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Kormányrendeletek

A Kormány 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél,
illetve más kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél történõ végrehajtásáról
A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 85. § (2) bekezdésének a), b), d),
f) pontjában és (3) bekezdésének ea), ec), ee) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

E rendelet hatálya a költségvetési szervként mûködõ kutatóközpontokban, kutatóintézetekben; jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában a nem kutatóintézetként mûködõ költségvetési szerveknél (ide nem értve a felsõoktatási
intézményeket) tudományos kutatói munkakörökben és a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
irányítása alá tartozó, kutatást kiegészítõ (támogatott kutatóhelyeket fenntartó, szolgáltató, jóléti) költségvetési
szerveknél (a továbbiakban együtt: munkáltató) foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
[A Kjt. 20. §-a (3) bekezdés b) pontjához]

2. §

A munkáltatónál magasabb vezetõ és vezetõ megbízással rendelkezõ, illetve a pénzügyi kötelezettségvállalásra
jogosult nem vezetõi megbízással nem rendelkezõ közalkalmazottak esetében a magyar nyelv tudása alkalmazási
feltétel.
[A Kjt. 20/A. §-a (2) bekezdés e) pontjához]

3. §

A munkáltatónál nem kötelezõ pályázat kiírása azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdés szerinti
– felsõfokú végzettséghez és szakképzettséghez nem kötött – „A”–„E” fizetési osztályba történõ besorolással
tölthetõ be.
[Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]

4. §

A munkáltató alaptevékenysége körébe tartoznak a Kjt. 79/C. § (2) bekezdése szerinti tudományos kutatói
munkakörök.
[A Kjt. 23. §-a (2) bekezdéséhez]

5. §

(1) Magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott a munkáltató vezetõje (fõigazgató, igazgató,
intézményvezetõ stb.), a munkáltató vezetõjének helyettese (fõigazgató-helyettes, igazgatóhelyettes,
intézményvezetõ-helyettes stb.) és a gazdasági szervezet vezetõje.
(2) Vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott valamennyi munkáltatónál a munkáltató vezetõjének az
(1) bekezdésben nem említett helyettese, a szervezeti egységként mûködõ kutatóintézet igazgatója, továbbá
a fõosztályvezetõi, fõosztályvezetõ-helyettesi, osztályvezetõi megbízással rendelkezõ közalkalmazott.
(3) A munkáltató vezetõje gyakorolja a vezetõi megbízás és annak visszavonása munkáltatói jogot
a) a kutatóközpont munkáltatónál a munkáltatói jogkörben megbízott fõigazgató-helyettes és a szervezeti
egységként mûködõ kutatóintézet igazgatóhelyettese,
b) a (2) bekezdésben említett vezetõk, valamint
c) a vezetõi megbízás adása, visszavonása és a díjazás megállapítása kivételével a gazdasági szervezet vezetõje
tekintetében.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 55. szám

11873

Cím adományozása
[A Kjt. 39. §-a (4) bekezdéséhez]
6. §

(1) A munkáltató a tudományos munkakört (10. §) betöltõ közalkalmazottnak intézeti szenior (Shc.) címet adományozhat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásának feltétele legalább tizenöt éves tudományos munkakörben
eltöltött közalkalmazotti jogviszony, kiemelkedõ, illetve tartósan jó kutatómunka végzése.
(3) Az MTA fejezet irányítása alá tartozó munkáltatóknál a Kjt. alapján nyugdíjasnak minõsülõ kutatóprofesszornak és az
MTA doktora tudományos címmel rendelkezõ tudományos tanácsadónak a munkáltató szerv vezetõje, az MTA
elnökével egyetértésben Kutató Professor Emerita vagy Kutató Professor Emeritus címet adományozhat, amelynek
viselésére a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyának megszûnését követõen is jogosult.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott cím adományozásának feltétele legalább tízéves, akadémiai kutatóközpont vagy
kutatóintézet munkáltatónál tudományos munkakörben eltöltött közalkalmazotti jogviszony és kiemelkedõ
tudományos teljesítmény. A cím adományozásával járó jogokat és kötelezettségeket, azok idõtartamát (amennyiben
azok nem esnek kizárólagos törvényi szabályozási körbe) az MTA elnöke állapítja meg.

Minõsítés
[A Kjt. 40. §-a (5) bekezdéséhez]
7. §

A munkáltatónál foglalkoztatott tudományos munkakört betöltõ közalkalmazottak – ideértve az MTA által létrehozott
támogatott kutatócsoportoknál foglalkoztatott tudományos munkakört betöltõ közalkalmazottakat is – minõsítése
során vizsgálni kell, hogy a közalkalmazott megfelel-e a munkáltatónak a munkakörre vonatkozó szabályzatában
meghatározott kutatói követelményeknek.

A munkaidõ
[A Kjt. 55. §-ához]
8. §

Tudományos kutatói munkakörben – kivéve, ha közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály szerint, ennek
hiányában a szervezeti és mûködési szabályzatban foglaltak alapján a kutatói tevékenység csak a munkáltatónál
végezhetõ – a munkahelyen töltendõ idõ tartama heti két teljes munkanap.

A közalkalmazott elõmeneteli és illetményrendszere
[A Kjt. 85. §-a (2) bekezdés a) pontjához]
9. §

10. §

A tudományos munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat a Kjt. 2. számú mellékletében és e rendelet
10. §-ában foglaltak, a nem tudományos munkakörben foglalkoztatottakat pedig e rendelet Mellékletében foglaltak
figyelembevételével kell besorolni.
(1) E rendelet hatálybalépését követõen
a) kutatóprofesszor elnevezésû tudományos munkakörbe kell besorolni az MTA rendes és levelezõ tagját;
b) tudományos tanácsadó elnevezésû munkakörbe
1.
kell besorolni az MTA doktora tudományos címmel, vagy a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló
1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 8. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az MTA doktora
címmel egyenértékûnek tekintett „tudomány(ok) doktora” tudományos fokozattal rendelkezõ személyt is;
2.
lehet besorolni a felsõoktatási törvény alapján habilitált személyt; valamint a nem akadémiai munkáltatónál
– jogszabály vagy belsõ szabályzat alapján létrehozott intézményi tudományos tanács elbírálása alapján –
azt a személyt, aki rendelkezik doktori fokozattal vagy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: felsõoktatási törvény) szerint azzal egyenértékû tudományos fokozattal (a továbbiakban
együtt: tudományos fokozattal), a tudományos fõmunkatársi besorolási feltételek teljesítésén túl az adott
tudományterület olyan nemzetközileg elismert képviselõje, aki folyamatosan kiemelkedõ tudományos
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kutatói munkásságot fejtett ki, és a kutatásban szerzett tapasztalatai alapján alkalmas tudományos
segédmunkatársak tudományos munkájának, valamint kutatási projektek vezetésére; idegen nyelven tart
elõadásokat és publikál;
c) tudományos fõmunkatárs elnevezésû munkakörbe kell besorolni a tudományos fokozattal és tudományos
munkatárs vagy – felsõoktatási intézményben – azzal egyenértékû oktatói munkakörben szerzett legalább
hatéves kutatói gyakorlattal rendelkezõ személyt, ha a kutatóintézet tudományos fõmunkatársi minõsítõ
eljárását
1.
akadémiai munkáltatónál az MTAtv. 18 § (2) bekezdésében foglaltak alapján létrehozott tudományos
tanács,
2.
nem akadémiai munkáltatónál jogszabály vagy belsõ szabályzat alapján létrehozott intézményi
tudományos tanács
elbírálása alapján sikerrel teljesítette, és alkalmas a tudományos segédmunkatársak tudományos munkájának
irányítására, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson;
d) tudományos munkatárs elnevezésû munkakörbe kell besorolni a tudományos fokozattal rendelkezõ személyt, ha
a munkáltató által a munkakörre elõírt alkalmazási feltételnek megfelel, és kutatói vagy – felsõoktatási
intézményben – azzal egyenértékû oktatói munkakörben szerzett legalább hároméves kutatói gyakorlattal
rendelkezik;
e) tudományos segédmunkatárs elnevezésû munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki
a kutatómunkában irányítással vesz részt, és a felsõoktatási törvény szerinti doktorandusz vagy doktorjelölt
jogviszonyt létesített.
Az a)–e) pontokban meghatározott besorolási feltételektõl eltérni nem lehet.
(2) A kutatói gyakorlati idõ csak abban az esetben vehetõ figyelembe, ha a közalkalmazott kutatói munkaterv szerint
tevékenykedett és rendszeresen publikált.
(3) A tudományos munkakörbe történõ besoroláshoz legalább a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
egyetemi szintû végzettség és szakképzettség, illetve a felsõoktatási törvény szerinti mesterképzésben szerzett
fokozat és szakképzettség szükséges.
[A Kjt. 70. §-a (3)bekezdéséhez]
11. §

