennie.
(2) A támogatás akkor nyújtható, ha a szállítandó termék megfelel a növényvédõszer-maradék határérték elõírásoknak.

5. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás
8. §

(1) A kérelmezõ 2010. május 28-tól 2010. június 20-ig egy vagy több közoktatási intézménnyel köthet közoktatási
intézményenként egy megállapodást a támogatott terméknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történõ
kiszállítására.
(2) Egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésében meghatározott idõszak vonatkozásában csak egy kérelmezõvel
köthet megállapodást. Tagintézmény megállapodás megkötésére nem jogosult.
(3) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a közoktatási intézménybe a 2010/2011. tanév
elsõ évfolyamára beíratott tanulóknak és a közoktatási intézményben a 2009/2010. tanévben az 1–3. évfolyamra járó
tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor
fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.
(4) A tanulónként kiosztásra kerülõ termék mennyisége hetente legfeljebb négy darab, foglalkozási naponként legfeljebb
egy darab alma.
(5) Ha az alma kiosztásának idõpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévõ tanulók száma a megállapodás megkötésekor
fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest,
a ki nem osztható mennyiség a (3) bekezdésre figyelemmel a tanulók között a heti gyakoriság növelésével a hét egy
további, fennmaradó napján vagy a kiosztás idõpontjának a 10. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti félévén belül
az almával való ellátás idõtartamának növelésével osztható ki.
(6) A közoktatási intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról és a kiosztott alma mennyiségérõl
naprakész nyilvántartást vezetni.
(7) A közoktatási intézmény köteles a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstõl eltérõ idõpontban
kiosztani.
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9. §

(1) A megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követõ napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott
termékmennyiségre vonatkozik. A kérelmezõ köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra
vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegérõl a közoktatási intézményt tájékoztatni.
(2) Ha az MVH a megállapodást a 12. § (1) bekezdés szerinti arányos visszaosztást követõen hagyja jóvá, a kérelmezõ
jogosult a visszaosztással csökkentett mennyiség alapján az egyes féléveken belüli szállítási idõszak arányos
csökkentésére.
(3) Ha az arányos visszaosztás miatt a kiosztás utolsó napjára a megállapodás alapján jutó alma mennyisége a jogosult
tanulók 10. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti számát nem éri el, e mennyiség nem szállítható ki.
(4) A közoktatási intézmény köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, az e rendeletben, valamint
a 288/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 13. cikkében szabályozott ellenõrzésnek,
különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenõrzésre.

10. §

(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmezõ és a közoktatási intézmény, mint szerzõdõ felek között
létrejött, a 8. § (1) bekezdésében említett megállapodás legalább az alábbiakat tartalmazza:
1. a szállító neve, székhelye, adószáma, regisztrációs száma;
2. a közoktatási intézmény neve, székhelye, adószáma, OM azonosító száma;
3. a teljesítés helyszíne vagy helyszínei;
4. a 2010/2011. tanítási év kezdetétõl 2011. január 31-ig tartó idõszakban (a továbbiakban: elsõ félév), valamint
a 2011. február 1-jétõl a 2010/2011. tanítási év végéig tartó idõszakban (a továbbiakban: második félév)
a termékkel való ellátás idõtartama;
5. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;
6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma;
7. a szállítandó (támogatott) termék darabszámban meghatározott teljes mennyisége félévenkénti bontásban,
amelyrõl a szállító havonként, az átadott alma darabszámát is tartalmazó gyûjtõszámlát állít ki;
8. a termékek kiszerelési módja és a kiszerelési mód szerinti egységnyi mennyiség (darabszám);
9. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);
10. a magas minõségû termékek mennyisége (pl. integrált termesztésbõl származó termék, ökológiai termesztésbõl
származó termék mennyisége);
11. a támogatott termék átvételének módja;
12. a támogatott termék kiosztásának módja és ideje;
13. a 3. mellékletben meghatározott kísérõ intézkedések közül legalább egy alkalmazott kísérõ intézkedés és annak
tervezett költsége, földrajzi kiterjedése, valamint az intézkedéssel érintett tanulók létszáma, és annak rögzítése,
hogy a közoktatási intézmény, a kérelmezõ vagy mindkettõ felelõs-e a kísérõ intézkedés megvalósításáért;
14. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során a 8–9. §-ban foglaltak szerint járnak el;
15. a kérelmezõ és a közoktatási intézmény képviseletére jogosult személyek aláírása.
(2) A 3. melléklet 1. pontja szerinti kísérõ intézkedés önállóan nem, csak más kísérõ intézkedés kiegészítéseként
alkalmazható, a 6. pont szerinti kísérõ intézkedés kizárólag a kérelmezõ és a közoktatási intézmény közös
felelõsségével alkalmazható.
(3) Ha az iskolagyümölcs-programban tagintézmények is részt vesznek, a közoktatási intézmény és a kérelmezõ között
létrejött megállapodásnak az (1) bekezdés 3., 6., 11., és 12. pontja szerinti adatokat a székhely és a tagintézmények
szerinti bontásban is tartalmaznia kell.
(4) A megállapodás kötelezõ tartalmi elemeit magában foglaló és az (1) bekezdésnek megfelelõ nyomtatványt az MVH
a hivatalos honlapján teszi közzé. A nyomtatvány mintáját a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A megállapodás alapján a termékkel való ellátás idõtartamának legalább 2 hónapnak kell lennie az elsõ és a második
félévben egyaránt.

6. A támogatás forrása
11. §

(1) Az iskolagyümölcs-program támogatására végrehajtására a bizottsági rendelet 4. cikk (4) bekezdés harmadik
albekezdése alapján meghozott bizottsági határozat és a bizottsági rendelet II. melléklete által meghatározott
társfinanszírozási aránynak megfelelõ támogatási keret áll rendelkezésre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási keret 5%-a a bizottsági rendelet 5. cikk (1) paragrafus b) pontjának
ii) alpontjában hivatkozott költségek fedezését szolgálja.
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7. Visszaosztási eljárás
12. §

(1) Amennyiben a 8–10. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezõk által igénybe
venni kívánt támogatás összege meghaladja a 11. §-ban meghatározott támogatási keretet, az MVH a megállapodás
alapján félévente szállítható almamennyiséget a 11. § szerint rendelkezésre álló keret és a 8–10. § szerint jóváhagyható
megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányának és az adott félévre a megállapodás
alapján a 8–10. § szerint jóváhagyható mennyiség szorzataként állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 8. § (4) és (5) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 10. §
(1) bekezdés 6. pontja szerinti számát nem érinti.

8. A kifizetési kérelem
13. §

(1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a 5. melléklet szerinti adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifizetési
kérelem) az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon a 2010/2011. tanítási év kezdete
és 2010. november 30. közötti idõszakban, a 2010. december 1. és 2011. február 28. közötti idõszakban, valamint
a 2011. március 1. és a 2010/2011. tanítási év vége közötti idõszakban kiszállított almára vonatkozóan, idõszakonként
egy alkalommal, az adott idõszak végét követõ harmadik hónap utolsó napjáig az MVH-hoz kell benyújtani.
(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell az egy idõszakban kiszállított összes támogatott termékrõl kiállított havi
gyûjtõszámlákat, amelyeken a kiszállított mennyiség darabszámban van feltüntetve és a gyûjtõszámlák összesítõjét,
amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.
(3) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidõn túli benyújtása esetén a bizottsági rendelet
11. cikkének (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.
(4) Az MVH a hiányosan benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében tíz munkanapos határidõ tûzésével, egy alkalommal
hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.
(5) Az MVH a támogatás kifizetésérõl a kifizetési kérelem hiánytalan beérkezésének napját követõ három hónapon belül
gondoskodik.

9. Az igényelhetõ támogatás mértéke
14. §

(1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelõen leszállított és kiosztott, a 6–7. §-ban elõírtaknak megfelelõ
alma darabjaként legfeljebb bruttó harminchét forint, amely tartalmazza a tanácsi rendelet 103ga. cikk (1) bekezdés
a)–b) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmezõ a számlát kiállította.
(2) Az MVH a támogatást a 11. § szerinti társfinanszírozási aránynak megfelelõen az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból, és ehhez kapcsolódóan a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésében meghatározott forrásból folyósítja.

10. Az európai iskolagyümölcs-programot népszerûsítõ plakát
15. §

(1) A kérelmezõ köteles azon közoktatási intézmények részére, amelyekkel az MVH által jóváhagyott megállapodással
rendelkezik, a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt elõírásoknak és a bizottsági rendelet III. mellékletében
meghatározott minimumfeltételeknek megfelelõ plakátot a szállítások kezdetét követõ tizenöt napon belül
a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyezõ számban átadni.
(2) A közoktatási intézmény az átvett plakátokat köteles a program teljes idõtartama alatt a székhelye és
az iskolagyümölcs-programban részt vevõ tagintézményei fõbejáratánál elhelyezni.

11. Ellenõrzés, jogkövetkezmények
16. §

(1) Az MVH a 2010. május 28. elõtt, valamint a 2010. június 20. után kötött, továbbá a 2010. június 21. után benyújtott
megállapodásokat, illetve a tagintézménnyel kötött összes megállapodást elutasítja.
(2) Ha egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésében meghatározott idõszak vonatkozásában több megállapodást is
kötött, akkor az MVH a közoktatási intézmény összes megállapodását elutasítja.
(3) Az MVH az 5. § (4) bekezdése, valamint a 13. § (4) bekezdése szerinti határidõn túl teljesített hiánypótlást döntése
meghozatalakor nem veszi figyelembe.
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(4) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelõen a kérelmezõ és a közoktatási intézmény által
kötött, a 8–10. § szerinti megállapodás teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenõrzését az MVH végzi. Az MVH
a helyszíni ellenõrzés során a támogatási kérelemhez mellékelt gyûjtõszámlák tõpéldányai mellett az átvételi jegyeket,
szállítójegyeket, fuvarleveleket és nyilvántartásokat is ellenõrzi.
(5) Ha az MVH az ellenõrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmezõ a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben,
az e rendeletben, illetve a megállapodásban elõírt bármely feltételt nem teljesítette, akkor a támogatási összeg
kifizetése iránti kérelmet elutasítja, vagy elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését.
(6) Amennyiben a kérelmezõ által a 2. § (1) bekezdésében meghatározott idõszakban kiszállított alma mennyisége
a kérelmezõnek az MVH által jóváhagyott valamennyi megállapodása alapján szállítható teljes mennyiség kevesebb,
mint 90%-a, úgy a leszállított mennyiségre esõ támogatási összeget az MVH a le nem szállított mennyiségre esõ
támogatás mértékével csökkenti. A szállítható teljes mennyiségbe és a le nem szállított mennyiségbe a 9. §
(3) bekezdése szerint le nem szállított mennyiség nem számít bele.
17. §

(1) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy a közoktatási intézmény nem tett eleget a jogszabályokban vagy
a megállapodásban elõírt kötelezettségeinek, akkor a közoktatási intézmény által ki nem osztott támogatott termék
e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül.
(2) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy az alma 8. § (5) bekezdés szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elõ,
mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói
létszámot, az így kiosztott támogatott termék e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a közoktatási intézménynél
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(3) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy a közoktatási intézmény nem tett eleget a 15. § (2) bekezdése
szerinti kötelezettségének, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támogatott termék e rendelet alapján
kiszámított ellenértékének 5%-a a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(4) Ha az MVH az ellenõrzése során megállapítja, hogy a közoktatási intézmény nem tett eleget a 8. § szerinti
megállapodásban a 10. § (1) bekezdés 13. pontja szerint vállalt kötelezettségének, akkor a közoktatási intézmény által
kiosztott támogatott termék e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 20%-a a közoktatási intézménynél
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

12. Záró rendelkezés
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és
2012. január 31-én hatályát veszti.
(2) A 20. § 2011. január 31-én lép hatályba.

13. Az Európai Unió jogának való megfelelés
19. §

Ez a rendelet
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet, és
b) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-,
feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi
támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20. §

Hatályát veszti az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanévi végrehajtásáról szóló 129/2009. (X. 8.) FVM rendelet.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 58/2010. (V. 7.) FVM rendelethez
Az elõzetes jóváhagyás iránti kérelem adattartalma
1.
1.2.
2.
3.
4.

5.

A kérelmezõ azonosító adatai.
A kérelmezõ regisztrációs száma.
Kapcsolattartási információk.
A kérelmezõ típusának a 1. § 1., 6., 7., 8. pontjának megfelelõ megjelölése.
A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy
a) kijelenti, hogy a Bizottság 288/2009/EK rendelete alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében
finanszírozott terméket csak azon közoktatási intézmények tanulói által történõ fogyasztás céljára szállítja,
amelyek vonatkozásában a támogatást igényli.
b) vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem a 10. § szerinti megállapodásban
foglaltaknak megfelelõen szállította le, vagy hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely a rendelet
értelmében nem jogosult támogatásra, az érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást visszafizeti.
c) vállalja, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság esetén az eredetileg kiutalt összeg és a jogosult összeg közötti
különbség pontos összegét visszafizeti,
d) vállalja, hogy a programban való részvételt alátámasztó okmányokat felszólításra az MVH rendelkezésére
bocsátja,
e) kijelenti, hogy a közoktatási intézményekkel kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet,
amelyben feltünteti a közoktatási intézmények nevét és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított
termék mennyiségét,
f) aláveti magát az MVH által végzett ellenõrzésnek, különös tekintettel a nyilvántartások részletes vizsgálatára és
a fizikai ellenõrzésre.
Keltezés, a kérelmezõ (cégszerû) aláírása.

2. melléklet az 58/2010. (V. 7.) FVM rendelethez
A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok
felsorolása
1.
1.2.
2.
3.
3.1.
4.
5.
5.1.
6.