(1) A magasabb vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott részére járó pótlék mértéke
a) száz fõt meg nem haladó közalkalmazottat foglalkoztató munkáltató vezetésére adott megbízás esetén
a pótlékalap 250%-a,
b) száz fõt meg nem haladó közalkalmazottat foglalkoztató munkáltató vezetõjének helyettese, és a gazdasági
szervezet vezetõje esetén a pótlékalap 175%-a,
c) száz fõt meghaladó közalkalmazottat foglalkoztató munkáltató vezetésére adott megbízás esetén a pótlékalap
300%-a,
d) száz fõt meghaladó közalkalmazottat foglalkoztató munkáltató vezetõjének helyettese és a gazdasági szervezet
vezetõje esetén a pótlékalap 200%-a.
(2) A vezetõ megbízással rendelkezõ közalkalmazott részére járó pótlék mértéke
a) a szervezeti egységként mûködõ kutatóintézet vezetésére adott megbízás esetén a pótlékalap 225%,
b) valamennyi munkáltatónál a fõosztályvezetõ beosztásra szóló megbízás esetén a pótlékalap 175%-a,
c) valamennyi munkáltatónál fõosztályvezetõ-helyettes beosztásra szóló megbízás esetén a pótlékalap 150%-a,
d) valamennyi munkáltatónál osztályvezetõ beosztásra szóló megbízás esetén a pótlékalap 100%-a.
(3) Az e rendelet hatálybalépése elõtt megállapított vezetõi pótlékok mértéke – a megbízás idõtartamára – az (1) és
a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem csökkenthetõ.
[A Kjt. 71. §-a (3) bekezdéséhez]

12. §

A 6. § (1) bekezdésében meghatározott címmel járó pótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.
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Záró rendelkezések
13. §

Ez a rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kutatókat
foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelethez
A költségvetési szervként mûködõ kutatóközpontokban, kutatóintézetekben,
a – felsõoktatási intézmények kivételével – nem kutatóintézetként mûködõ költségvetési szerveknél
a mûszaki fejlesztõ, a kutatói munkát segítõ és egyéb munkakörök fizetési osztályba sorolása,
a besorolás képesítési feltételei
Fizetési osztály
Munkakör megnevezése
A

B

C

D

E

F

G

H

I

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

J

Mûszaki fejlesztõ munkakörök
1.
2.

fõmérnök
mûszaki fejlesztõ mérnök

3.

ügyvivõ-szakértõ

Kutatói munkát segítõ munkakör

4.
5.
6.
7.

ügyintézõ (gazdasági, mûszaki,
igazgatási)
ügyviteli
szakmai szolgáltató
mûszaki szolgáltató (fenntartási,
üzemviteli alkalmazott, technikus,
laboráns, szakmunkás,
segédmunkás, kisegítõ
alkalmazott)

Egyéb munkakörök
*
*
*

*

*
*
*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*

Fõmérnök besoroláshoz mesterfokozat vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség szükséges.
Mûszaki fejlesztõ mérnök elnevezésû munkakörbe kell besorolni azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és
természettudományos vagy mérnöki szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ közalkalmazottat, aki mûszaki
fejlesztõ tevékenységet folytat.
Ügyvivõ-szakértõ elnevezésû munkakörbe kell besorolni azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és
szakképzettséggel rendelkezõ, önálló tevékenységet, szakértõi munkát végzõ közalkalmazottat (pl. a jogtanácsost,
a jogi elõadót, a közgazdászt), továbbá a kutatóhely funkcionális egységének vezetõjét és helyettesét, aki nem vesz
részt a kutatásban. A gazdasági szervezet vezetõjének mesterfokozat vagy alapfokozat mellett szakirányú (pénzügyi,
számviteli, közgazdasági) szakképzettséggel is rendelkeznie kell.
Ügyintézõ (gazdasági, mûszaki, igazgatási) elnevezésû munkakörbe kell besorolni a középiskolai végzettséget igazoló
szakképesítéssel vagy középiskolai végzettséggel és felsõfokú végzettségi szintet nem tanúsító – felsõfokú
szakképesítést igazoló – bizonyítvánnyal vagy alapfokozattal rendelkezõ, szakmai döntés-elõkészítést végzõ
közalkalmazottat.
Ügyviteli elnevezésû munkakörbe kell besorolni azt az adminisztratív jellegû munkát végzõ közalkalmazottat, aki
alapfokú vagy középiskolai végzettséggel és arra épülõ szakirányú képesítéssel vagy alapfokozattal rendelkezik.
Szakmai szolgáltató elnevezésû munkakörbe kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki alapfokú vagy középiskolai
végzettséget igénylõ szakképesítéssel vagy felsõfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsõfokú szakképesítést
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igazoló bizonyítvánnyal vagy alapfokozattal és szakirányú szakképzettséggel a kutató laboratóriumokban közvetlenül
segíti a kutatók munkáját. E munkakörben foglalkoztatott felsõfokú technikusi végzettséggel rendelkezõ
közalkalmazott besorolását az „E” fizetési osztályban elõírt, felsõfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsõfokú
szakképesítésként kell figyelembe venni.
Technikus, laboráns munkakörben a besorolás szempontjából felsõfokú szakképesítéssel egyenértékûnek kell
tekinteni annak a közalkalmazottnak a képesítését, aki ipari, mezõgazdasági vagy egyéb technikumokban szerzett
oklevelet, és legalább tíz évig szakképesítésének megfelelõ területen dolgozott.

A Kormány 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelete
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) jogosultsági idõszak: a 2009. január 1-je és 2011. augusztus 31-e közötti idõszak;”

2. §

Az R. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Gázfogyasztás esetén a támogatás)
„c) a jogosultsági idõszak 2011. január 1-jétõl 2011. augusztus 31-éig terjedõ részidõszakában legfeljebb 47 600 MJ,
nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 95 200 MJ”
(hõmennyiségre jár.)

3. §

Az R. 11. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelettel megállapított 1. § l) és m) pontjában, 3. § (1) bekezdés
b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában,
c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint 3. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat a 2011. április
30-án fennálló támogatási jogosultságokra új határozat meghozatala, illetve a határozat módosítása nélkül,
2011. április 30-ára visszamenõlegesen alkalmazni kell.”

4. §

Az R.
a) 1. § m) pontjában a „2011. április 30-án” szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-én” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában, valamint
(2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, c) pont cb) alpontjában és d) pont db) alpontjában a „2011. április 30-áig”
szövegrész helyébe a „2011. augusztus 31-éig” szöveg
lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 25/2011. (V. 26.) NFM rendelete
a nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló
szennyezõanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes
rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (9) bekezdés a) pontjában, valamint
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A nem közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló szennyezõanyagkibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §
(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az alábbiakban felsorolt gépek mentesülnek a (4) bekezdésben foglalt 2. szabályozási lépcsõ kibocsátási
határértékeinek az ott megjelölt határidõre történõ kielégítésére vonatkozó követelmény alól, az ezeknek
a kibocsátási határértékeknek a hatálybalépését követõ 3 éves idõtartamra. A mentesség idejére az alábbiakban
felsorolt gépekre továbbra is az 1. szabályozási lépcsõ kibocsátási határértékeit kell alkalmazni:
a) kézi láncfûrész: az MSZ EN ISO 11681-1:2004 szabványnak megfelelõ kézi készülék, amelyet fûrészlánccal
fa vágására terveztek, két kézzel tartható, a motor ûrtartalma pedig meghaladja a 45 cm3-t,
b) felsõ fogantyúval ellátott gép: az MSZ EN ISO 11681-2:2000 szabványnak megfelelõ kézi eszköz, amelynek a felsõ
részén fogantyú van, és furatok fúrására vagy láncfûrésszel fa vágásra terveztek,
c) kézi bozótvágó, belsõ égésû motorral: kézi eszköz, amely olyan fémbõl vagy mûanyagból készült forgó késsel van
felszerelve, amely a gyom, bozót, fiatal fa és hasonló növényzet vágására szolgál, az MSZ EN ISO 11806:1999
szabványnak megfelelõen úgy kell kialakítani, hogy többféle helyzetben – vízszintesen vagy fejjel lefelé – is
mûködtethetõ legyen, a motor ûrtartalma pedig meghaladja a 40 cm3-t,
d) kézi sövénynyíró olló: az MSZ EN 774:1999 szabványnak megfelelõ kézi eszköz, amelyet sövény vagy bozót
vágására terveztek egy késsel vagy több, két irányba forgó késsel,
e) nagy teljesítményû, kézi vágókészülék, belsõ égésû motorral: az MSZ EN 1454:1999 szabványnak megfelelõ, forgó
acélkéssel felszerelt kézi eszköz kemény anyagok – kõ, aszfalt, beton vagy acél – vágására, 50 cm3-t meghaladó
lökettérfogattal,
f) nem kézi, vízszintes tengelyû, SN-3 osztályú motor: csak olyan nem kézi, SN-3 osztályú vízszintes tengelyû
motorok, amelyek teljesítménye legfeljebb 2,5 kW, és fõleg speciális ipari célokra használják õket, beleértve
a talajmûvelõ gépeket, a tárcsás vágókészülékeket, a pázsitlazító gépeket és a generátorokat is.
(6a) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a felsõ fogantyúval ellátott gépek kategóriáján belül az ipari
felhasználású, többféle helyzetben mûködtethetõ sövénynyíró ollók és felsõ fogantyúval ellátott, famegmunkáló
láncfûrészek esetében, amelyekbe SH:2 vagy SH:3 osztályú motort építettek be, a (4) bekezdésben foglalt
2. szabályozási lépcsõ kibocsátási határértékeinek az ott megjelölt határidõre történõ kielégítésére vonatkozó
követelmény alóli mentesség idõszaka 2013. július 31-ig meghosszabbodik.”

2. §

Az R. 17. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) a Bizottság 2010/26/EU irányelve (2010. március 31.) a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belsõ
égésû motorok gáz és szilárd halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.”
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Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az R. 5. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R. 13. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