A kérelmezõ azonosító adatai.
A kérelmezõ regisztrációs száma.
Kapcsolattartási információk.
A közoktatási intézményekkel kötött megállapodások száma (db).
A szállítandó termék teljes mennyisége (db).
A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Csatolt dokumentumok,
A közoktatási intézményekkel kötött megállapodás(ok) egy eredeti példánya.
Keltezés, a kérelmezõ (cégszerû) aláírása.
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3. melléklet az 58/2010. (V. 7.) FVM rendelethez
Az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérõ intézkedések
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.
Minimális kötelezõ tartalom:
a) A vonatkozó jogszabályok ismertetése;
b) Tájékoztatók az iskolagyümölcs-programról az iskolának, a szülõknek és a gyermekeknek
ba) Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok (pl. kísérõ intézkedés),
bb) Szülõknek: a program fõbb jellemzõi, a szállított termék, minõségi leírás és a minõség garanciája, a termék
beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási gyakoriság
stb.,
bc) Tanulóknak: az iskolagyümölcs-program fõbb jellemzõi (a korosztály számára érthetõ tartalommal és
formában);
c) Tájékoztató anyagok a zöldségek és gyümölcsök beltartalmi értékeirõl, egészséges táplálkozásban betöltött
szerepérõl (tanulók részére elkészíteni kötelezõ, szülõk tanárok részére opcionális);
d) Oktatási segédanyagok: az alma (mint növényfaj) bemutatása, almafajták leírása, almatermesztés bemutatása,
az almatárolás, csomagolás bemutatása, az almatermõtájak bemutatása;
e) A szállítóval megállapodást kötött közoktatási intézmények felsorolása;
f) Kapcsolattartó személy(ek) és az elérhetõségeik.
Zöldség-gyümölcs termelõi csoportokhoz, termelõi szervezetekhez, termelõkhöz szervezett tanulmányutak.
Minimális követelmények: az adott iskolában valamennyi az iskolagyümölcs-programban résztvevõ tanuló részére
biztosítani. A tanulók ismerjék meg a gyümölcsültetvényt, a szüretet, a postharvest munkákat (csomagolás, válogatás,
tárolás, szállítás) vagy a zöldségnövény termesztését, betakarítását és a postharvest munkáit.
Oktatási anyag, oktatási segédlet készítése/készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat
érintõ ismeretek fejlesztése érdekében.
Az egészséges étkezési szokásokat, illetve gyümölcs- és zöldségágazatot érintõ ismeretek oktatása valamennyi
az iskolagyümölcs-programban részt vevõ tanuló részére legalább három foglalkozási alkalommal.
A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny,
pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitûzõk, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz,
sportszer stb.). Minimális követelmény: az intézkedés a programban részt vevõ összes tanuló részére nyitva álljon,
az adott jutalom tartalmazzon az egészséges táplálkozást vagy a zöldség-, gyümölcsfogyasztást vagy
az almafogyasztást népszerûsítõ feliratot, ábrát.
Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és
zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben:
Gyümölcs
Termék

Adag/fõ

Körte

1/4 vagy 1/6 db

Meggy

3 dkg

Cseresznye

3 dkg

Kajszi

1/2 db

Õszibarack

1/4 vagy 1/6 db

Nektarin

1/4 vagy 1/6 db

Szilva

3 db

Piros ribiszke

3 dkg

Fekete ribiszke

3 dkg

Málna

3 dkg

Szeder

3 dkg

Szamóca

3 dkg
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Csemegeszõlõ

3 dkg

Ananász

1 db/10 fõ

Banán

1/2 vagy 1/4 db

Narancs

1/2 vagy 1/4 db

Mandarin

1 vagy 1/2 db

Kivi

1/2 db

Datolya

3 db

Füge

1 db

Sárgadinnye

1 db/10 vagy 15 fõ

Görögdinnye

1 db/30 fõ

Dió (héj nélkül)

3 dkg

Mandula (héj nélkül)

3 dkg

Zöldség
Termék

Adag/fõ

Sárgarépa

3 dkg

Zeller

3 dkg

Hónapos retek

3 db

Cékla

3 dkg

Uborka

3 dkg

Paradicsom

1/2 vagy 1/4 db

Paprika (tv, kápia, kaliforniai)

Tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db

Fejes saláta

1 fej/ 20 fõ

Karfiol

3 dkg

Brokkoli

3 dkg

Karalábé

1 db/8 fõ

Zöldborsó

3 dkg (szemes)

4. melléklet az 58/2010. (V. 7.) FVM rendelethez
Az iskolagyümölcs szállítására vonatkozó megállapodás minta
MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrõl a .................................................................................................................................................................................
(székhelye: ................................................................................................................................................................................................................
adószáma: ................................................................................................................................................................................................................
regisztrációs száma: ..............................................................................................................................................................................................
képviseli: .........................................................................................................................................................) a továbbiakban mint szállító,
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másrészrõl a ...............................................................................................................................................................................................................
(székhelye: ................................................................................................................................................................................................................
adószáma: .................................................................................................................................................................................................................
OM azonosító száma: ............................................................................................................................................................................................
képviseli: ..........................................................................................................................................................) a továbbiakban mint átvevõ
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
1.

A megállapodás tárgya
A szállító vállalja, hogy a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet) 103ga. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében tisztított,
fogyasztásra közvetlenül alkalmas friss almát szállít az átvevõ részére, az átvevõ pedig vállalja, hogy a terméket átveszi
és az 1–4. osztályos tanulói részére kiosztja.

2.

A szállítandó termék
A szállítandó alma meg kell feleljen az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010.
(V. 7.) FVM rendelet 7. §-a szerinti minõségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek.
A szállítandó alma származási helye:
Magyarország;
EU.
Magas minõségû termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
%
Integrált termelésbõl származó alma aránya:
%
Global gap tanúsítvánnyal rendelkezõ alma aránya:
%
Bio alma aránya:

3.

A teljesítés helyszíne(i)
A közoktatási intézmény székhelye:
.................................................................................... (helység) .......................................... (út/utca/tér) ................... (házszám)
A tagintézmény neve: ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................(helység) .......................................... (út/utca/tér) ................... (házszám)

4.

A teljesítési idõszak és a szállítások ütemezése
A jelen megállapodás alapján történõ szállítások idõszaka:
a) A 2010/2011. tanítási év kezdetétõl 2011. január 31-ig tartó idõszakban
hónap
napjától
2010. év
hónap
napjáig tart.
2011. év
b) A 2011. február 1-jétõl a 2010/2011. tanítási év végéig tartó idõszakban
hónap
napjától
2011. év
hónap
napjáig tart.
2011. év
A teljesítési idõszak alatti szállítások száma: ......................................................................................................................... alkalom/hét.

5.

A szállítandó termék mennyisége
A 4. a) pont szerinti idõszakban
A teljesítés helye
(székhely vagy
a tagintézmény neve)

Összesen:

Tanítási/foglalkozási
hetek száma a
teljesítési idõszakban

1–4. osztályos tanulók
száma

A szállítandó termék
teljes mennyisége (db)

A termékek kiszerelési
módja

A kiszerelési mód
szerinti egységnyi
mennyiség (db)
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A 4. b) pont szerinti idõszakban
A teljesítés helye
(székhely vagy
a tagintézmény neve)

Tanítási/foglalkozási
hetek száma a
teljesítési idõszakban

1–4. osztályos tanulók
száma

A szállítandó termék
teljes mennyisége (db)

A termékek kiszerelési
módja

A kiszerelési mód
szerinti egységnyi
mennyiség (db)

Összesen:
6.

A termék átvételének és kiosztásának módja
A közoktatási intézmény székhelyén
A termék átvételéért felelõs személy neve: ...................................................................................................................................................
A termék átvételéért felelõs személy beosztása/munkaköre: .................................................................................................................
A termék kiosztásáért felelõs személy:
pedagógus;
egyéb: .........................................
A kiosztás idõpontja:
elsõ tanóra elõtt;
tanórán;
tanórák közti szünetben;
tízórai szünetben;
napköziben;
egyéb: .........................................
A termék kiosztásnak helyszíne:
tanterem;
egyéb: .........................................
A .............................................................................................................................................................-ban (a tagintézmény megnevezése)
A termék átvételéért felelõs személy neve: ...................................................................................................................................................
A termék átvételéért felelõs személy beosztása/munkaköre: ................................................................................................................
A termék kiosztásáért felelõs személy:
pedagógus;
egyéb: .........................................
A kiosztás idõpontja:
elsõ tanóra elõtt;
tanórán;
tanórák közti szünetben;
tízórai szünetben;
napköziben;
egyéb: .........................................
A termék kiosztásnak helyszíne:
tanterem;
egyéb: .........................................

7.

Számlázás
A leszállított termékrõl a szállító havonként egy, az átadott alma darabszámát és az átvevõ OM azonosítóját is
tartalmazó gyûjtõszámlát állít ki. A gyûjtõszámlán kiszámlázott ellenértéket a kérelmezõ által igényelhetõ támogatás
fedezi.

8.

Számviteli elszámolás az átvevõnél
1. A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele
T 41231 Tõkeváltozások
K 4414 Belföldi egyéb szállító
2. A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként
T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak elõirányzat teljesítése
K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
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T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
K 4642 Mûködési célú támogatás bevétel
Ezt követõen vezetendõ ki a szállítói kötelezettség állománya
T 4414 Belföldi egyéb szállító
K 4122 Tõkeváltozás
9.

Kísérõ intézkedések
A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szállítási idõszak alatt az iskolagyümölcs-program 2010/2011.
tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet 3. mellékletében meghatározott (valamely) kísérõ
intézkedés(ek) megvalósításáért felelõs szerzõdõ fél:
szállító;
átvevõ;
közösen.
A kísérõ intézkedés(ek), amelye(ke)t az idõszak alatt megvalósít:
Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása
Zöldség-gyümölcs termelõi csoportokhoz, termelõi szervezetekhez, termelõkhöz szervezett tanulmányutak.
Oktatási segédanyag készítése/készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintõ ismeretek
fejlesztése érdekében.
A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintõ ismeretek oktatása.
A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny,
pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitûzõk, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz,
sportszer stb.).
Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és
zöldségféleségenként az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM
rendelet 3. mellékletének 6. pontja szerinti mennyiségben.
A kísérõ intézkedés(ek) tervezett költsége: ................................................................................................................................................ Ft
A kísérõ intézkedés megvalósításának terjedelme (elérhetõsége):
helyi;
régiós;
országos.
A kísérõ intézkedéssel érintett tanulók száma: ........ fõ

10.

Záró rendelkezések
A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás teljesítése során
az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM rendelet 8–9. §-ában
foglaltak szerint járnak el.
Jelen megállapodás ......................................... eredeti példányban készült, amelybõl ...................................... példány a szállítót,
...................................... példány az átvevõt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.
......................................................, 2010.
......................................
Szállító

5. melléklet az 58/2010. (V. 7.) FVM rendelethez
A kifizetési kérelem adattartalma
és a csatolandó dokumentumok felsorolása
1.
1.2.

A kérelmezõ azonosító adatai.
A kérelmezõ regisztrációs száma.

......................................
Átvevõ
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Kapcsolattartási információk.
Az igénylés alapját képezõ idõszak megjelölése.
A megjelölt idõszakban kiosztott támogatott termék teljes mennyisége.
A megjelölt idõszakra igényelt támogatás összege (Ft).
A kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy
a) kijelenti, hogy a kérelemnek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben, a 288/2009/EK bizottsági rendeletben,
valamint az iskolagyümölcs-program 2010/2011. tanévi végrehajtásáról szóló 58/2010. (V. 7.) FVM rendeletben
foglalt feltételeit megismerte és azoknak megfelel,
b) kijelenti, hogy a kérelem alapját képezõ megállapodás(ok)ban vállalt kötelezettségeit teljesítette,
c) kijelenti, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Csatolt dokumentumok,
Az idõszakban kiszállított összes támogatott termékrõl kiállított havi gyûjtõszámlák.
A gyûjtõszámlához csatolt havi igazolás, amely szerint a közoktatási intézmény a megkötött megállapodásban
foglaltaknak megfelelõen a terméket átvette.
Keltezés, a kérelmezõ (cégszerû) aláírása.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 59/2010. (V. 7.) FVM rendelete
a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az R. 4. § (4) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„f) pótlási, fajtaváltási engedély iránti kérelemhez gyökérnemes (saját gyökerû) szaporítóanyag felhasználása esetén
a talaj immuitásáról szóló laboratóriumi jegyzõkönyv másolatát;
g) telepítési engedély iránti kérelemhez a külön jogszabályban elõírt – öt évnél nem régebbi – ültetvénytelepítést
megalapozó talajvédelmi terv másolatát, amely gyökérnemes (saját gyökerû) szaporítóanyag felhasználása esetén
tartalmazza a talaj filoxéra ellenállóságának igazolását;”
(2) Az R. 4. § (4) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„i) kísérleti ültetvénytelepítés esetén a telepítési szándék bejelentésérõl az MgSzH Központ által kiállított hatósági
bizonyítványt.”
(3) Az R. 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A kérelmet a hegybíró az alábbi szempontok alapján vizsgálja meg:
a) a telepítés megfelel-e a hegyközségi rendtartásnak, valamint
b) a betelepíteni kívánt összefüggõ terület határától meghatározott ültetési távolság eléri-e legalább a sortávolság
felét.
(6) A kérelmet a benyújtástól számított nyolc munkanapon belül a hegybíró az (5) bekezdésben foglaltakkal
kapcsolatos megállapításaival, valamint az engedély iránti kérelemmel kapcsolatos javaslatával együtt továbbítja
az MVH PKI részére.”

2. §

Az R. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a kérelem a jogszabályi elõírásoknak megfelel, az MVH PKI – a hegybíró javaslatának mérlegelésével –
a telepítést, illetve a kivágást engedélyezi.
(2) Engedély legfeljebb három évre adható. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély idõbeli hatályát is.
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(3) Ha az MVH az engedélyezési eljárással összefüggõ helyszíni szemle alapján megállapítja, hogy a kivágást, pótlást
vagy fajtaváltást az engedély kiadását megelõzõen már megkezdték, de egyéb tekintetben a benyújtott kérelem és
az elvégzett mûvelet a jogszabályi elõírásoknak megfelel, úgy – a hegybíró szakmai szempontokra vonatkozó
javaslatának mérlegelésével – az engedély kiadása mellett a kérelmezõt a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 43/C. §-a szerinti mulasztási bírság megfizetésére kötelezi.”
3. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MgSzH a telepítés, illetve a kivágás megtörténtérõl szóló – az engedélyes által a Btv. alapján a hegybírónak
megküldött és a hegybíró által az MgSzH Központnak továbbított – bejelentés kézhezvételét követõen kivágás esetén
huszonkét munkanapon belül, telepítés (pótlás, fajtaváltás) esetén a vegetációs idõszakban ellenõrzi, hogy a mûvelet
megfelel-e az engedélyben foglaltaknak.”