5. §

Ez a rendelet a nem közúti mozgó gépekbe és berendezésekbe szánt belsõ égésû motorok gáz és szilárd
halmazállapotú szennyezõanyag-kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl
szóló 97/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2010. március 31-i 2010/26/EU bizottsági
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 25/2011. (V. 26.) NFM rendelethez
Az R. 1. számú mellékletének módosítása
Az R. 1. számú melléklete a következõ 8. ponttal egészül ki:
„8. A III B. ÉS IV. SZAKASZRA VONATKOZÓ TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI KÖVETELMÉNYEK
8.1. Ez a pont azokra az elektronikus vezérlésû motorokra vonatkozik, amelyek mind az üzemanyag-befecskendezés
mennyiségét, mind idõzítését elektronikusan vezérlik (a továbbiakban: motorok). Ez a pont a motoron az e melléklet
4.1.2.5. és 4.1.2.6. pontjában meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés érdekében használt
technológiától függetlenül alkalmazandó.
8.2. Fogalommeghatározások
E pont alkalmazásában:
8.2.1. kibocsátáscsökkentõ stratégia: a kibocsátáscsökkentõ rendszer egy kibocsátáscsökkentõ alapstratégiával és
kibocsátáscsökkentõ segédstratégiákkal való kombinációja, amely vagy a motor, vagy annak a nem közúti mozgó gép
általános kialakításának részét képezi, amelybe a motort beszerelték;
8.2.2. reagens: bármely olyan fogyó vagy nem újratermelõdõ anyag, amelyre a kipufogógáz-utókezelõ rendszer
hatékony mûködése érdekében van szükség, illetve amelyet erre használnak.
8.3. Általános követelmények
8.3.1. A kibocsátáscsökkentõ alapstratégiára vonatkozó követelmények
8.3.1.1. A kibocsátáscsökkentõ alapstratégiát, amely a motor üzemeltetése alatti teljes fordulatszám- és
nyomatéktartományban aktív, úgy kell kialakítani, hogy a motor megfeleljen az ebben az irányelvben foglalt
rendelkezéseknek.
8.3.1.2. Minden olyan kibocsátáscsökkentõ alapstratégia tilos, amely különbséget tud tenni a szabványosított
típus-jóváhagyási vizsgálat alatti és egyéb üzemeltetési körülmények melletti motormûködés között, és ennélfogva
a típus-jóváhagyási eljárás lényeges körülményeihez képest eltérõ körülmények melletti mûködés esetében
alacsonyabb kibocsátáscsökkentõ teljesítményt eredményez.
8.3.2. A kibocsátáscsökkentõ segédstratégiára vonatkozó követelmények
8.3.2.1. Kibocsátáscsökkentõ segédstratégiát lehet használni motorokban vagy nem közúti mozgó gépekben, feltéve,
hogy a segédstratégia aktív állapotban – bizonyos környezeti vagy üzemeltetési körülményekre adott válaszként –
módosítja ugyan a kibocsátáscsökkentõ alapstratégiát, de állandó jelleggel nem csökkenti a kibocsátáscsökkentõ
rendszer hatékonyságát.
a) ha a kibocsátáscsökkentõ segédstratégia a típus-jóváhagyási vizsgálat alatt aktiválódik, a 8.3.2.2. és 8.3.2.3. pontot
nem kell alkalmazni;
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b) ha a kibocsátáscsökkentõ segédstratégia nem aktiválódik a típus-jóváhagyási vizsgálat alatt, igazolni kell, hogy
a kibocsátáscsökkentõ segédstratégia csak annyi ideig aktív, amennyi a 8.3.2.3. pontban foglalt célok érdekében
szükséges.
8.3.2.2. E pont vonatkozásában a következõ feltételek mindegyikének teljesülnie kell:
a) 1000 métert meg nem haladó tengerszint feletti magasság (vagy 90 kPa-nak megfelelõ légnyomás);
b) 275 K és 303 K (2 °C és 30 °C) közötti környezeti hõmérséklet;
c) a motorhûtõ közeg hõmérséklete 343 K (70 °C) feletti.
A motor a), b) és c) pontban leírt feltételek szerinti mûködése esetén a kibocsátáscsökkentõ segédstratégia csak
kivételesen aktiválódhat.
8.3.2.3. A kibocsátáscsökkentõ segédstratégia különösen a következõ célokból aktiválódhat:
a) fedélzeti vezérlõjelek általi aktiválás a motor védelmében (ideértve a levegõrendszer védelmét is) és/vagy azon
nem közúti mozgó gép védelmében, amelybe a motor be van építve;
b) az üzembiztonság és az üzemeltetési stratégiák érdekében;
c) a túlzott kibocsátás megelõzése érdekében hidegindítás, a motor bemelegítése vagy leállítása alatt;
d) meghatározott környezeti vagy üzemeltetési körülmények esetében az elõírás hatálya alá esõ valamelyik
szennyezõ anyag kibocsátásának ellenõrzésérõl történõ lemondás annak érdekében, hogy cserében a többi
szennyezõ anyag kibocsátása az adott motorra vonatkozó határértékeken belül maradjon; a cél egy természetes
jelenség hatásának oly módon történõ ellensúlyozása, aminek eredményeképpen az összes szennyezõ komponens
elfogadható mértékben szabályozható marad.
8.3.2.4. A gyártó köteles a mûszaki hatóságnak a típus-jóváhagyási vizsgálat idõpontjában igazolni, hogy
a kibocsátáscsökkentõ segédstratégiák mûködése megfelel a 8.3.2. pontban foglalt követelményeknek. Az igazolás
a 8.3.3. pontban említett dokumentáció értékelésével történik.
8.3.2.5. Kibocsátáscsökkentõ segédstratégia csak a 8.3.2. pontban leírtaknak megfelelõen mûködhet.
8.3.3. A dokumentációra vonatkozó követelmények
8.3.3.1. A gyártónak a típus-jóváhagyási kérelem mellett adatközlõ mappát kell benyújtania a mûszaki szolgálatnak,
amely tájékoztatást nyújt valamennyi szerkezeti elemrõl és kibocsátáscsökkentõ stratégiáról, valamint azokról az
eszközökrõl, amelyekkel a segédstratégia közvetlen vagy közvetett módon a kimeneti változókat szabályozza. Az
adatközlõ mappa két részbõl áll:
a) a típus-jóváhagyási kérelem mellé csatolt dokumentációs csomagból, amelynek teljes áttekintést kell adnia
a kibocsátáscsökkentõ stratégiáról; igazolni kell, hogy minden olyan kimeneti állapot ismert, amelyet a különbözõ
egységek bemeneti jeleit felhasználó szabályozási mátrix lehetõvé tesz; az errõl szóló dokumentáció a 2. számú
mellékletben említett adatközlõ mappa részét kell, hogy képezze;
b) abból a kiegészítõ anyagból, amelyet ugyan bemutatnak a mûszaki szolgálatnak, de nem kell csatolni
a típusjóváhagyási kérelemhez, és amelynek magában kell foglalnia a kibocsátáscsökkentõ segédstratégia által
módosított paramétereket és a stratégia mûködésének peremfeltételeit, különösen a következõket:
ba) a hatékony kibocsátáscsökkentést eredményezõ üzemanyagrendszer és más fontos rendszerek
[kipufogógáz-visszavezetõ rendszer (EGR) vagy reagensadagolás] szabályozási logikájának, az idõzítési stratégiáknak,
valamint a »ki-be« kapcsolási pontoknak a leírása valamennyi üzemmódra;
bb) a motoron alkalmazott valamennyi kibocsátáscsökkentõ segédstratégia használatának indokolása,
a szennyezõanyag-kibocsátásra gyakorolt hatásokat bemutató anyag és mérési adatok kíséretében; az indokolás
alapulhat mérési adatokon, megalapozott mûszaki elemzésen vagy a kettõ kombinációján;
bc) az NOx-szabályozás helytelen mûködésének felismerésére, elemzésére és diagnosztizálására használt
algoritmusok vagy (adott esetben) szenzorok részletes leírása;
bd) a 8.4.7.2. pontban említett követelményeknél használt tûréshatárok, az alkalmazott módszertõl függetlenül.
8.3.3.2. A 8.3.3.1. pont b) alpontjában említett kiegészítõ anyagot a jóváhagyó hatóság kérésére a rendelkezésére kell
bocsátani. A hatóság ezen iratanyag tekintetében – üzleti érdekére hivatkozással a gyártó által benyújtott kérelem
alapján – további ügyfelek iratbetekintési jogát korlátozza (ezen iratanyagot bizalmasan kezeli).
8.4. Az NOx-szabályozásra szolgáló megoldások helyes mûködését biztosító követelmények
8.4.1. A gyártónak – a 2. számú melléklet 1. függelék 2. pontjában és a 2. számú melléklet 3. függelék 2. pontjában
meghatározott dokumentumokat használva – az NOx-szabályozásra szolgáló intézkedések mûködési jellemzõit teljes
mértékben leíró információt kell benyújtania.
8.4.2. Reagenst igénylõ kibocsátáscsökkentõ rendszer esetében a gyártónak – a 2. számú melléklet 1. függelék
2.2.1.13. pontja és 3. függelék 2.2.1.13. pontja szerint – meg kell adnia a reagens jellemzõit, ideértve a reagens típusát,

11880

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 55. szám

a feloldott reagens koncentrációját, az üzemi hõmérsékleti feltételeket, valamint a reagens összetételére és
minõségére vonatkozó nemzetközi szabványokra való hivatkozást.
8.4.3. A motor kibocsátáscsökkentõ stratégiájának mûködnie kell a Közösség területén szokásosan elõforduló minden
környezeti feltétel mellett, különösen alacsony környezeti hõmérsékletek esetében is.
8.4.4. A gyártónak igazolnia kell, hogy reagens használata esetén a típus-jóváhagyási eljárás során alkalmazandó
kibocsátásmérési ciklus alatt az ammóniakibocsátás nem haladja meg a 25 ppm átlagértéket.
8.4.5. Ha a nem közúti mozgó gépekre különálló reagenstartályokat szerelnek fel vagy kapcsolnak hozzájuk,
biztosítani kell a tartályban található reagensbõl való mintavételt. A mintavételi pontnak speciális szerszám vagy
eszköz használata nélkül is könnyen hozzáférhetõnek kell lennie.
8.4.6. Használati és karbantartási követelmények
8.4.6.1. A típusjóváhagyást az 5. § (3) bekezdésének megfelelõen ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a nem közúti
mozgó gépek kezelõit legalább az alábbiakat magában foglaló írásbeli használati utasítással látják el:
a) a beszerelt motor helytelen mûködtetésébõl, használatából vagy karbantartásából eredõ lehetséges mûködési
hibákat elmagyarázó, részletes figyelmeztetések a hozzájuk tartozó hibaelhárítási intézkedésekkel együtt;
b) a gép helytelen használatából adódó lehetséges motormûködési hibákat elmagyarázó, részletes figyelmeztetések
a hozzájuk tartozó hibaelhárítási intézkedésekkel együtt;
c) a reagens helyes használatára vonatkozó információ és utasítás a reagens újratöltési gyakoriságáról a szokásos
karbantartási idõpontok között;
d) egyértelmû figyelmeztetés arról, hogy az adott motortípusra kiállított típus-jóváhagyási tanúsítvány csak
a következõ feltételek együttes teljesülése mellett érvényes:
da) a motort a megadott használati utasítások szerint mûködtetik, használják és tartják karban;
db) helytelen mûködés, használat vagy karbantartás esetében azonnal felléptek az a) és b) pontban említett
figyelmeztetésekben megadott hibaelhárítási intézkedéseknek megfelelõen;
dc) a motort nem használták szándékosan rendeltetésének nem megfelelõen, és fõként nem hatástalanították
a kipufogógáz-visszavezetõ vagy a reagens-adagoló rendszert.
Az utasításokat egyértelmûen és érthetõen (nem szaknyelven) kell megfogalmazni, ugyanazt a nyelvezetet használva,
mint a nem közúti mozgó gépekhez vagy azok motorjaihoz tartozó kezelõi kézikönyvben.
8.4.7. Reagens-szabályozás (ha van)
8.4.7.1. A típusjóváhagyást az 5. § (3) bekezdésének megfelelõen ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy a gép kezelõjét
kijelzõkkel vagy – a nem közúti mozgó gép adott konfigurációjának megfelelõen – más alkalmas módon tájékoztatják
a következõkrõl:
a) a reagens tároló tartályban maradt reagens mennyisége, valamint külön jelzés arról, ha a reagens mennyisége a teli
tartály ûrtartalmának 10%-a alá csökkent;
b) ha a reagens tároló tartály kiürül vagy majdnem kiürül;
c) ha a tartályban lévõ reagens a beépített eszközök szerint nem felel meg a 2. számú melléklet 1. függelék
2.2.1.13. pontja vagy 3. függelék 2.2.1.13. pontja szerint bejelentett vagy feljegyzett jellemzõknek;
d) ha megszakad a reagens adagolás, kivéve az olyan eseteket, amikor azt a motorvezérlõ egység vagy az
adagolás-szabályozó szakítja meg azon motorüzemeltetési körülményekre reagálva, amelyek mellett nincs szükség
adagolásra, feltéve, hogy ezeket az üzemeltetési körülményeket a jóváhagyó hatóság tudomására hozták.
8.4.7.2. A reagensnek a bejelentett jellemzõknek és a kapcsolódó NOx-kibocsátási tûréshatároknak való
megfelelõségére vonatkozó követelményeket az alábbi módszerek valamelyikével kell teljesíteni, a gyártó döntése
szerint:
a) közvetlen módszerek, mint például a reagens minõségét érzékelõ szenzor használata;
b) közvetett módszerek, mint például NOx-érzékelõ használata a kipufogórendszerben a reagens hatékonyságának
értékelésére;
c) bármilyen egyéb módszer, feltéve, hogy hatékonysága legalább megegyezik az a) vagy b) pontban említett
módszerek hatékonyságával, és az ebben a pontban foglalt fõ követelményeknek eleget tesznek.”
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2. melléklet a 25/2011. (V. 26.) NFM rendelethez
Az R. 2. számú mellékletének módosítása
1. Az R. 2. számú melléklet 1. függelék 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. LÉGSZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK
2.1. Kartergázok visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs(*)
2.2. További szennyezéscsökkentõ berendezések (ha vannak ilyenek, és ha nem szerepelnek más cím alatt):
.........................................................................................................................................................................................................................................
2.2.1. Katalizátor: van/nincs(*)
2.2.1.1. Gyártmány(ok): .......................................................................................................................................................................................
2.2.1.2. Típus(ok): ..................................................................................................................................................................................................
2.2.1.3. A katalizátor és elemek száma: .........................................................................................................................................................
2.2.1.4. A katalizátor(ok) mérete és térfogata: ............................................................................................................................................
2.2.1.5. A katalitikus reakció típusa: ................................................................................................................................................................
2.2.1.6. Teljes nemesfémtöltet: ........................................................................................................................................................................
2.2.1.7. Relatív koncentráció: ............................................................................................................................................................................
2.2.1.8. Hordozó (szerkezete és anyaga): .....................................................................................................................................................
2.2.1.9. Cellasûrûség: ...........................................................................................................................................................................................
2.2.1.10. A katalizátor(ok) házának típusa: ...................................................................................................................................................
2.2.1.11. A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága):
.........................................................................................................................................................................................................................................
2.2.1.12. Szokásos üzemi tartomány (K): ......................................................................................................................................................
2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): ....................................................................................................................................................................
2.2.1.13.1. A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: ....................................................................
2.2.1.13.2. A reagens szokásos üzemi hõmérséklet-tartománya: ........................................................................................................
2.2.1.13.3. Nemzetközi szabvány (ha van): ..................................................................................................................................................
2.2.1.14. NOx-érzékelõ: van/nincs(*)
2.2.2. Oxigénérzékelõ: van/nincs(*)
2.2.2.1. Gyártmány(ok): .......................................................................................................................................................................................
2.2.2.2. Típus: ..........................................................................................................................................................................................................
2.2.2.3. Elhelyezés: ................................................................................................................................................................................................
2.2.3. Légbefúvás: van/nincs(*)
2.2.3.1. Típus (rezgõszelep, levegõszivattyú stb.): ....................................................................................................................................
2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs(*)
2.2.4.1. Jellemzõk (hûtött/nem hûtött, magas/alacsony nyomás stb.): ............................................................................................
2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs(*)
2.2.5.1. A részecskecsapda mérete és térfogata: .......................................................................................................................................
2.2.5.2. A részecskecsapda típusa és kialakítása: .......................................................................................................................................
2.2.5.3. Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): .............................................................................
2.2.5.4. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: .........................................................................................................
2.2.5.5. Szokásos üzemi hõmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): .............................................................................................
2.2.6. Más rendszerek: van/nincs(*)
2.2.6.1. Leírás és mûködés: ...............................................................................................................................................................................”
2. Az R. 2. számú melléklet 3. függelék 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. LÉGSZENNYEZÉS ELLENI INTÉZKEDÉSEK
2.1. Kartergázok visszavezetésére szolgáló eszköz: van/nincs(*)
2.2. További szennyezéscsökkentõ berendezések (ha vannak ilyenek, és ha nem szerepelnek más cím alatt):
.........................................................................................................................................................................................................................................