4. §

Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A borpiac közös szervezésérõl szóló 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésében,
illetve a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 85i. cikk (5) bekezdés b) pontja szerint a 2008.
augusztus 1. után átruházott újratelepítési jogot a jogosult kizárólag oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy
oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel elõállított bor elõállítására alkalmas szõlõültetvény létesítésére vagy oltványiskola
mûvelésére használhatja fel. A jogosult a vásárolt újratelepítési jogát tovább nem ruházhatja át.”

5. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Az engedéllyel történt kivágást követõen az MVH PKI, az MgSzH által felvett ellenõrzési jegyzõkönyv alapján
az újratelepítési jogot nyilvántartásba veszi. Az újratelepítési jogot a jog keletkezésétõl annak felhasználásáig, ennek
hiányában 2015. december 31-ig az MVH a jog tulajdonosának tulajdonaként tartja nyilván figyelemmel a 7. §
(5) bekezdésében foglaltakra, amelyrõl határozatban értesíti az engedélyest.
(2) Az engedéllyel történt telepítést követõen az MVH PKI, az MgSzH által felvett ellenõrzési jegyzõkönyv alapján
az újratelepítési jog felhasználását a nyilvántartásában rögzíti.
(3) Az ügyfél kérelmére az MVH huszonkét munkanapon belül az újratelepítési jog nyilvántartás alapján másolatot
vagy kivonatot állít ki.”

6. §

(1) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az értékesítési felhívás alapján újratelepítési jogot vásárolhat az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki az újratelepítési jog vásárlási kérelmével – amelyhez csatolta az 1. számú
melléklet szerinti nyilatkozatát a jog felhasználásáról – egyidejûleg a 4. § szerinti telepítési engedély iránti kérelmet
nyújt be, és vállalja, hogy a vásárolt jogot annak idõbeli hatálya alatt, de legkésõbb a vásárlás borpiaci évét követõ
második borpiaci év végéig oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel elõállított
bort adó ültetvény telepítéséhez használja fel.”
(2) Az R. 12. § (6) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdés szerinti vásárlási kérelem bírálata során az ellenérték összege meghatározásánál, az ellenértéket csökkentõ
tényezõként az alábbiakat veszi figyelembe az MVH:]
„d) a kérelmezõ vállalja, hogy a vásárlást követõ borpiaci év végéig elvégzi a telepítést,
e) a kérelmezõ rendelkezett 2010. július 31-ig hatályos jog alapján kiállított, ezen idõpontban hatályát vesztõ
telepítési engedéllyel, amelyet nem használt fel, így a telepítési kérelemhez – ugyanazon helyrajzi számú terület
vonatkozásában – újratelepítési jogot kíván vásárolni és a vásárlási kérelemhez mellékeli a lejárt telepítési engedély
másolatát.”
(3) Az R. 12. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Amennyiben a kérelmezõ az alábbi dokumentumok egyikével igazolja, hogy fiatal mezõgazdasági termelõ, és
a kérelemhez mellékeli:)
„b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó
támogatások feltételeit meghatározó FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott támogatási határozat, vagy
kizárólag forráshiány miatti elutasításról szóló döntés másolatát,”
(a telepítési jogtartalékból a telepítési jogot részére az MVH térítésmentesen nyújtja.)
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7. §

Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) Az újratelepítési jog vásárlási kérelmet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon
kell benyújtani.
(2) Az MVH PKI az újratelepítési jog vásárlási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.
(3) Hiánypótolt kérelmek esetében az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás beérkezésének idõpontja
határozza meg.
(4) Az értékesítési felhívást tartalmazó közlemény határidõt állapít meg a kérelem benyújtására. A határidõt elmulasztó
ügyfélnek újratelepítési jog nem adható.
(5) Újratelepítési jog az ügyfélnek csak abban az esetben adható, amennyiben a telepítési engedély iránti kérelem
a jogszabályi elõírásoknak megfelel, azzal, hogy a 4. § (4) bekezdés d) pontjában elõírtakat nem kell alkalmazni.
(6) Amennyiben a kérelemben a kérelmezõ olyan újratelepítési jogot jelöl meg, amilyen borszõlõ termõhelyi kataszteri
pontszámú és osztályú jog a jogtartalékban nem áll rendelkezésre, úgy az MVH PKI nyilatkozattételre szólítja fel
a kérelmezõt a borszõlõ termõhelyi kataszteri pontszám vagy osztály módosítására, vagy a vásárlástól történõ
elállásra.
(7) Az újratelepítési jog vásárlási kérelem alapján hozott döntésében az MVH PKI nyolc munkanapos teljesítési határidõ
tûzésével felszólítja a kérelmezõt az újratelepítési jog ellenértékének a 12. § (1) bekezdésben meghatározott
közleményben közzétett bankszámlára történõ megfizetésére. Az ellenérték megfizetését követõen az MVH PKI
a kérelmezõ részére az újratelepítési jogot a nyilvántartásába bejegyzi, ezzel egyidejûleg a telepítési engedélyt
megadja.
(8) Amennyiben a kérelmezõ fizetési kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, úgy az MVH PKI az újratelepítési
jog vásárlása iránti kérelmet elutasítja.”

8. §

Az R. a következõ 20. §-sal egészül ki:
„20. § (1) E rendeletnek a szõlõtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 59/2010.
(V. 7.) FVM rendelettel [a továbbiakban: 59/2010. (V. 7.) FVM rendelet] módosított rendelkezéseit a 59/2010. (V. 7.) FVM
rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ telepítési, illetve kivágási engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. §

Az R. 3. § (1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe „öt munkanapon” szöveg lép.

10. §

Az R. 5. § (5) bekezdésében az „Az érvényességi idõ lejárta elõtt,” szövegrész helyébe az „Az idõbeli hatály lejárta elõtt,”
szöveg lép.

11. §

Az R. 6. § (3) bekezdésében a „telepítési engedély módosítása iránti kérelmet jóváhagyja” szövegrész helyébe
a „telepítési engedélyt módosítja” szöveg lép.

12. §

(1) Az R. 7. § (3) bekezdésében az „érvényességi idején belül” szövegrész helyébe „idõbeli hatályán belül” szöveg lép.
(2) Az R. 7. § (5) bekezdés c) pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg lép.
(3) Az R. 7. § (6) bekezdésében az „érvényességi idejük lejártával” szövegrész helyébe az „idõbeli hatályuk lejártával”
szöveg lép.

13. §

Az R. 9. § (3) bekezdésében „A kérelem csak akkor hagyható jóvá,” szövegrész helyébe „Az újratelepítési jog
átruházásának ténye csak akkor jegyezhetõ be a nyilvántartásba,” szöveg lép.

14. §

15. §

(1) Az R. 14. § (1) bekezdésében a „90. cikkében” szövegrész helyébe „85g. cikkében” szöveg lép.
(2) Az R. 14. § (9) bekezdés d) pontjában „bizonylatot” szövegrész helyébe „bizonyítványt” szöveg lép.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 22/2010. (V. 7.) IRM rendelete
a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának
elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus ûrlapokról
A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és
rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet
a) 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a fizetési meghagyás
kibocsátása iránti elektronikus kérelmet,
b) 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a biztosítási
intézkedés elrendelése iránti elektronikus kérelmet,
c) 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a végrehajtás
elrendelése iránti elektronikus kérelmet,
d) 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a fizetési
meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére, valamint a fizetési meghagyást
követõ biztosítási intézkedés elrendelése során elõterjesztendõ egyéb elektronikus kérelmet,
e) 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a fizetési meghagyás
kibocsátása iránti papír alapú kérelmet,
f) 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a biztosítási
intézkedés elrendelése iránti papír alapú kérelmet,
g) 7. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a végrehajtás
elrendelése iránti papír alapú kérelmet,
h) 8. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a végrehajtási lap
visszavonása iránti papír alapú kérelmet,
i) 9. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon kell elõterjeszteni a fizetési meghagyás
kibocsátása iránti egyszerûsített, papír alapú kérelmet.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt ûrlapok rendszeresítése a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara (a továbbiakban: közjegyzõi
kamara) feladata.

2. §

(1) Az 1. §-ban elõírt ûrlapok alkalmazása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kötelezõ.
(2) Az 1. § i) pontjában elõírt ûrlap alkalmazása nem kötelezõ; ezt az ûrlapot akkor lehet alkalmazni, ha a jogosult egy
kötelezettel szemben egy követelést kíván érvényesíteni, és a fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítését nem kéri.

3. §

(1) A közjegyzõi kamara az alkalmazandó ûrlapokat a honlapján közzéteszi.
(2) A közjegyzõi kamara honlapján fel kell tüntetni az ûrlapok közzétételének idõpontját.

4. §

(1) Ha az ûrlap módosítására kerül sor, a közjegyzõi kamara ennek tényérõl honlapján az új ûrlap közzétételét megelõzõ
hét nappal korábban tájékoztatást ad.
(2) A közjegyzõi kamara az új ûrlap közzétételét követõen a honlapján tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy
az ûrlap megváltozott.

5. §

(1) A közjegyzõi kamara az általa rendszeresített ûrlap közzétételének tényérõl haladéktalanul tájékoztatja
az igazságügyért felelõs minisztert (a továbbiakban: miniszter).
(2) Ha az ûrlap nem felel meg a jogszabályoknak, a miniszter erre felhívja a a közjegyzõi kamara figyelmét, és ezt követõen
a 11. §-ban meghatározott eljárási rendet kell követni.
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2. Az ûrlapokkal szembeni általános követelmények
6. §

7. §

A közjegyzõi kamarának a honlapján szereplõ tájékoztatásokat úgy kell kialakítania, hogy egyértelmûen kitûnjön
belõlük az, ha az ûrlap igénybevétele kötelezõ.
(1) Az ûrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon kellõ hely álljon rendelkezésre a kérelem elõterjesztésére.
(2) Az elektronikus ûrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon a fél hivatkozási száma feltüntethetõ legyen.
(3) A papír alapú ûrlapon a közjegyzõ érkeztetõ bélyegzõje lenyomatának helyét ki kell alakítani.

8. §

Az ûrlapon egyértelmûen meg kell különböztetni a fél által kötelezõen megadandó adatokat, és azokat, melyeket a fél
saját választása szerint adhat meg; a megkülönböztetésbõl egyértelmûen ki kell tûnnie, hogy mi a célja a nem kötelezõ
adatok megadásának.

9. §

(1) Az ûrlapot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes
elõterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint az ûrlap kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.
(2) Ha a közjegyzõi kamara részletes tájékoztatást tesz közzé a honlapján az ûrlap kitöltésének menetérõl, s abban kellõ
részletezettséggel szerepelteti az (1) bekezdésében meghatározott adatokat, az elektronikus ûrlapot külön
figyelmeztetéssel ellátni nem kell.
(3) A papír alapú ûrlaphoz az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást külön íven is meg lehet szövegezni, ebben
az esetben e tájékoztatót ugyanolyan módon kell elérhetõvé tenni az ügyfelek részére, mint az ahhoz tartozó ûrlapot.
Ezt a rendelkezést az ûrlap kitöltéséhez szükséges kódok listájára is alkalmazni kell.

3. A papír alapú ûrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények
10. §

(1) Az ûrlapot kódokkal kell kitölteni, ha a kérelem adatára vonatkozóan a rendelet melléklete annak alkalmazását írja elõ,
vagy ha a közjegyzõi kamara az ûrlap kitöltésénél alkalmazandó kód-listáját tesz közzé.
(2) Ha az ûrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendõ a beadvány hiánytalan elõterjesztésére, a félnek a beadvány
adatainak kitöltését másik ûrlapon kell folytatnia azzal, hogy a további ûrlapon fel kell tüntetnie annak tényét, hogy
azok az elsõ ûrlap pótlapjai; ekkor az elsõ ûrlapon (több pótlap esetén a folytatólagos ûrlapon is) a pótlap csatolásának
tényét fel kell tüntetni.

4. Egyeztetés az ûrlapok tartalmáról
11. §

(1) Ha a miniszter álláspontja szerint a közjegyzõi kamara által rendszeresített ûrlap (tájékoztatás) nem alkalmas arra, hogy
a felek a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényben elõírt módon terjeszthessék elõ beadványaikat, vagy
egyébként e rendelet elõírásaiba ütköznek, határidõ tûzésével felhívja a közjegyzõi kamarát az ûrlap módosítására.
(2) Ha a közjegyzõi kamara a miniszter felhívását határidõre nem teljesíti, a miniszter az ûrlap meghatározására egyeztetõ
bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hív össze.
(3) A közjegyzõi kamara honlapján közzétett ûrlapok a bizottság eljárásától függetlenül alkalmazandóak.

12. §

(1) A bizottságba két fõt a közjegyzõi kamara, két fõt a miniszter delegál.
(2) A bizottságban minden delegáltnak egy szavazata van.
(3) Ha a bizottság egyhangúlag, vagy három igen szavazattal és egy tartózkodással az ûrlap vitatott pontjaiban
megállapodik, a közjegyzõi kamara a bizottság döntésének megfelelõen jár el. Az ûrlap módosítására vonatkozó
döntés esetén a közjegyzõi kamara az ûrlapot a bizottság döntésének megfelelõen alakítja át, és errõl a honlapján a 3. §
és a 4. § (2) bekezdés szerint ad tájékoztatást.
(4) Ha a bizottság az ûrlappal kapcsolatban nem jut a (3) bekezdésben meghatározott módon döntésre, szakmai
álláspontját döntéshozatal érdekében döntésre felterjeszti a miniszternek.
(5) A miniszter által hozott döntés kötelezi a közjegyzõi kamarát.
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5. Egyéb rendelkezések
13. §

(1) A közjegyzõi kamarának a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényben szabályozott eljárások technikai
támogatására szolgáló, a közjegyzõk, a felek és az eljárásban részt vevõ egyéb személyek, valamint egyéb felhasználók
részére rendelkezésre álló, az interneten elérhetõ országosan egységes számítástechnikai rendszerét (a továbbiakban:
MOKK rendszere) úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus ûrlaphoz melléklet ne legyen csatolható.
(2) A jogutódlás megállapítása iránti kérelem alapjául szolgáló okiratok, valamint a követelés késõbbi kielégítésének
veszélyeztetettségét valószínûsítõ okiratok papír alapon csatolhatók a beadvány elõterjesztéséhez rendszeresített
ûrlaphoz.
(3) Ha a kérelmét elektronikus úton elõterjesztõ fél a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmével, biztosítási
intézkedés iránti kérelmével vagy végrehajtás elrendelése iránti kérelmével egyidejûleg olyan kérelmet is elõterjeszt,
melyhez a (2) bekezdés vagy az Fmhtv. 10. § (3) bekezdése alapján papír alapú mellékletet kíván csatolni, a melléklet
csatolásának és postai úton történõ megküldésének tényét az elektronikus ûrlapon jeleznie kell.
(4) A mellékletet a félnek a kérelem elektronikus úton történõ elõterjesztését követõ 3 munkanapon belül kell ajánlott
küldeményként postára adnia az eljáró közjegyzõ részére.