(*)

A nem kívánt rész törlendõ.
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2.2.1. Katalizátor: van/nincs(*)
2.2.1.1. Gyártmány(ok): .......................................................................................................................................................................................
2.2.1.2. Típus(ok): ..................................................................................................................................................................................................
2.2.1.3. A katalizátor és elemek száma: .........................................................................................................................................................
2.2.1.4. A katalizátor(ok) mérete és térfogata: ............................................................................................................................................
2.2.1.5. A katalitikus reakció típusa: ................................................................................................................................................................
2.2.1.6. Teljes nemesfémtöltet: ........................................................................................................................................................................
2.2.1.7. Relatív koncentráció: ............................................................................................................................................................................
2.2.1.8. Hordozó (szerkezete és anyaga): .....................................................................................................................................................
2.2.1.9. Cellasûrûség: ...........................................................................................................................................................................................
2.2.1.10. A katalizátor(ok) házának típusa: ...................................................................................................................................................
2.2.1.11. A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolsága):
.........................................................................................................................................................................................................................................
2.2.1.12. Szokásos üzemi tartomány (K): ......................................................................................................................................................
2.2.1.13. Fogyó reagens (ha van): ....................................................................................................................................................................
2.2.1.13.1. A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: ....................................................................
2.2.1.13.2. A reagens szokásos üzemi hõmérséklet-tartománya: ........................................................................................................
2.2.1.13.3. Nemzetközi szabvány (ha van): ..................................................................................................................................................
2.2.1.14. NOx-érzékelõ: van/nincs(*)
2.2.2. Oxigénérzékelõ: van/nincs(*)
2.2.2.1. Gyártmány(ok): .......................................................................................................................................................................................
2.2.2.2. Típus: ..........................................................................................................................................................................................................
2.2.2.3. Elhelyezés: ................................................................................................................................................................................................
2.2.3. Légbefúvás: van/nincs(*)
2.2.3.1. Típus (rezgõszelep, levegõszivattyú stb.): ....................................................................................................................................
2.2.4. Kipufogógáz-visszavezetés: van/nincs(*)
2.2.4.1. Jellemzõk (hûtött/nem hûtött, magas/alacsony nyomás stb.): ............................................................................................
2.2.5. Részecskecsapda: van/nincs(*)
2.2.5.1. A részecskecsapda mérete és térfogata: .......................................................................................................................................
2.2.5.2. A részecskecsapda típusa és kialakítása: .......................................................................................................................................
2.2.5.3. Elhelyezés (hely és a motortól mért legkisebb/legnagyobb távolság): .............................................................................
2.2.5.4. A regenerálás módja vagy rendszere, leírás, illetve rajz: .........................................................................................................
2.2.5.5. Szokásos üzemi hõmérséklet- (K) és nyomástartomány (kPa): .............................................................................................
2.2.6. Más rendszerek: van/nincs(*)
2.2.6.1. Leírás és mûködés: ................................................................................................................................................................................

(*)

A nem kívánt rész törlendõ.”
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3. melléklet a 25/2011. (V. 26.) NFM rendelethez
Az R. 3. számú mellékletének módosítása
1. Az R. 3. számú melléklet 1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.1. E melléklet a vizsgált motor által kibocsátott gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezõ anyagok mennyiségének
meghatározására szolgáló módszert írja le.
A következõ mérési ciklusok alkalmazandók:
– a berendezés specifikációjának megfelelõ NRSC (Non-Road Steady Speed Cycle – nem közúti állandósult állapotú
ciklus), amelyet a szénmonoxidnak, a szénhidrogéneknek, a nitrogén-oxidoknak és a szilárd részecskéknek az 1. számú
melléklet 1.1. és 1.2. pontjában leírt motorok kibocsátásának méréséhez kell használni az I., II. III A., III B. és
IV. szakaszban,
– a berendezés specifikációjának megfelelõ NRTC (Non-Road Transient Cycle – nem közúti átmeneti állapotú ciklus),
amelyet a szénmonoxidnak, a szénhidrogéneknek, a nitrogén-oxidoknak és a szilárd részecskéknek az 1. számú
melléklet 1.1. pontjában leírt motorok kibocsátásának méréséhez kell használni a III B. és IV. szakaszban,
– a belvízi hajókon történõ felhasználásra szánt motorokon az MSZ EN ISO 8178-4:2002 szabványban és az IMO(1)
MARPOL(2) 73/78 egyezmény VI. mellékletében (NOx) meghatározott ISO mérési eljárást kell elvégezni,
– a vasúti motorkocsik meghajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezõ anyagainak mérésére
a III A. és a III B. szakaszban NRSC-t kell alkalmazni, valamint
– a mozdonyok meghajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezõ anyagainak mérésére
a III A. szakaszban és a III B. szakaszban NRSC-t kell alkalmazni.”
2. Az R. 3. számú melléklet 1.3.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.3.2. NRTC-vizsgálat:
Az elõírt átmeneti mérési ciklust, amely kifejezetten a nem közúti gépekbe épített dízelmotorok üzemeltetési
körülményein alapul, kétszer kell elvégezni:
– elõször (hidegindítás), miután a motor elérte a szobahõmérsékletet, a motorhûtõ közeg és az olaj, az utókezelõ
rendszerek és minden motorvezérlõ segédberendezés hõmérséklete pedig 20 és 30 °C között stabilizálódott;
– másodszor (melegindítás) egy húszperces kondicionálás után, amelyet közvetlenül a hidegindításos ciklus
befejezése után kell kezdeni.
E vizsgálatsorozat során a fenti szennyezõ anyagokat kell vizsgálni. A vizsgálatsorozat a motor természetes lehûlését
vagy kényszerhûtését követõ hidegindításos ciklusból, kondicionálásból és egy melegindításból áll, és az összetett
kibocsátás kiszámítására szolgál. A motorfékpad által mért nyomatékot és fordulatszámot használva integrálni kell
a teljesítményt a ciklus idejének figyelembevételével, ami a motornak a ciklus alatt végzett munkáját adja.
A gáz-halmazállapotú alkotóelemek koncentrációját a ciklus során a következõ módszerek valamelyikével kell
meghatározni: vagy a kezeletlen kipufogógázban a gázelemzõ készüléktõl kapott jel integrálásával e melléklet
3. függeléke szerint, vagy a CVS teljes áramú hígítórendszer hígított kipufogógázában mért koncentráció
integrálásával, vagy e melléklet 3. függeléke szerinti zsákos mintavétellel. A szilárd részecskék méréséhez a hígított
kipufogógázból kell arányos mintát venni egy speciális szûrõvel, akár részleges áramú, akár teljes áramú hígítás
mellett. A szennyezõ anyagok kibocsátott tömegének kiszámításához meg kell határozni – a használt módszertõl
függõen – a hígított vagy hígítatlan kipufogógáz-áramot a ciklus során. Mivel az egyes szennyezõ anyagok
mennyiségét kilowattóránként kibocsátott grammban kell kifejezni, a kibocsátott tömegértékeket a motor
munkavégzéséhez kell viszonyítani.
A szennyezõanyag-kibocsátásokat (g/kWh) mind a hideg-, mind a melegindításos ciklusok során meg kell mérni. Az
összetett súlyozott kibocsátások kiszámításában a hidegindításos eredményeket 10%-os, a melegindításos
eredményeket 90%-os súllyal kell figyelembe venni. A súlyozott összetett eredményeknek meg kell felelniük
a határértékeknek.”

(1)

IMO: International Maritime Organization (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet)
MARPOL: International Convention for the Prevention of Pollution from Ship (hajókra történõ szennyezés megelõzésérõl szóló nemzetközi
egyezmény).
(2)
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3. Az R. 3. számú melléklet 3.7.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.7.1. A berendezés specifikációja az 1. számú melléklet 1. pontjának megfelelõen:
3.7.1.1. „A” specifikáció
Az 1. számú melléklet 1.1. és 1.4. pontjának hatálya alá tartozó motorok esetében a fékpadi üzemeltetés során
a következõ nyolc üzemmódból álló ciklus(3) szerint kell elvégezni a motor vizsgálatát:
Üzemmód
száma

Motorfordulatszám
(fordulat/perc)

Terhelés
(%)

1
Névleges vagy referencia (*)
100
2
Névleges vagy referencia (*)
75
3
Névleges vagy referencia (*)
50
4
Névleges vagy referencia (*)
10
5
Közbensõ
100
6
Közbensõ
75
7
Közbensõ
50
8
Üresjárati
–
(*) A referenciasebesség meghatározása a 3. számú melléklet 4.3.1. pontjában található.

Súlyozási tényezõ

0,15
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15

3.7.1.2. „B” specifikáció
Az 1. számú melléklet 1.2. pontjának hatálya alá tartozó motorok esetében a fékpadi üzemeltetés során a következõ
öt üzemmódból álló ciklus(4) szerint kell elvégezni a motor vizsgálatát:
Üzemmód
száma

1
2
3
4
5

Motorfordulatszám
(fordulat/perc)

Névleges
Névleges
Névleges
Névleges
Névleges

Terhelés
(%)

Súlyozási tényezõ

100
75
50
25

0,05
0,25
0,30
0,30

A terhelés alatt feltüntetett értékek azon névleges alapteljesítményhez tartozó nyomaték százalékos értékei, amellyel
a motor a megadott karbantartási idõpontok között és a megadott környezeti feltételek mellett, a gyártó által elõírtak
szerint végzett karbantartások mellett évente korlátlan óraszámban mûködtethetõ; a névleges alapteljesítmény
változó teljesítménysorozat alatt rendelkezésre álló maximális teljesítményként értendõ.
3.7.1.3. „C” specifikáció
A belvízi hajókra történõ használatra szánt meghajtó motorokon(5) az MSZ EN ISO 8178-4:2002 szabványban és az IMO
MARPOL 73/78 egyezmény VI. mellékletében (NOx Szabályzat) meghatározott vizsgálati eljárást kell elvégezni.
Az állandó lapátszögû hajócsavarral (fix nyomatékgörbével) mûködõ meghajtó motort a kereskedelmi tengerhajózási
dízelmotorok üzem közbeni mûködésének bemutatására kifejlesztett, a következõ négy üzemmódból álló,
állandósult állapotú ciklus(6) szerint kell a motorfékpadon vizsgálni.
Üzemmód
száma

1
2
3
4

(3)

Motorfordulatszám
(fordulat/perc)

100% (névleges)
91%
80%
63%

Terhelés
(%)

Súlyozási tényezõ

100
75
50
25

0,20
0,50
0,15
0,15

Az MSZ EN ISO 8178-4:2007 szabvány (2008. 07. 01-jei helyesbített változat) 8.3.1.1. pontjában leírt C1 ciklussal megegyezõ.
Az MSZ EN ISO 8178-4:2002(E) szabvány 8.4.1. pontjában leírt D2 ciklussal megegyezõ.
(5)
Az állandó sebességû segédmotorokat az MSZ EN ISO 8178-4:2002(E) szabvány szerinti D2 terhelési ciklus, azaz a 3.7.1.2. pontban meghatározott,
öt üzemmódú, állandósult állapotú ciklus szerint kell tanúsítani, míg a változó sebességû segédmotorokat az MSZ EN ISO 8178-4:2002(E) szabvány
szerinti C1 terhelési ciklus, azaz a 3.7.1.1. pontban meghatározott, nyolc üzemmódú, állandósult állapotú ciklus szerint kell tanúsítani.
(6)
Az MSZ EN ISO 8178-4: 2002(E) szabvány 8.5.1., 8.5.2. és 8.5.3. pontjában leírt E3 ciklussal megegyezõ. A négy üzemmód az üzem közbeni méréseken
alapuló átlagos hajtócsavargörbén alapul.
(4)
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Belvízi hajók állandó fordulatszámú, változtatható lapátszögû vagy elektromosan csatlakoztatott hajócsavarral
mûködõ meghajtó motorjait a fenti ciklus terhelési és súlyozási tényezõivel jellemzett, következõ négy üzemmódból
álló, állandósult állapotú ciklus(7) szerint – de minden üzemmódban névleges fordulatszámon mûködtetett motorral –
kell a motorfékpadon vizsgálni:
Üzemmód
száma

1
2
3
4

Motorfordulatszám
(fordulat/perc)

Névleges
Névleges
Névleges
Névleges

Terhelés
(%)

Súlyozási tényezõ

100
75
50
25

0,20
0,50
0,15
0,15

3.7.1.4. „D” specifikáció
Az 1. számú melléklet 1.5. pontjának hatálya alá tartozó motorok esetében a fékpadi üzemeltetés során a következõ
három üzemmódból álló ciklus(8) szerint kell elvégezni a motor vizsgálatát:
Üzemmód
száma

1
2
3

Motorfordulatszám
(fordulat/perc)

Névleges
Közbensõ
Üresjárati

Terhelés
(%)

Súlyozási tényezõ

100
50
–

0,25
0,15
0,60
”

4. Az R. 3. számú melléklet 4.3.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.3.1. Referencia-fordulatszám
A referencia-fordulatszám (nref) a 3. számú melléklet 4. függelékében lévõ motorfékpadi ciklus menetében
meghatározott normált fordulatszámértékek 100%-ának felel meg. A referencia-fordulatszámra visszaszámítással
kapott tényleges motorciklus nagyban függ a helyes referencia-fordulatszám megválasztásától. A referenciafordulatszámot a következõ módszerrel kell meghatározni:
nref = alacsony fordulatszám + 0,95 x (magas fordulatszám – alacsony fordulatszám)
(ahol a magas fordulatszám az a legnagyobb motorfordulatszám, amely mellett a névleges teljesítmény 70%-a
leadásra kerül, míg az alacsony fordulatszám az a legkisebb motorfordulatszám, amely mellett a névleges teljesítmény
50%-a leadásra kerül).
Ha a mért referencia-fordulatszám legfeljebb ±3%-kal haladja meg a gyártó által megadott referencia-fordulatszámot,
a megadott referencia-fordulatszámot lehet a kibocsátási vizsgálatokhoz használni. Ha a megadott értékeken kívül
esik, akkor a mért referencia-fordulatszámot kell a kibocsátási vizsgálatokhoz használni(9).”
5. Az R. 3. számú melléklet 4.5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.5. Kibocsátás mérési menet
A következõ folyamatábra a vizsgálatsorozat menetét ábrázolja:
A mérési ciklus elõtt a motor, a vizsgálókamra és a szennyezõanyag-kibocsátási rendszerek ellenõrzésére szükség
szerint egy vagy több gyakorlóciklus lefuttatható.

(7) Az MSZ EN ISO 8178-4: 2002(E) szabvány 8.5.1., 8.5.2. és 8.5.3. pontjában leírt E2 ciklussal megegyezõ.
(8) Az MSZ EN ISO 8178-4: 2002(E) szabvány F ciklusával megegyezõ.
(9) Ez megfelel az MSZ ISO 8178-11:2006 szabványnak.
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Motor-elĘkészítés, elĘmérések, és kalibrálások.

NRTC.

Motor leképezés (maximális nyomaték görbe),
vizsgálati referencia ciklus meghatározása.

Egy vagy több gyakorló ciklus lefutása (szükség szerint)
a motor/vizsgáló kamra/kibocsátási rendszerek ellenĘrzésére.