14. §

(1) A közjegyzõi kamara a honlapján – a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkezett küldemények
kivételével – közzéteszi azokat a minimális mûszaki feltételeket, amelyeket a feleknek alkalmazniuk kell a MOKK
rendszerének igénybevételekor.
(2) A közjegyzõi kamara – a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül megküldhetõ ûrlap
kivételével – az elektronikus ûrlap kitöltéséhez szükséges internetes felületet biztosít a MOKK rendszerén keresztül.

15. §

(1) A közjegyzõi kamara a honlapján közzéteszi a postai úton beküldendõ, papír alapú letölthetõ és kinyomtatható
ûrlapot.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint közzétett ûrlap elektronikus eljárásra nem alkalmazható.
(3) A fél papír alapú ûrlapot a közjegyzõ irodájában is igényelhet.

16. §

(1) Ha a közjegyzõi kamara a kérelem elõterjesztésére olyan ûrlapot rendszeresít, melynek igénybevétele nem kötelezõ,
ennek tényére a felek figyelmét fel kell hívnia.
(2) A nem kötelezõ ûrlapot a közjegyzõi kamarának a 3–5. §-ban és a 7–15. §-ban meghatározott módon kell
rendszeresítenie.

6. Záró rendelkezések
17. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (1) bekezdés i) pontja, a 2. § (2) bekezdés és a 9. melléklet 2011. január 10-én lép hatályba.
Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.5.
1.6.

A jogosulttal kapcsolatos kötelezõ adatok:
név (elnevezés)
idézési cím
szervezet jogosult esetén nyilvántartási szám vagy cégjegyzékszám
jogosult személyének típusa
a kitöltést segítõ kódtár
annak jelzése, ha egyetemleges jogosultakról van szó
több jogosult esetén annak jelölése, ha az 1. rendû jogosult nem képviselheti a többi jogosultat
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1.7.
1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.1.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.6.1.
4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.2.1.
4.7.3.
4.7.3.1.
4.7.4.
4.7.5.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.1.1.
8.4.
8.4.1.
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képviselõ esetében neve, idézési címe
képviselet típusa
a kitöltést segítõ kódtár
meghatalmazott esetén nyilatkozat a képviseleti jogosultságról
Fizetési meghagyás kibocsátása iránti határozott kérelem.
A kötelezettel kapcsolatos adatok:
név (elnevezés)
idézési cím
kötelezett személyének típusa
a kitöltést segítõ kódtár
annak jelzése, ha egyetemleges kötelezettekrõl van szó
nem egyetemleges kötelezettek esetén az egyes kötelezetteket a fõkövetelésbõl terhelõ összeg
pénznem
a kitöltést segítõ kódtár
A követeléssel kapcsolatos adatok:
a követelés alapjául szolgáló jogviszony
a kitöltést segítõ kódtár
az érvényesíteni kívánt jog
a kitöltést segítõ kódtár
a követelés beazonosításához szükséges adatok (számlatartozás esetén a számla kelte és sorszáma stb.)
a követelés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttének és a követelés lejártának idõpontja
a fõkövetelés összege
a fõkövetelés pénzneme
a kitöltést segítõ kódtár
A követelés után követelt kamattal kapcsolatos nem kötelezõ adatok:
tõkeösszeg, ha a fõköveteléstõl eltér
kamattípus (jogcím)
a kitöltést segítõ kódtár
kamatperiódus
a kitöltést segítõ kódtár
kamatláb (%)
kamattal érintett idõszak.
A jogosulttal kapcsolatos nem kötelezõ adatok:
annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre a követelés teljesítését elfogadja
annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre díjtúlfizetés esetében a különbözet visszautalandó.
az 5.1. és 5.2. pont szerinti teljesítés esetén közleményként feltüntetendõ azonosító.
A kötelezettel kapcsolatos nem kötelezõ adatok:
természetes személy kötelezett születési helye és ideje, anyja neve, adóazonosító jele, személyi azonosítója
jogi személy, jogi személyiség nélküli, jogalanyisággal rendelkezõ szervezet kötelezett nyilvántartási száma
(cégjegyzékszáma), adószáma
törvényes képviselõ által képviselt kötelezett esetén a képviselõ neve, idézési címe.
Perré alakulás esetére a perben illetékes bíróság megjelölése azon adatokkal együtt, amelyekbõl a bíróság hatásköre
és illetékessége megállapítható.
Egyéb nem kötelezõ adatok:
az érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tények elõadása, a kérelem indokai
bizonyítékok megjelölése
eljárási költségek
a kitöltést segítõ kódtár
utalás arra, ha az ügyvédi díj megbízási szerzõdés alapján jár
végrehajtói kézbesítés kérése
végrehajtói kézbesítéshez szükséges adatok.
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Annak jelölése, hogy a kérelem elektronikus beadását követõ 3 munkanapon belül papír alapon az eljáró közjegyzõhöz
igazolási kérelmet terjeszt elõ a jogosult, és annak elbírálásáig kéri a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem
függõben tartását.
Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
lényeges joghatások
az ûrlap kitöltésének módja.

2. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.4.1.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.10.5.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

•

Az adóssal kapcsolatos adatok:
név (elnevezés), születési név
anyja neve
születési hely és idõ
személyi igazolvány szám, személyi azonosító
lakóhely (székhely, telephely)
ország
irányítószám
helység
közterület jellege
a kitöltést segítõ kódtár
házszám
emelet
ajtószám
telefonszám
faxszám
elektronikus levelezési cím
foglalkozás, munkahely
fizetési számlaszám, számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
adóazonosító jel
nem természetes személy adós esetén
cégjegyzékszám
adószám
nyilvántartási szám, nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
képviselõ esetében
név
cím
telefonszám
faxszám
képviselet típusa
a kitöltést segítõ kódtár.
A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
név (elnevezés)
anyja neve
születési hely és idõ
lakóhely (székhely, telephely)
ország
irányítószám
helység
közterület
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2.4.4.1.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.6.1.
2.7.7.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

•
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a kitöltést segítõ kódtár
házszám
emelet
ajtószám
telefonszám
faxszám
elektronikus levelezési cím
fizetési számlaszám, számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
nem természetes személy végrehajtást kérõ esetén
cégjegyzékszám
adószám
nyilvántartási szám, nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
képviselõ esetében
név
idézési cím
telefonszám
faxszám
elektronikus levelezési cím
képviselet típusa
a kitöltést segítõ kódtár
meghatalmazott esetén nyilatkozat a képviseleti jogosultságról.
Biztosítási intézkedés elrendelése iránti határozott kérelem.
A biztosítandó pénzköveteléssel kapcsolatos adatok, melyekbõl a közjegyzõ hatásköre megállapítható:
a kibocsátott fizetési meghagyás ügyszáma
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 189. §-a szerinti esetben a kibocsátott fizetési meghagyás
ügyszáma és a kibocsátott végrehajtási lap ügyszáma.
A kérelem elõterjesztését igazoló nyilatkozatok:
arra a tényre utalás, hogy a fizetési meghagyás még nem jogerõs
arra utaló tények, hogy a követelés késõbbi kielégítése veszélyben van.
Annak jelölése, hogy a kérelem elektronikus beadását követõ 3 munkanapon belül papír alapon az eljáró közjegyzõhöz
jogutódlás megállapítása iránti kérelmet terjeszt elõ vagy a követelés késõbbi kielégítését veszélyeztetõ
körülményeket valószínûsítõ okiratokat csatol a végrehajtást kérõ, és a jogutódlás iránti kérelem elbírálásáig kéri
a biztosítási intézkedés iránti kérelem függõben tartását.
Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
lényeges joghatások
az ûrlap kitöltésének módja
a bírósági végrehajtót, valamint a végrehajtást kérõ jogi képviseletét ellátó ügyvédet és jogtanácsost megilletõ
díjazásról, továbbá ezeknek az összegeknek az elõlegezésérõl és viselésérõl szóló tájékoztatás
arról szóló tájékoztatás, hogy ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
arról szóló tájékoztatás, hogy a követelés késõbbi kielégítésének veszélyeztetettségét valószínûsítõ dokumentumok
hiteles másolata – ha ilyen dokumentumok rendelkezésre állnak – papír alapon küldhetõ meg az eljáró közjegyzõnek.

3. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A végrehajtás elrendelése iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.

14649

Az adóssal kapcsolatos adatok:
név (elnevezés), születési név
anyja neve
születési hely és idõ
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1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.4.1.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.
1.10.5.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.4.1.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
2.4.8.
2.4.9.
2.4.10.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
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személyi igazolvány szám, személyi azonosító
lakóhely (székhely, telephely)
ország
irányítószám
helység
közterület jellege
a kitöltést segítõ kódtár
házszám
emelet
ajtószám
telefonszám
faxszám
elektronikus levelezési cím
foglalkozás, munkahely
fizetési számlaszám, számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
adóazonosító jel
nem természetes személy adós esetén
cégjegyzékszám
adószám
nyilvántartási szám, nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
képviselõ esetében
név
cím
telefonszám
faxszám
képviselet típusa
a kitöltést segítõ kódtár.
A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
név (elnevezés)
anyja neve
születési hely és idõ
lakóhely (székhely, telephely)
ország
irányítószám
helység
közterület jellege
a kitöltést segítõ kódtár
házszám
emelet
ajtószám
telefonszám
faxszám
elektronikus levelezési cím
fizetési számlaszám, számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
nem természetes személy végrehajtást kérõ esetén
cégjegyzékszám
adószám
nyilvántartási szám, nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
képviselõ esetében
név
idézési cím
telefonszám
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2.7.4.
2.7.5.
2.7.6.
2.7.6.1.
2.7.7.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.2.1.
4.3.3.
4.3.3.1.
4.3.3.2.
4.3.3.2.1.
4.3.3.3.
4.3.3.3.1.
4.3.3.4.
4.3.3.5.
4.4.
4.4.1.
4.4.1.1.
4.4.2.
4.4.2.1.
4.5.
4.6.
4.6.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.7.1.
6.7.1.1.
6.7.1.2.
6.7.1.3.
6.7.1.4.
6.7.1.4.1.
6.7.1.5.
6.7.1.6.
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faxszám
elektronikus levelezési cím
képviselet típusa
a kitöltést segítõ kódtár
meghatalmazott esetén nyilatkozat a képviseleti jogosultságról.
A fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti kérelem.
A fizetési meghagyással kapcsolatos adatok:
kibocsátó közjegyzõ neve, székhelye
fizetési meghagyás ügyszáma
fizetési meghagyás végrehajtandó része
a fõkövetelés összege
a fõkövetelés pénzneme
a kitöltést segítõ kódtár
a követelés után követelt kamattal kapcsolatos nem kötelezõ adatok:
tõkeösszeg, ha a fõkövetelés összegétõl eltér
kamattípus (jogcím)
a kitöltést segítõ kódtár
kamatperiódus
a kitöltést segítõ kódtár
kamatláb (%)
kamattal érintett idõszak.
a pénzkövetelés jogcíme
a követelés alapjául szolgáló jogviszony
a kitöltést segítõ kódtár
az érvényesíteni kívánt jog
a kitöltést segítõ kódtár
a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
a fizetési meghagyás jogerõre emelkedésének napja
annak jelölése, ha a fizetési meghagyás a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 99. § (2) bekezdése
szerinti vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre.
A tartozásért felelõs személyekkel kapcsolatos adatok:
egyetemleges felelõsség esetén adóstárs megnevezése
nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai.
Az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyaival kapcsolatos adatok:
annak jelölése, hogy a végrehajtást kérõ az adós bárhol fellelhetõ vagyona tekintetében kéri a végrehajtást
fizetési számla
pénzforgalmi számla
munkabér, egyéb járandóság
ingóság
értékpapír
követelés
ingatlan
címe:
ország
irányítószám
helység
közterület
a kitöltést segítõ kódtár
házszám
emelet
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6.7.1.7.
6.7.2.
6.8.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
9.
9.1.
10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.3.1.
13.3.2.
13.4.
13.4.1.
13.4.1.1.
13.4.2.
14.

15.
15.1.
15.2.
15.3.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

16.5.
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ajtószám
helyrajzi szám
egyéb.
Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás
foganatosítását:
a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra
a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétõl függõen (a végrehajtóhoz
intézett, erre irányuló kérelemmel)
a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétõl függõen
(a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ vagy jogi képviselõje a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény
foganatosításánál részt kíván-e venni.
Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõt milyen költségkedvezmény illet meg:
költségfeljegyzési jog.
A végrehajtást kérõ végrehajtónak szóló nyilatkozata arról, hogy a végrehajtás foganatosítása tárgyi költségmentes,
abban a feleket tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg.
A vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog [Vht. 89. §
(3) bekezdés].
Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtási lapot postán kézbesítse az adósnak.
A végrehajtással felmerült költségek:
állam javára behajtandó illeték
végrehajtást kérõ részére behajtandó illeték
a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara részére behajtandó díj
a fizetési meghagyásos eljárás díja
a végrehajtás elrendelésének díja
a végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó költség
ügyvédi díj
utalás arra, ha megbízási szerzõdés alapján jár
egyéb.
Annak jelölése, hogy a kérelem elektronikus beadását követõ 3 munkanapon belül papír alapon az eljáró közjegyzõhöz
jogutódlás megállapítása iránti kérelmet terjeszt elõ a végrehajtást kérõ, és annak elbírálásáig kéri a végrehajtás
elrendelése iránti kérelem függõben tartását.
A Magyar Országos Közjegyzõi Kamara által kezdeményezett végrehajtási eljárások speciális adatai:
az a fizetési számlaszám, amelyre a követelés összege utalandó
az a fizetési számlaszám, amelyre a végrehajtási díj összege utalandó
az a fizetési számlaszám, amelyre a végrehajtási eljárás költségének összege utalandó.
Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
lényeges joghatások
az ûrlap kitöltésének módja
arról szóló tájékoztatás, hogy ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
arról szóló tájékoztatás, hogy a 6.2.–6.8. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függõen – a végrehajtás költségeinek
csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérõ
a 6.1. szerinti kérelmet terjeszt elõ.
a bírósági végrehajtót, valamint a végrehajtást kérõ jogi képviseletét ellátó ügyvédet és jogtanácsost megilletõ
díjazásról, továbbá ezeknek az összegeknek az elõlegezésérõl és viselésérõl szóló tájékoztatás.
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4. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére,
valamint a fizetési meghagyást követõ biztosítási intézkedés elrendelése során elõterjesztendõ egyéb
kérelmek benyújtásához alkalmazandó elektronikus ûrlap adattartalma
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.

A kérelem adatai:
a kérelem tárgya
a kérelem elõterjesztésének indokai, az annak alátámasztására szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
elõadásával.
A kérelemmel érintett ügy adatai.
Annak jelölése, ha a fél a beadványhoz papír alapon nyújt be mellékletet.
Az ûrlapon lévõ figyelmeztetések:
lényeges joghatások
az ûrlap kitöltésének módja.

5. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem papír alapú ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

A fizetési meghagyás elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 9. pontja kivételével –:
az eljáró közjegyzõ neve és székhelye (iroda címe)
személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem elõterjesztésére utalás
okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elõ a kérelmet
neve
címe
jogosult aláírásának helye.

6. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem papír alapú ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 1.5.4.1.,
2.4.4.1. és 6. pontja kivételével –:
az eljáró közjegyzõ neve és székhelye (iroda címe)
személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem elõterjesztésére utalás
okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elõ a kérelmet
neve
címe
végrehajtást kérõ aláírásának helye.

7. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A végrehajtás elrendelése iránti kérelem papír alapú ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.

A végrehajtási kérelem elektronikus ûrlapjának adattartalmán túlmenõen – az ûrlap 1.5.4.1., 2.4.4.1. és 14. pontja
kivételével –:
az eljáró közjegyzõ neve és székhelye (iroda címe)
személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem elõterjesztésére utalás
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8. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem papír alapú ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.

A kérelmezõvel kapcsolatos kötelezõ adatok:
név (elnevezés)
idézési cím
szervezet jogosult esetén nyilvántartási szám vagy cégjegyzékszám
kérelmezõ személyének típusa
a kitöltést segítõ kódtár
képviselõ esetében neve, idézési címe
képviselet típusa
a kitöltést segítõ kódtár
meghatalmazott esetén nyilatkozat a képviseleti jogosultságról.
A kérelemmel érintett végrehajtási lap adatai:
a végrehajtási lapot kiállító közjegyzõ neve, székhelye
a végrehajtási lap ügyszáma.
Kérelem a végrehajtási lap visszavonása iránt.
A kérelem elõterjesztésének indokai.
Az eljáró közjegyzõ neve és székhelye (iroda címe)
annak jelölése, ha a végrehajtási lapot kibocsátó közjegyzõvel azonos.
Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elõ a kérelmet:
neve
címe.
A kérelmezõ aláírásának helye.
Az ûrlapon lévõ figyelmeztetések:
lényeges joghatások
az ûrlap kitöltésének módja.

9. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A fizetési meghagyás kibocsátása iránti egyszerûsített kérelem papír alapú ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.4.

A fizetési meghagyás elektronikus ûrlapjának adattartalma a következõ kivételekkel:
az ûrlap 1.6. pontja
az ûrlap 3.4. pontja
az ûrlap 3.5. pontja
az ûrlap 8.4. pontja
az ûrlap 9. pontja.
Egyéb adatok:
az eljáró közjegyzõ neve és székhelye (iroda címe)
személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem elõterjesztésére utalás
okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elõ a kérelmet
neve
címe
jogosult aláírásának helye.
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 23/2010. (V. 7.) IRM rendelete
a fizetési meghagyásos eljárás automatikus ügyelosztási rendszerének mûködésérõl
és az új közjegyzõ kijelölése iránti kérelem elõterjesztését megalapozó kérelmek számáról
A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és
rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az ügyek kiosztásának szabályai
1. §

Az elektronikus úton elõterjesztett fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmeknek (a továbbiakban: kérelem)
a közjegyzõi székhelyek közötti automatikus, egyenlõ arányban történõ elosztása a Magyar Országos Közjegyzõi
Kamarának (a továbbiakban: közjegyzõi kamara) a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben
(a továbbiakban: Fmhtv.) szabályozott eljárások technikai támogatására szolgáló, a közjegyzõk, a felek és az eljárásban
részt vevõ egyéb személyek, valamint egyéb felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhetõ,
országosan egységes számítástechnikai rendszerének (a továbbiakban: MOKK rendszere) alkalmazásával,
az e rendeletben foglaltak szerint történik (a továbbiakban: elektronikus ügyelosztás).

2. §

A kérelmek a MOKK rendszere útján automatikusan, az érkezés sorrendjében, egyesével kerülnek a közjegyzõi
álláshelyek között kiosztásra.

3. §

(1) Az elektronikus ügyelosztásnak a közjegyzõi álláshelyek tekintetében arányosnak kell lennie.
(2) Ha a közjegyzõi szolgálat év közben keletkezik, vagy év közben jön létre új közjegyzõi álláshely, az arányos ügyelosztás
ez esetben az érintett álláshely tekintetében idõarányosan teljesül.

4. §

Ha közjegyzõi álláshely jön létre, vagy szûnik meg, a közjegyzõi kamarának kell gondoskodnia arról, hogy az érintett
közjegyzõi álláshely székhelykódja a MOKK rendszerében lévõ ügyelosztási rendbe bekerüljön vagy onnan törlésre
kerüljön.

5. §

(1) A közjegyzõk – e rendeletben meghatározott kivétellel – a székhelykódok számsorrendjében kapják meg
a kérelmeket.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti sorrend alapján valamennyi közjegyzõ részére került kérelem kiosztásra, a kiosztást elölrõl
kell kezdeni.

6. §

(1) Ha a közjegyzõ által az Fmhtv. 9. § (5) bekezdése alapján megadott személyek vezetékneve és a kérelem szerinti
fizetési meghagyásos eljárásban érintett valamely fél vagy képviselõjének vezetékneve azonos, az elektronikus
ügyelosztás során ez a kérelem automatikusan az 5. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint soron következõ
közjegyzõre kerül kiosztásra.
(2) Ha az (1) bekezdés alkalmazásával nem lehet az ügyet kiosztani, akkor azt az (1) bekezdésben foglaltak megfelelõ
alkalmazásával kell a soron következõ közjegyzõre kiosztani. Ez az eljárás követendõ mindaddig, amíg az ügy valamely
közjegyzõre kiosztható lesz.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásával kimaradt közjegyzõ részére a soron következõ kérelmet kell kiosztani, kivéve, ha
az (1) bekezdés alkalmazásának van helye; ebben az esetben a közjegyzõre a soron következõ kiosztható kérelmet kell
osztani.
(4) Ha az (1) és (2) bekezdés alkalmazása esetén nem lenne olyan közjegyzõ, akire a kérelmet ki lehetne osztani, a kérelmet
az 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint soron következõ közjegyzõnek kell kiosztani.

7. §

(1) A MOKK rendszerét úgy kell kialakítani, hogy ha a közjegyzõt a közjegyzõi kamara elnöke (elnökhelyettese)
mentesítette a fizetési meghagyásos eljárásban való közremûködés alól, a közjegyzõ részére a mentesítés idõszaka
alatt és az azt megelõzõ 15 napos idõszakban kérelem ne kerüljön kiosztásra.
(2) Ha a közjegyzõt tartós helyettes helyettesíti, a tartós helyettes a helyettesített közjegyzõ nevében is elõterjeszthet
mentesítés iránti kérelmet.
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8. §

A mentesített közjegyzõ a mentesítés idõszakának végét követõ elsõ új kiosztási körben kap újra kérelmet.

9. §

Nem kell a közjegyzõ részére másik kérelmet kiosztani az 5. § alkalmazásával, ha a közjegyzõ a fizetési meghagyásos
ügyben kizárás miatt nem járhat el.

2. Másik közjegyzõ kijelölését megalapozó kérelmek száma
10. §

Ha a közjegyzõhöz egy héten belül
a) több mint 20 fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, vagy
b) több mint 10 fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem és több mint 10 fizetési meghagyásos eljárást követõ
végrehajtás elrendelése iránti kérelem
érkezik papír alapon, a közjegyzõ kérheti a közjegyzõi kamara elnökétõl (elnökhelyettesétõl), hogy az a) pont szerinti
esetben a 20. feletti fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, a b) pont szerinti esetben pedig a 10. feletti, fizetési
meghagyás kibocsátása iránti kérelem intézésére másik közjegyzõt jelöljön ki.

11. §

Ha a közjegyzõhöz egy héten belül több mint 20 fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtás elrendelése iránti
kérelem érkezik papír alapon, a közjegyzõ kérheti, hogy az ebben az idõszakban postai úton érkezõ fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelem intézésére a közjegyzõi kamara elnöke (elnökhelyettese) másik közjegyzõt jelöljön ki.

12. §

Ezen alcím alkalmazásában a végrehajtás elrendelése iránti kérelmen a biztosítási intézkedés elrendelése iránti
kérelmet is érteni kell.

3. Záró rendelkezések
13. §

Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba.
Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 24/2010. (V. 7.) IRM rendelete
a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülõ költségkedvezmény elõfeltételeirõl,
engedélyezésérõl, megvonásáról és a költségek elõlegezésérõl, továbbá az elõlegezett,
valamint a nem elõlegezett költségek megfizetésérõl és behajtásáról, a költségkedvezmény
engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról
A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és
rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A költségfeljegyzési jog engedélyezése, felülvizsgálata és megvonása
1. §

A fizetési meghagyásos eljárás és fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtási eljárás elrendelése során
érvényesülõ személyes költségfeljegyzési jog (a továbbiakban: költségfeljegyzési jog) engedélyezésére, a költségek
elõlegezésére, illetve az elõlegezett, valamint a nem elõlegezett költségek megfizetésére és behajtására
a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címû 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kmr.)
6. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén kerül sor.

2. §

(1) A közjegyzõ a fél költségfeljegyzési jog iránti kérelemérõl az ellenfél meghallgatása nélkül dönt.
(2) A Kmr. 7. § (1) bekezdését a költségfeljegyzési jogban részesített félnek is alkalmaznia kell azzal, hogy illetékköteles
beadványain a költségfeljegyzési jogra kell utalnia.
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(3) A költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem elutasításáról hozott végzésben a közjegyzõ felhívja a felet,
hogy a határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül a meg nem fizetett eljárási díjat, végrehajtási díjat és
a biztosítási intézkedés elrendeléséért megfizetendõ díjat (a továbbiakban együtt: díj) a fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelme, a végrehajtási eljárás elrendelése, vagy a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelme
hatálytalanságának terhe mellett fizesse meg.
3. §

(1) A közjegyzõ a költségfeljegyzési jog feltételeinek fennállását a Kmr. 8. § (1) bekezdésben foglalt esetben a Kmr. 8. §
(2) bekezdésben meghatározott módon felülvizsgálja.
(2) A Kmr. 8. § (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezés a költségfeljegyzési jog feltételeinek felülvizsgálata során is
alkalmazandó. Ha a félnek a költségfeljegyzési jog megvonása miatt díjfizetési kötelezettsége keletkezik, a közjegyzõ
felhívja, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 8 napon belül a díjat fizesse meg.
(3) A közjegyzõ a felhívást azzal a figyelmeztetéssel látja el, hogy a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díjat
végrehajtási költségként kell behajtani.

2. Egyéb költségkedvezményre vonatkozó eljárás
4. §

(1) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben (a továbbiakban: Fmhtv.) 49. § szerinti
költségkedvezmény fennállásáról külön végzést nem kell hozni.
(2) Ha a közjegyzõ az eljárása folyamán megállapítja, hogy az Fmhtv. 49. §-a szerinti költségkedvezmény nem áll fenn,
felhívja a felet, hogy a végzés kézhezvételétõl számított 8 napon belül a meg nem fizetett díjat fizesse meg.
(3) A fél fellebbezéssel egyidejûleg elõterjesztett illetékfeljegyzési jog vagy költségmentesség engedélyezése iránti
kérelmét a fellebbezés elbírálására illetékes megyei bíróság bírálja el.

3. Jogorvoslat
5. §

A költségfeljegyzési jog engedélyezésére irányuló kérelmet elutasító, a költségfeljegyzési jogot megvonó, egyéb
költségkedvezmény fenn nem állását megállapító végzés elleni jogorvoslatra a Kmr. 16. §-át alkalmazni kell.

4. A költségek elõlegezése, megfizetése
6. §

(1) A költségfeljegyzési jog folytán
a) az Fmhtv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárási díjat és a végrehajtási díjat a félnek nem kell
elõlegezni,
b) a fél mentes a közjegyzõ határozata ellen elõterjesztett fellebbezés és az ellentmondás folytán perré alakult eljárás
viselése alól, és
c) a fizetési meghagyást követõ bírósági végrehajtási eljárás során a végrehajtási költség fél helyett történõ
elõlegezésére a Kmr. 15/E. §-ában foglalt rendelkezések alkalmazásával kerül sor.
(2) Az eljáró közjegyzõ viseli az eseti gondnok és az ügygondnok részére készített egyszeri jegyzõkönyv- vagy egyéb
iratmásolat másolatkészítési költségét.
(3) A költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett és behajthatatlan díjat a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara
(a továbbiakban: közjegyzõi kamara), a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara és a közjegyzõk viselik.

7. §

A költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj összegét a közjegyzõ rögzíti a közjegyzõi kamarának
az Fmhtv.-ben szabályozott eljárások technikai támogatására szolgáló, a közjegyzõk, a felek és az eljárásban részt vevõ
egyéb személyek, valamint egyéb felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhetõ országosan egységes
számítástechnikai rendszerébe (a továbbiakban: MOKK rendszere).

5. A költségek fél általi viselése
8. §

(1) Ha a felek közösen kérik az eljárás megszüntetését, megállapodásuk azonban nem terjed ki a költségfeljegyzési jog
folytán meg nem fizetett díj viselésére, a közjegyzõ a feleket arra egyetemlegesen kötelezi.
(2) A közjegyzõ végzésében a jogosultat kötelezi a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj vagy csökkentett díj
megfizetésére, ha
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a)

a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elutasításának, a végrehajtás elrendelése iránti kérelem
elutasításának vagy a végrehajtás megtagadásának van helye,
b) a jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét visszavonja, vagy
c) az eljárást – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – megszünteti.
(3) Ha a közjegyzõ a fizetési meghagyás alapján elrendelt végrehajtást vagy a biztosítási intézkedést megszünteti,
végzésében kötelezi a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett végrehajtási díj és biztosítási intézkedés
elrendeléséért megfizetendõ díj viselésére köteles felet a díj megfizetésére.

6. A fizetési meghagyás ellen elõterjesztett ellentmondás folytán perré alakult eljárásban alkalmazandó
szabályok
9. §

(1) Ha a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj megfizetésére a felet az eljárás folyamán kell kötelezni,
a bíróság a 3. § (2) és (3) bekezdésben foglalt módon, külön határozatban rendelkezik annak megfizetésérõl.
(2) A bíróság az eljárást befejezõ határozatában a közjegyzõi kamara részére megfizetendõ díjat összegszerûen megjelöli
és felhívja a felet, hogy a díjat az Fmhtv. 46. §-ában meghatározott módon fizesse meg. A bíróság a felhívást azzal
a figyelmeztetéssel látja el, hogy a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díjat végrehajtási költségként kell
behajtani.

7. A fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtás elrendelésével és foganatosításával kapcsolatos
szabályok
10. §

(1) A végrehajtást foganatosító bíróság a Kmr. 15/E. §-át az e §-ban meghatározott rendelkezésekkel együtt alkalmazza
azzal, hogy a végrehajtási illeték alatt a végrehajtási díjat kell érteni, a felet a költségfeljegyzési jog folytán megilletõ,
költségek elõlegezése alóli mentességre pedig a végrehajtási költség elõlegezése alóli mentesség szabályait kell
alkalmazni.
(2) A végrehajtási eljárásban a közjegyzõ – külön intézkedés nélkül – a végrehajtható okiraton feltünteti
a költségfeljegyzési jog kedvezményét.
(3) A végrehajtási eljárás során a felet az a kedvezmény illeti meg – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –, melyet
a közjegyzõ részére a fizetési meghagyásos eljárásban vagy a végrehajtás elrendelése iránti eljárásban engedélyezett.
(4) Ha a fél a végrehajtás foganatosítása során a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)
szerinti költségkedvezményt kíván igénybe venni, azt a végrehajtást foganatosító bíróságtól a Kmr.-ben foglaltak
szerint kérelmezheti.
(5) A közjegyzõ által elrendelt végrehajtás során a végrehajtást foganatosító bíróság a Kmr. 15/E. §-a szerint jár el, ha
a közjegyzõ a fél részére költségfeljegyzési jogot engedélyezett.

11. §

(1) A végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésekor a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj fedezésére befolyt
összeget a közjegyzõi kamara részére utalja át.
(2) A befolyt összeget elsõsorban az állam által kifizetett végrehajtási költségre kell elszámolni.

8. A költségfeljegyzési jog alapjául szolgáló körülmények igazolása
12. §

A fél
a) a költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelmét és a személyi adatokról szóló nyilatkozatát
az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon,
b) a vagyoni helyzetérõl szóló nyilatkozatát a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített
ûrlapon, és
c) a munkáltatója igazolását a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített ûrlapon
terjesztheti elõ az e rendeletben elõírt igazolások csatolásával.

13. §

(1) A 12. § szerinti ûrlapokat a közjegyzõi kamara rendszeresíti akként, hogy azokat – közzétételük idõpontjának
megjelölésével – a honlapján közzéteszi. A fél papír alapú ûrlapot a közjegyzõ irodájában is igényelhet.
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(2) Ha az ûrlap módosítására kerül sor, a közjegyzõi kamara ennek tényérõl honlapján az új ûrlap közzétételét megelõzõ
hét nappal korábban tájékoztatást ad és az új ûrlap közzétételét követõen tizennégy napon keresztül jelzi annak
tényét, hogy az ûrlap megváltozott.
(3) Az ûrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon kellõ hely álljon rendelkezésre a kérelem elõterjesztésére, és azon a közjegyzõ
érkeztetõ bélyegzõje lenyomatának helyét is ki kell alakítani.
(4) Az ûrlapot el kell látni a szükséges tájékoztatással. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kérelem joghatásaira, valamint
késedelmes elõterjesztésének jogkövetkezményeire.
14. §

(1) A félnek a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (6) bekezdése és 2–4. §-ai szerint kell igazolnia jövedelmi, vagyoni viszonyait. Ha a fél
egyéni vállalkozó, a költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelméhez az R. 1. § (4) bekezdése szerinti
igazolásokat is csatolnia kell, és a közjegyzõ az R. 1. § (4) bekezdése szerinti, a kérelem elõterjesztésekor nem
csatolandó igazolások csatolására is kötelezheti a felet.
(2) A fél adóköteles jövedelmérõl és vagyonáról szóló igazolás az R. 5. § (2) és (3) bekezdése szerint kerül kiállításra.
(3) Az ûrlapon kiállított nyilatkozatok és az igazolások felhasználására az R. 6. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
(4) A félnek a kérelemben nyilatkoznia kell, hogy vele szemben az Fmhtv. 47. § (2) bekezdésében meghatározott kizárási
ok nem áll fenn, azaz a közjegyzõi kamarának vele szemben jogerõs határozatban megállapított és lejárt követelése
nincs.

15. §

(1) A közjegyzõ a fél (hozzátartozója) jövedelmi és vagyoni viszonyait az R. 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatok
figyelembevételével állapítja meg.
(2) Ha a közjegyzõ a félnek a mellékletek szerinti nyomtatványokon kiállított igazolásokban feltüntetett adataira
vonatkozóan további tájékoztatást vagy kiegészítést tart szükségesnek, az R. 7. § (2) bekezdése szerinti felhívást,
megkeresést ad ki.
(3) Ha a fél az R. 1. § (6) bekezdése szerinti nyomtatványon terjeszti elõ a kérelmét, a közjegyzõ az R. 7. § (3) bekezdés
szerint ad ki felhívást további tájékoztatásra vagy kiegészítésre.
(4) A közjegyzõ az engedélyezésrõl történõ döntéshozatalt megelõzõen ellenõrzi a MOKK rendszerében és a közjegyzõi
kamara által vezetett nyilvántartásokban, hogy a félnek fennáll-e díjfizetési kötelezettsége a közjegyzõi kamarával
szemben.

9. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba.
(2) A 15. § (4) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 24/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem és a személyi adatokról szóló nyilatkozat
ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.

A kérelmezõvel kapcsolatos adatok:
név
születési név
születési hely
születési idõ
lakóhely
tartózkodási hely
foglalkozás
ha a kérelmezõ egyéni vállalkozó, a vállalkozói igazolvány száma
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1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.1.1.
1.9.2.
1.9.3.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
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családi állapot
a ténylegesen eltartott hozzátartozók száma
gyermek
gyermek kora
szülõ
más eltartott
A kérelmezõ együttélõ házastársával kapcsolatos, az 1.1–1.9. pontban meghatározott adatok
A kérelmezõ eltartásáról gondoskodni köteles szülõvel kapcsolatos, az 1.1–1.9. pontban meghatározott adatok (a
családi kapcsolat megjelölésével)
A kérelmezõ eltartásáról gondoskodni köteles másik szülõjével kapcsolatos, az 1.1–1.9. pontban meghatározott
adatok
A tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elõ a kérelmet:
neve
címe
A személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem
Fél aláírásának helye
Az ûrlapon lévõ figyelmeztetések:
lényeges joghatások
az ûrlap kitöltésének módja

2. melléklet a 24/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A vagyoni helyzetrõl szóló nyilatkozat ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.4.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.5.1.
1.6.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
7.1.
7.2.

A kérelmezõvel vagyonával kapcsolatos adatok:
adóköteles jövedelem
van
nincs
adóköteles vagyontárgy
ha van, annak megnevezése
ingatlan(ok)
ha van, azok forgalmi értéke (összesen)
adómentes ingatlan
van
nincs
egyéb vagyon
ha van, annak megnevezése
egyéb vagyontárgy(ak) forgalmi értéke (összesen)
Kérelmezõ együttélõ házastársával kapcsolatos, az 1.1.–1.6. pontban meghatározott adatok
Kérelmezõ eltartásáról gondoskodni köteles szülõvel (a családi kapcsolat megjelölésével) kapcsolatos,
az 1.1.–1.6. pontban meghatározott adatok
Kérelmezõ eltartásáról gondoskodni köteles másik szülõjével kapcsolatos, az 1.1.–1.6. pontban meghatározott adatok
A tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elõ a kérelmet:
neve
címe
Fél aláírásának helye
Az ûrlapon lévõ figyelmeztetések:
lényeges joghatások
az ûrlap kitöltésének módja
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3. melléklet a 24/2010. (V. 7.) IRM rendelethez
A munkáltatói igazolás ûrlapjának adattartalma
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
2.3.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

A munkáltatóval kapcsolatos adatok:
név (elnevezés)
cím (székhely)
A kérelmezõ jövedelmével kapcsolatos adatok:
összes kereset
heti, forintban és nettó értékben
havi, forintban és nettó értékben
évi, forintban és nettó értékben
járandósága
heti, forintban és nettó értékben
havi, forintban és nettó értékben
évi, forintban és nettó értékben
a kérelem beadását megelõzõ naptári évben elért átlagkeresete
havi, forintban
A munkáltató által kitöltendõ adattartalom:
annak igazolása, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek
a munkáltató képviseletére jogosult cégszerû aláírása
Kérelmezõ együttélõ házastársával kapcsolatos, az 1–3. pontban meghatározott adatok
Kérelmezõt eltartó szülõvel kapcsolatos, az 1–3. pontban meghatározott adatok (a családi kapcsolat megjelölésével)
Kérelmezõ eltartásáról gondoskodni köteles másik szülõjével kapcsolatos, az 1–3. pontban meghatározott adatok
Tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elõ az igazolást:
neve
címe
Fél aláírásának helye
Az ûrlapon lévõ figyelmeztetések
lényeges joghatások
az ûrlap kitöltésének módja
tájékoztatás arról, hogy a munkáltatói igazolást csak akkor kell kiállítani, ha a kérelmezõ vagy hozzátartozója
munkaviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, más szolgálati viszonyban, vagy szövetkezeti
tagsági jogviszony alapján létrejött munkaviszony jellegû jogviszonyban áll

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 25/2010. (V. 7.) IRM rendelete
a fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtási eljárás
elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés
elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzõket
megilletõ összeg kiszámításának módjáról
A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § f) pontjában, a 13. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló
2009. évi L. törvény 60. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

A Magyar Országos Közjegyzõi Kamara (a továbbiakban: közjegyzõi kamara) a fizetési meghagyásos eljárásért
megfizetett eljárási díj felét – az 5. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel – a közjegyzõk között az e rendeletben
meghatározott módon és idõpontban osztja fel.
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2. §

A közjegyzõi kamara a végrehajtási díjnak és a biztosítási intézkedés elrendeléséért megfizetett végrehajtási díjnak
(a továbbiakban együtt: végrehajtási díj) a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényben meghatározott részét
az e rendeletben meghatározott módon és idõpontban osztja fel a közjegyzõk között, és utalja át a Magyar Bírósági
Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: végrehajtói kamara) részére.

3. §

Az 1. és 2. §-ban meghatározott díjak felosztása elkülönített felosztási rendszerben történik.

4. §

(1) A tárgyhónapban megfizetett és behajtás alapján megfizetésre került eljárási díj és végrehajtási díj (a továbbiakban
együtt: díj) felosztása havonkénti elszámolásban történik.
(2) A közjegyzõ és a végrehajtói kamara a tárgyhónapot követõ hónapban részesül a díjból.

5. §

(1) A tárgyhónapban megfizetett díjból le kell vonni a túlfizetés okán a félnek a tárgyhónapban visszatérített
pénzösszeget, s ezt követõen kell az 1. és 2. § szerinti összeget megállapítani.
(2) A közjegyzõi kamara dönthet úgy, hogy a felosztandó összegbõl nem végzi el az (1) bekezdés szerinti levonást.

2. A díjfelosztás alapja
6. §

(1) A közjegyzõ a fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtási eljárás elrendelésére
irányuló eljárásban, továbbá a biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárásban (a továbbiakban együtt: eljárás) végzett,
a díjból való részesedését meghatározó munkájának megállapítása pontrendszer alkalmazásával történik.
(2) A közjegyzõi kamara a közjegyzõ által gyûjtött pontokat a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben
(a továbbiakban: Fmhtv.) szabályozott eljárások technikai támogatására szolgáló, a közjegyzõk, a felek és az eljárásban
részt vevõ egyéb személyek, valamint egyéb felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhetõ
országosan egységes számítástechnikai rendszere (a továbbiakban: MOKK rendszere) útján tartja nyilván.

7. §

A közjegyzõi kamara a MOKK rendszere alkalmazásával a tárgyhót követõ 8. napig megállapítja a tárgyhónapban
megfizetett díj összegét és a közjegyzõk által gyûjtött pontok számát.

8. §

A tárgyhónapban megfizetett díj összegének a felosztásra kerülõ részébõl a közjegyzõ a szerzett pontjai arányában
részesül.

3. A pontszámítás módja
9. §

(1) Az eljárás során a közjegyzõ által kibocsátott végzésért és a jogszabály által elõírt értesítésért – a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott kivétellel – 1 pont jár.
(2) 5 pont jár:
a) a fizetési meghagyás kibocsátásáért,
b) a végrehajtási lap kiállításáért, a végrehajtási lap kérelemtõl eltérõ kiállításáért, a biztosítási intézkedés
elrendeléséért,
c) a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elutasításáért,
d) a végrehajtás megtagadásáért, a végrehajtási kérelem elutasításáért, a biztosítási intézkedés iránti kérelem
elutasításáért, és
e) a fizetésre halasztás és részletfizetési kedvezmény iránti kérelem tárgyában hozott végzés kibocsátásáért.
(3) 3 pont jár:
a) a fizetési meghagyásos eljárás megszüntetéséért,
b) a fizetési meghagyás jogerejének (részjogerõnek) megállapításáért,
c) a végrehajtás megszüntetéséért (korlátozásáért), felfüggesztéséért, végrehajtási lap visszavonásáért,
d) a biztosítási intézkedés megszüntetéséért,
e) a jogutódlás megállapításáról hozott végzésért, és
f) a költségkedvezmény iránti kérelem elbírálásáért.
(4) 2 pont jár:
a) az igazolási kérelem elbírálásáért,
b) a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem elbírálásáért,
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c) a végrehajtás felfüggesztéséért, és
d) a biztosítási intézkedés felfüggesztéséért.
(5) A közjegyzõ írásbeli beadvány adatainak rögzítéséért 1 pontot, szóban elõterjesztett kérelem rögzítéséért 2 pontot
kap.
10. §

Ha az Fmhtv. 26. § (3) bekezdése alkalmazásának van helye, a közjegyzõt nem illeti meg a 9. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott pont.

4. A díj kiosztása
11. §

A közjegyzõnek a MOKK rendszerén keresztül meg kell adnia a közjegyzõi kamara számára azt a fizetési számlaszámot,
amelyre átutalásra kerül a díjnak a szerzett pontjai alapján járó része.

12. §

(1) A közjegyzõi kamara a tárgyhót követõ hónap 8. napjáig megállapítja és a MOKK rendszerén keresztül értesíti
a közjegyzõt a tárgyhónapban megfizetett díj összegérõl, az általa gyûjtött pontok számáról, egy pont értékérõl, a díj
összegét csökkentõ tételek számáról, továbbá a közjegyzõt megilletõ összegrõl.
(2) A közjegyzõ – az (1) bekezdésben foglalt értesítést követõen – a tárgyhónapot követõ hónap 11. napjáig számviteli
bizonylatot állít ki a közjegyzõi kamara nevére, és azt egyidejûleg megküldi a közjegyzõi kamarának.
(3) A közjegyzõi kamara a tárgyhónapot követõ hónap 16. napjáig átutalja a közjegyzõnek a díjfelosztás alapján járó
pénzösszeget. Ha a közjegyzõ a tárgyhónapot követõ 11. napon túl küldi meg a közjegyzõi kamara részére a számviteli
bizonylatot, akkor a közjegyzõi kamarának a számviteli bizonylat megérkezését követõ 8. napig kell átutalnia
a közjegyzõnek a díjfelosztás alapján járó pénzösszeget.

13. §

Ha a területi közjegyzõi kamara megállapítja, hogy a közjegyzõ a fél részére jogosulatlanul ítélt meg költségfeljegyzési
jogot, a közjegyzõi kamara a közjegyzõ által megítélt költségkedvezmény összegét levonja a közjegyzõ részére
a díjfelosztás alapján járó pénzösszegbõl.

5. A közjegyzõi kamara és a végrehajtói kamara egymás közötti elszámolása
14. §

A végrehajtói kamara megadja a közjegyzõi kamara részére azt a fizetési számlaszámot, melyre a közjegyzõi
kamarának a végrehajtási díjaknak az Fmhtv.-ben meghatározott részét át kell utalnia.

15. §

(1) A közjegyzõi kamara a végrehajtói kamara részére a tárgyhónapot követõ hónap 8. napjáig a MOKK rendszere útján
megállapítja a végrehajtási díjaknak a végrehajtói kamarát illetõ összegét.
(2) A végrehajtói kamara – az (1) bekezdésben foglalt értesítést követõen – a tárgyhónapot követõ hónap 11. napjáig
számviteli bizonylatot állít ki a közjegyzõi kamara nevére, és azt egyidejûleg megküldi a közjegyzõi kamarának.
(3) A közjegyzõi kamara a tárgyhónapot követõ hónap 16. napig átutalja a végrehajtói kamarának az (1) bekezdésben
meghatározott pénzösszeget, egyben tájékoztatást küld részére a végrehajtási díjak összegérõl.

6. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba.
(2) A 10. § 2011. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 39/2010. (V. 7.) KHEM rendelete
a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól
és a bírságok felhasználásának rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának
rendjérõl szóló 45/2005. (VI. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(Az eljáró hatóság a bírságolási eljárást)
„ba) a szállítóval (fuvarozóval), a jármû vezetõjével, a megbízóval, a gépkezelõvel, az áru feladójával, felrakójával,
az utazó személlyel, az utassal,
bb) a veszélyes áruk szállítása esetén a jármû üzemben tartójával, a jármû vezetõjével, a kísérõvel, az áru feladójával,
címzettjével, csomagolójával, be- vagy kirakójával, töltõjével, ürítõjével, a konténer üzemben tartójával, a szállítóval
(fuvarozóval), a vállalkozás vezetõjével, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval,”
(szemben indítja meg.)

2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az NKH regionális igazgatósága az általa lefolytatott eljárás alapján
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összegét a közúti jármûvezetõ és a közúti
közlekedési szakember képzésének ellenõrzésére, továbbképzésének szervezésére, az utánképzés és szakfelügyeleti
ellenõrzések végzésére és ezek fejlesztésére,
b) az 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján kivetett és befizetett bírság összegét az utak létesítésével, korszerûsítésével,
a forgalom részére történõ átadásával, megszüntetésével, elbontásával, helyreállításával kapcsolatos engedélyezési,
ellenõrzési, építés-felügyeleti tevékenység ellátására
használhatja fel.”

3. §

Az R. a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Az NKH regionális igazgatósága az általa lefolytatott eljárás alapján, az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint
2009. december 31-ig kivetett bírságokra befolyt összeget
a) a közúti jármûvezetõ és a közúti közlekedési szakember képzésének ellenõrzésére, továbbképzésének
szervezésére, az utánképzés és szakfelügyeleti ellenõrzések végzésére és ezek fejlesztésére,
b) a közúti közlekedési szolgáltatás engedélyezésével kapcsolatos I. és II. fokú eljárásokhoz kapcsolódó
nyilvántartások vezetésére és korszerûsítésére,
c) a közúti áru- és személyszállítási tevékenység ellenõrzésével összefüggõ okmányok elõállításával kapcsolatos
tevékenységek ellátására,
d) a közúti áru- és személyszállítási közúti és telephelyi ellenõrzésével összefüggõ jogszabály alapján végzett
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítéséhez,
e) a közúton végzett áru- és személyszállításhoz kapcsolódó közúti és telephelyi ellenõrzéssel összefüggõ
tevékenységek ellátására,
f) az utak létesítésével, korszerûsítésével, a forgalom részére történõ átadásával, megszüntetésével, elbontásával,
helyreállításával kapcsolatos engedélyezési, ellenõrzési, építés-felügyeleti tevékenység ellátására
használhatja fel.
(2) A Vám- és Pénzügyõrség az általa lefolytatott eljárás alapján 2009. december 31-ig kivetett bírságokra befolyt
összeget
a) az I. és II. fokú eljárásokhoz kapcsolódó nyilvántartások fejlesztésére, a szükséges adatszolgáltatások biztosítására,
b) a közúti áru- és személyszállítási tevékenységek ellenõrzésével összefüggõ feladatainak ellátásához szükséges
feltételek javítására,
c) a közúti áru- és személyszállítás határátkelõhelyeken, közutakon és telephelyeken történõ ellenõrzéshez szükséges
technikai eszközök fejlesztésére,
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d) az ellenõrzési feladatok ellátásához szükséges rendszeres képzés biztosítására, valamint az ellenõrzési feladatokkal
összefüggõ költségek fedezésére
használhatja fel.
(3) A rendõrség az általa lefolytatott eljárás alapján 2009. december 31-ig kivetett bírságokra befolyt összeget
a) a közúti ellenõrzéshez használt gépjármûvek és technikai eszközök fejlesztésére, azok mûködtetésével
kapcsolatosan felmerülõ költségek fedezésére, az ellenõrzésre felhasználható üzemanyag biztosítására,
b) az ellenõrzést végzõ állomány képzésére, a szükséges okmányok beszerzésére, az okmányminták
dokumentációjára, annak naprakész frissítésére,
c) a nyilvántartással és az eljárással összefüggõ egyéb feladatokkal kapcsolatos költségek fedezésére,
d) az adatszolgáltatással kapcsolatos rendõrségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feltételrendszer
biztosítására és az azzal kapcsolatos költségek fedezetének biztosítására
használhatja fel.
(4) A munkaügyi hatóság az általa lefolytatott eljárás alapján 2009. december 31-ig kivetett bírságokra befolyt
összeget
a) az ellenõrzéshez használt gépjármûvek és technikai eszközök beszerzésére, fejlesztésére, azok mûködtetésével
kapcsolatosan felmerülõ költségek fedezésére,
b) az ellenõrzést és a szakmai felügyeleti tevékenységet végzõk képzésére, a szükséges bizonylatok beszerzésére,
c) a nyilvántartással és az eljárással összefüggõ egyéb feladatokkal kapcsolatos költségek fedezetének biztosítására
használhatja fel.
(5) A katasztrófavédelmi hatóság az általa lefolytatott eljárás alapján 2009. december 31-ig kivetett bírságokra befolyt
összeget
a) a veszélyes áruk szállításának közúti és telephelyi ellenõrzésével összefüggõ feladatainak ellátásához szükséges
feltételek javítására, az ellenõrzéséhez használt gépjármûvek és technikai eszközök fejlesztésére, azok
mûködtetésével kapcsolatosan felmerülõ költségek fedezésére,
b) az ellenõrzést végzõ állomány képzésére, továbbképzésére, az ellenõrzési feladatokkal összefüggõ költségek
fedezésére, valamint a szállítási kockázatok csökkentését célzó kutatásokhoz, fejlesztésekhez,
c) a nyilvántartással, valamint az I. és II. fokú eljárással összefüggõ egyéb feladatokkal kapcsolatos költségek
fedezésére,
d) az adatszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez szükséges feltételrendszer költségeinek
biztosítására
használhatja fel.”
4. §
(1) Az R. 2. melléklet 2. pontjában az „10023002-01454062 VPOP költségbevételi számla (VPOP PGF kezelésében)”
szövegrész helyébe az „10032000-01037241-00000000 VPOP vám- és bírság, kamat bevételi számla” szöveg lép.
(2) Az R. 2. melléklet 6. pontjában az „10023002-00283494-00000000” szövegrész helyébe az „10023002-0028349420000002 Közúti közlekedési bírság letéti számla” szöveg lép.
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 10. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök határozatai*
A köztársasági elnök 90/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Medgyessy Péter
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – 2008. május 31-i hatállyal felmentem a 2252/2004. (X. 8.)
Korm. határozat 2. pontjában meghatározott feladatok ellátására kapott megbízása alól.
Budapest, 2008. május 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. május 22.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02507/2008.

A köztársasági elnök 91/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Balassa János rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság vatikáni nagykövetségének vezetésével, valamint a Magyar
Köztársaság Szuverén Máltai Lovagrendben való képviseletével.
Budapest, 2008. október 28.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. október 30.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04719/2008.

* A nagyköveti kinevezésekrõl, megbízásokról és felmentésekrõl szóló köztársasági elnöki határozatok közzétételét a megfelelõ diplomáciai eljárás
lefolytatását követõen a Külügyminisztérium kezdeményezi, amelyre a jelen lapszámban közzétett határozatok esetében 2010. március 27-én, 29-én,
illetve 31-én került sor.
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A köztársasági elnök 92/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Boros Jenõ rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság bakui nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2008. szeptember 29.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. október 3.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04233/2008.

A köztársasági elnök 93/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Dehelánné Dörömbözi
Terézt kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság mexikóvárosi nagykövetségének
vezetésével, valamint a Magyar Köztársaság Guatemalai Köztársaságban, a Costa Rica-i Köztársaságban, a Hondurasi
Köztársaságban, Jamaicában és az El Salvadori Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2008. november 4.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. november 6.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04783/2008.
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A köztársasági elnök 94/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Erdõdy Gábor rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság vatikáni nagykövetségének
vezetésére, valamint a Magyar Köztársaság Szuverén Máltai Lovagrendben való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2008. október 28.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. október 30.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04718/2008.

A köztársasági elnök 95/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Gilyán Györgyöt
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság moszkvai nagykövetségének
vezetésével, valamint a Magyar Köztársaság Üzbég Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2008. október 2.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. október 3.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04355/2008.
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A köztársasági elnök 96/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Herczeg György
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság mexikóvárosi
nagykövetségének vezetésére, valamint a Magyar Köztársaság Guatemalai Köztársaságban, a Costa Rica-i Köztársaságban,
a Hondurasi Köztársaságban, Jamaicában és az El Salvadori Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2008. november 4.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. november 6.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04782/2008.

A köztársasági elnök 97/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Imecs Zoltánt kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság pristinai nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2008. november 18.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. november 27.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04979/2008.
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A köztársasági elnök 98/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása visszavonásáról és megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Juhász Sándor rendkívüli
és meghatalmazott nagykövet megbízását visszavonom a Magyar Köztársaság tbiliszi nagykövetségének vezetése alól, egyben
megbízom a Magyar Köztársaság nairobi nagykövetségének vezetésével, valamint a Magyar Köztársaság Etióp Demokratikus
Szövetségi Köztársaságban, az Ugandai Köztársaságban, a Dzsibuti Köztársaságban és a Tanzániai Egyesült Köztársaságban való
képviseletével.
Budapest, 2008. október 2.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. október 3.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04353/2008.

A köztársasági elnök 99/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Sági Gábor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság nairobi nagykövetségének
vezetésére, valamint a Magyar Köztársaság Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaságban, az Ugandai Köztársaságban, a Dzsibuti
Köztársaságban és a Tanzániai Egyesült Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2008. október 2.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. október 3.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04352/2008.
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A köztársasági elnök 100/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Szabó István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság Azerbajdzsánban való képviseletére
kapott megbízása alól, a Magyar Köztársaság ankarai nagykövetségének vezetésére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett.
Budapest, 2008. szeptember 29.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. október 3.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04232/2008.

A köztársasági elnök 101/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Székely Árpád Gyula
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság moszkvai
nagykövetségének vezetésére, valamint a Magyar Köztársaság Üzbég Köztársaságban és az Örmény Köztársaságban kapott
megbízása alól.
Budapest, 2008. október 2.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2008. október 3.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04354/2008.
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A köztársasági elnök 102/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Bródi Gábor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság New York-i Állandó
ENSZ-képviseletének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. október 5.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. október 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03813/2009.

A köztársasági elnök 103/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Csejtei István rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság tripoli nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. december 9.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. december 17.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04803/2009.
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A köztársasági elnök 104/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Czukor József rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság ljubljanai nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. június 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02686/2009.

A köztársasági elnök 105/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Fazekas Béla rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság iszlámábádi nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. január 19.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00318/2009.
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A köztársasági elnök 106/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Havril András rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet felmentem a Magyar Köztársaság ljubljanai nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. október 21.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 3.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03612/2009.

A köztársasági elnök 107/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Horváth János Iván
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság havannai
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04396/2009.
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A köztársasági elnök 108/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Iklódy Gábor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság stockholmi nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. március 23.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01159/2009.

A köztársasági elnök 109/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Illés Mihály rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság jakartai nagykövetségének
vezetésére, valamint a Magyar Köztársaságnak Kelet-Timorban és a Fülöp-szigeteki Köztársaságban való képviseletére kapott
megbízása alól.
Budapest, 2009. július 2.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02753/2009.
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A köztársasági elnök 110/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Józsa Mátyás rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság Buenos Aires-i nagykövetségének
vezetésére, valamint a Magyar Köztársaságnak az Uruguay Keleti Köztársaságban és Paraguay Köztársaságban való képviseletére
kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04392/2009.

A köztársasági elnök 111/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Kató Ferenc János
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság abujai
nagykövetségének vezetésére, valamint a Magyar Köztársaságnak az Elefántcsontparti Köztársaságban, a Ghanai Köztársaságban
és a Benini Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. június 9.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. június 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02376/2009.
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A köztársasági elnök 112/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Kecskés Tibor rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság luxemburgi nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. október 5.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. október 13.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03818/2009.

A köztársasági elnök 113/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Kiss Tibor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió, illetõleg
az Európai Közösségek mellett mûködõ Állandó Képviseletének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. október 5.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. október 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03815/2009.
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A köztársasági elnök 114/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Kosárka József rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság Santiago de Chile-i
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04389/2009.

A köztársasági elnök 115/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Kusai Sándor Zoltán
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – a Magyar Köztársaság pekingi nagykövetségének vezetésére, valamint a Magyar
Köztársaság Mongóliában való képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett – felmentem a Magyar Köztársaságnak
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. március 6.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01053/2009.
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A köztársasági elnök 116/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Lakatos András
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság Állandó UNESCO
Képviseletének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. június 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02633/2009.

A köztársasági elnök 117/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Magda Tamás rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság szingapúri nagykövetségének
vezetésére, valamint a Magyar Köztársaságnak Brunei Darussalamban való képviseletére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. szeptember 22.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. szeptember 29.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03820/2009.
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A köztársasági elnök 118/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Martinusz Zoltán
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság brüsszeli Állandó
NATO Képviseletének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. április 3.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. április 8.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01510/2009.

A köztársasági elnök 119/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Mátyus Sándor rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság kabuli nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. december 18.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. december 31.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04963/2009.
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A köztársasági elnök 120/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Medgyes Péter
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság damaszkuszi
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. június 9.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. június 17.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02373/2009.

A köztársasági elnök 121/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Papp Sándor rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. június 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02688/2009.
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A köztársasági elnök 122/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Pataki Pál rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság tuniszi nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. október 5.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. október 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03817/2009.

A köztársasági elnök 123/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Somogyi Ferenc rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság washingtoni nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. július 10.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 13.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02855/2009.
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A köztársasági elnök 124/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Somogyi Zoltán János
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság podgoricai
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04394/2009.

A köztársasági elnök 125/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Tamás Lajos rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság bejrúti nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. július 10.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 13.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02857/2009.
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A köztársasági elnök 126/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Tóth Tamás rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság Kuala Lumpur-i nagykövetségének
vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. április 3.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. április 8.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01517/2009.

A köztársasági elnök 127/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása alóli felmentésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Zanathyné dr. Martin
Györgyi Margit rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem a Magyar Köztársaság bécsi
Állandó ENSZ Képviseletének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2009. július 21.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 23.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03016/2009.
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A köztársasági elnök 128/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Banai Károly rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság bécsi Állandó ENSZ Képviseletének vezetésével.
Budapest, 2009. július 21.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 23.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03017/2009.

A köztársasági elnök 129/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Bogyay Katalint kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság Állandó UNESCO Képviseletének vezetésével.
Budapest, 2009. június 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02634/2009.
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A köztársasági elnök 130/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Budai János rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság damaszkuszi nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. június 9.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. június 17.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02375/2009.

A köztársasági elnök 131/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Bus Szilvesztert kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság Kuala Lumpur-i nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. április 3.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. április 8.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01519/2009.
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A köztársasági elnök 132/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Bus Szilveszter rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság jakartai nagykövetségének vezetésével, valamint a Magyar
Köztársaságnak Kelet-Timorban, a Fülöp-szigeteki Köztársaságban és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségénél (ASEAN,
Association of Southeast-Asian Nations) való képviseletével.
Budapest, 2009. július 2.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02754/2009.

A köztársasági elnök 133/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Bus Szilveszter rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet a Magyar Köztársaság jakartai nagykövetségének vezetésére, valamint a Magyar Köztársaságnak
Kelet-Timorban, a Fülöp-szigeteki Köztársaságban és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségénél (ASEAN, Association of
Southeast-Asian Nations) való képviseletére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett megbízom a Magyar Köztársaságnak
Malajziában való képviseletével.
Budapest, 2009. szeptember 10.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. szeptember 21.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03611/2009.
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A köztársasági elnök 134/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Császár Tibort kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság podgoricai nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04395/2009.

A köztársasági elnök 135/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Csillik Róbertet kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság abujai nagykövetségének vezetésével, valamint
a Magyar Köztársaságnak az Elefántcsontparti Köztársaságban, a Ghanai Köztársaságban és a Benini Köztársaságban való
képviseletével.
Budapest, 2009. június 9.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. június 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02377/2009.
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A köztársasági elnök 136/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Czibere Csabát kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté
Budapest, 2009. augusztus 3.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. augusztus 13.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03132/2009.

A köztársasági elnök 137/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Csõzik Istvánt kinevezem
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2009. szeptember 2.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. szeptember 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03488/2009.
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A köztársasági elnök 138/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Darvasi Istvánt kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság iszlámábádi nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. január 19.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00216/2009.

A köztársasági elnök 139/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Deák Miklós rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság havannai nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04397/2009.
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A köztársasági elnök 140/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Fazekas Gyulát kinevezem
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2009. január 20.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. január 25.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00214/2009.

A köztársasági elnök 141/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Hamikus Vilmost
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2009. április 8.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. április 9.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01515/2009.

14692

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 70. szám

A köztársasági elnök 142/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Havril Andrást kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság ljubljanai nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. június 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02687/2009.

A köztársasági elnök 143/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Hegyi Gyulát kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2009. szeptember 10.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. szeptember 21.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03613/2009.
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A köztársasági elnök 144/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Hernyes Zoltán rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet a Magyar Köztársaság brüsszeli nagykövetségének vezetésére kapott megbízásának érintetlenül
hagyása mellett megbízom a Magyar Köztársaságnak a Luxemburgi Nagyhercegségben való képviseletével.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04390/2009.

A köztársasági elnök 145/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Horváthné dr. Fekszi Márta
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság New York-i Állandó ENSZ képviseletének vezetésével.
Budapest, 2009. október 5.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. október 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03814/2009.
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A köztársasági elnök 146/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Iván Gábort kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaságnak az Európai Unió, illetõleg az Európai Közösségek
mellett mûködõ Állandó Képviseletének vezetésével.
Budapest, 2009. október 6.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. október 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03816/2009.

A köztársasági elnök 147/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Kecskés Tibor rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság tuniszi nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. október 5.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. október 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03819/2009.
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A köztársasági elnök 148/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Korsós Tamást kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2009. november 4.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 10.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04312/2009.

A köztársasági elnök 149/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Kovács István rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság brüsszeli Állandó NATO Képviseletének vezetésével.
Budapest, 2009. április 3.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. április 8.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01511/2009.
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A köztársasági elnök 150/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Lengyel Miklós rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – a Magyar Köztársaság szöuli nagykövetségének vezetésére kapott megbízása érintetlenül
hagyása mellett – megbízom a Magyar Köztársaságnak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2009. március 6.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01054/2009.

A köztársasági elnök 151/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Marton Béla rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság tripoli nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. december 9.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. december 17.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04804/2009.
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A köztársasági elnök 152/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Pataki Zsoltot kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2009. január 28.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. február 20.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00337/2009.

A köztársasági elnök 153/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Peimli Károlyt kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 20.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04388/2009.
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A köztársasági elnök 154/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Peimli Károly rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság kabuli nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. december 18.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. december 31.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04964/2009.

A köztársasági elnök 155/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Rónay Árpád Istvánt
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság bejrúti nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. július 10.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 13.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02858/2009.
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A köztársasági elnök 156/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Somogyi Ferenc
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság szingapúri nagykövetségének vezetésével, valamint
a Magyar Köztársaságnak Brunei Darussalamban való képviseletével.
Budapest, 2009. szeptember 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. szeptember 29.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03821/2009.

A köztársasági elnök 157/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Szent-Iványi Istvánt
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság ljubljanai nagykövetségének
vezetésével.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04398/2009.
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A köztársasági elnök 158/2010. (V. 7.) KE határozata
nagykövetség vezetésének megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Szentiványi Gábort
megbízom a Magyar Köztársaság stockholmi nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. március 23.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01161/2009.

A köztársasági elnök 159/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Szombati Béla rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság washingtoni nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. július 10.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 13.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02856/2009.
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A köztársasági elnök 160/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezésrõl és megbízásról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére dr. Tóth Lászlót kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté és megbízom a Magyar Köztársaság szarajevói nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. december 7.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. december 12.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04748/2009.

A köztársasági elnök 161/2010. (V. 7.) KE határozata
nagykövetség vezetésének megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Tunyoginé Akóts Klárát
megbízom a Magyar Köztársaság genfi ENSZ nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. március 23.
Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01160/2009.
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A köztársasági elnök 162/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízása visszavonásáról és megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Varga Imre rendkívüli és
meghatalmazott nagykövet megbízását visszavonom a Magyar Köztársaság szarajevói nagykövetségének vezetése alól, egyben
megbízom a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövetségének vezetésével.
Budapest, 2009. június 30.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. július 7.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02689/2009.

A köztársasági elnök 163/2010. (V. 7.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter elõterjesztésére Varga Koritár
Pál rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság Buenos Aires-i nagykövetségének
vezetésével, valamint a Magyar Köztársaságnak a Chilei Köztársaságban, Uruguay Keleti Köztársaságban és Paraguay
Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2009. november 11.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 16.
Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04393/2009.
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A Kormány tagjainak határozatai
A külügyminiszter 22/2010. (V. 7.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között
az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt megállapodás
végrehajtásáról szóló, 2009. október 30-án, Tiranában aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló
52/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépésérõl
Az 52/2010. (III. 11.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2010. évi 34. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és
az Albán Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó
személyek visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. október
30-án, Tiranában aláírt Jegyzõkönyv 10. cikkének (1) bekezdése a hatálybalépésrõl az alábbiak szerint rendelkezik:
„E Jegyzõkönyv a Visszafogadási Megállapodás 18. cikke szerinti visszafogadási vegyes bizottságnak az Eljárási
Szabályzat elfogadásáról szóló 1/2008. számú, az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között a tartózkodási
engedéllyel nem rendelkezõ személyek visszafogadásáról szóló megállapodás alapján felállított visszafogadási vegyes
bizottsági határozata 7. cikkével összhangban történõ értesítését követõ harmincadik (30.) napon lép hatályba.
A visszafogadási vegyes bizottság értesítésére azt követõen kerül sor, hogy a Szerzõdõ Felek e Jegyzõkönyv kötelezõ
hatályának elismeréséhez szükséges belsõ jogi eljárásaik lefolytatásáról kölcsönösen értesítették egymást.”
Az elsõ értesítés idõpontja: 2010. január 21.
A második értesítés idõpontja: 2010. április 12.
A vegyes bizottság értesítésének idõpontja: 2010. április 16.
A Jegyzõkönyv hatálybalépésének idõpontja: 2010. május 16.
A fentiekre tekintettel, összhangban az 52/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésével megállapítom,
hogy a Magyar Közlöny 2010. évi 34. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság
Kormánya között az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásáról szóló, 2005. április 14-én, Luxemburgban aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. október
30-án, Tiranában aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 52/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2010. május 16-án,
azaz kettõezer-tíz május tizenhatodikán lépnek hatályba.
Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter 23/2010. (V. 7.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között
az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kötött segélyhitel
általános feltételeirõl, eljárási rendjérõl, intézményi hátterérõl és pénzügyi kereteirõl szóló
keretmegállapodás kihirdetésérõl szóló 233/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak
hatálybalépésérõl
A 233/2009. (X. 20.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2009. október 20-i, 148. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kötött
segélyhitel általános feltételeirõl, eljárási rendjérõl, intézményi hátterérõl és pénzügyi kereteirõl szóló keretmegállapodás 10. cikk
a) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésrõl:
„A jelen Megállapodás a két ország jogi elõírásainak teljesülését igazoló diplomáciai jegyzékek cseréjének napján lép
hatályba, és a jelen Megállapodás aláírásától számított két évig marad hatályban.”
Az elsõ jegyzék dátuma: 2009. november 9.
A késõbbi jegyzék dátuma: 2010. április 23.
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A Megállapodás hatálybalépésének idõpontja: 2010. április 23.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 233/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére
Magyarország által nyújtandó kötött segélyhitel általános feltételeirõl, eljárási rendjérõl, intézményi hátterérõl és
pénzügyi kereteirõl szóló keretmegállapodás kihirdetésérõl szóló 233/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2010.
április 23-án, azaz kettõezer-tíz, április huszonharmadikán hatályba léptek.
Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