Természetes/kényszer lehĦlés.

Az összes rendszer készen áll a mintavételre
(a gázelemzĘ készülékek kalibrálása megtörtént) és adatgyĦjtésre.

Kibocsátás mérési ciklus hidegindítással.

Kondicionálás.

Kibocsátás mérési ciklus melegindítással.

4.5.1. A mintavevõ szûrõk elõkészítése
A vizsgálat megkezdése elõtt legalább egy órával minden szûrõt portól védett, de a levegõcserét lehetõvé tevõ
Petricsészébe és azzal együtt egy mérlegkamrába kell helyezni stabilizálás céljából. A stabilizálás végén minden szûrõt
le kell mérni, és súlyukat fel kell jegyezni. A szûrõt ezután zárt Petricsészében vagy légmentesen lezárt szûrõtartóban
kell tárolni addig, amíg nem lesz rá szükség a vizsgálathoz. A szûrõt a mérlegkamrából történõ kivétel után nyolc órán
belül fel kell használni. A tárasúlyt fel kell jegyezni.
4.5.2. A mérõrendszer összeállítása
A mûszereket és a mintavevõ szondákat az elõírt módon kell felszerelni. Ha a kipufogógáz hígításához teljes áramú
hígítórendszert használnak, a kipufogócsõ végét be kell kötni a rendszerbe.
4.5.3. A hígítórendszer beindítása
A hígítórendszert be kell kapcsolni. A teljes áramú hígítórendszer hígított kipufogógáz esetében a teljes áramot vagy
a részleges áramú hígítórendszer hígított kipufogógáz-áramát úgy kell beállítani, hogy a rendszerben ne következzen
be vízlecsapódás, és hogy a szûrõ felületének hõmérséklete 315 K (42 °C) és 325 K (52 °C) között legyen.
4.5.4. A részecske-mintavevõ rendszer elindítása
A részecske-mintavevõ rendszert el kell indítani és megkerülõ vezetéken kell járatni. A hígító levegõ
részecske-háttérszintje a hígító levegõnek a kipufogógáz hígító alagútba való belépése elõtti mintavételével
határozható meg. A részecske-háttérmintát lehetõleg a tranziens ciklus alatt kell összegyûjteni, ha egy másik
részecske-mintavevõ rendszer is rendelkezésre áll. Egyéb esetben a tranziens ciklus részecskéinek összegyûjtésére
használt részecske-mintavevõ rendszer használható. Szûrt hígító levegõ használata esetén elegendõ lehet egy mérés
a vizsgálat elõtt vagy után. Szûretlen hígító levegõ használata esetén méréseket kell végezni a ciklus megkezdése elõtt
és a ciklus befejezése után, és az értékeket átlagolni kell.
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4.5.5. A gázelemzõ készülékek ellenõrzése
A gázelemzõ készülékeken be kell állítani a nulla pontot és a mérõtartományt. Mintavevõ zsákok használata esetén
ezeket ki kell üríteni.
4.5.6. Lehûtési elõírások
Természetes lehûlés vagy kényszerhûtés alkalmazható. Kényszerhûtésnél a mûszaki szempontoknak megfelelõen kell
összeállítani azokat a rendszereket, melyek hûtõlevegõt fújnak a motorra, hideg olajat szállítanak a motor
kenõrendszerében, hõt vonnak el a motorhûtõ rendszeren keresztül a hûtõközegtõl és a kipufogógáz-utókezelõ
rendszerbõl. Az utókezelõ rendszer kényszerhûtése esetén addig nem szabad hûtõlevegõt alkalmazni, amíg az
utókezelõ rendszer le nem hûl a katalizátor aktiválási hõmérséklete alá. Tilos minden olyan hûtési eljárás, amely nem
reprezentatív kibocsátást eredményez.
A szennyezõanyag-kibocsátási vizsgálat hidegindításos ciklusát a lehûtést követõen csak akkor lehet elindítani, ha
a motorolaj, a hûtõközeg és az utókezelõ rendszer hõmérséklete legalább 15 percen keresztül 20 °C és 30 °C közötti
szinten stabil marad.
4.5.7. A ciklus menete
4.5.7.1. Hidegindításos ciklus
A vizsgálatsorozatot a lehûtés befejezése után – ha a 4.5.6. pontban foglalt követelmények teljesültek –
a hidegindításos ciklussal kell kezdeni.
A motort a gyártó által a felhasználói kézikönyvben megadott ajánlások szerint kell beindítani vagy sorozatgyártású
indítómotorral vagy a fékpaddal.
Amint megállapítható, hogy a motor beindult, el kell indítani egy független alapjárati idõzítõt. Hagyni kell, hogy
a motor 23±1 s-en keresztül szabadon, terhelés nélkül fusson alapjáraton. A tranziens motorciklus elindítását úgy kell
idõzíteni, hogy a ciklus elsõ, nem alapjárati adatrögzítésére 23±1 s elteltével kerüljön sor. A terhelés nélküli alapjárat
ideje benne van a 23±1 s-ben.
A vizsgálatot a 3. számú melléklet 4. függelékében leírt referenciaciklus szerint kell végrehajtani. A fordulatszám- és
nyomatékvezérlõ jeleket legalább 5/s gyakorisággal kell kiadni (10/s ajánlott). A beállítási pontokat a referenciaciklus
1/s gyakoriságú beállítási pontjai között lineáris interpolációval kell kiszámítani. A mért fordulatszámot és nyomatékot
a mérési ciklus alatt legalább 1/s gyakorisággal regisztrálni kell; a jelek elektronikus szûrése megengedett.
4.5.7.2. A gázelemzõ-készülék kijelzése
A motor beindításakor el kell indítani a mérõrendszert. Ezzel egyidejûleg el kell kezdeni:
– teljes áramú hígítórendszer esetében a hígított levegõ gyûjtését vagy elemzését,
– a hígítatlan vagy hígított (az alkalmazott módszertõl függõen) kipufogógáz gyûjtését vagy elemzését,
– a hígított kipufogógáz mennyiségének, valamint az elõírt hõmérsékleteknek és nyomásoknak a mérését,
– hígítatlan kipufogógáz elemzése esetén a kipufogógáz-tömegáram regisztrálását,
– a fékpad által mért fordulatszám- és nyomatékadatok regisztrálását.
Hígítatlan kipufogógáz mérése esetén a szennyezõanyag-koncentrációkat (szénhidrogének, CO és NOx) és
a kipufogógáz tömegáramát folyamatosan mérni kell, és legalább 2/s gyakorisággal számítógépes rendszerben kell
regisztrálni. Minden más adatot legalább 1/s mintavételi gyakorisággal lehet regisztrálni. Analóg gázelemzõ
készülékek esetében a választ regisztrálni kell; a kalibrációs adatok alkalmazása történhet online vagy offline módon az
adatértékelés során.
Teljes áramú hígítórendszer esetében a szénhidrogént és az NOx-et folyamatosan legalább 2/s gyakorisággal kell
mérni a hígító alagútban. Az átlagos koncentrációkat a gázelemzõ készülék által az egész mérési ciklus alatt adott jelek
integrálásával kell meghatározni. A rendszer válaszideje nem lehet 20 s-nál hosszabb, és szükség esetén össze kell
hangolni az állandó térfogatú mintavétel (CVS) áramlásingadozásával és a mintavételi idõ/mérési ciklus eltolódásaival.
A CO, CO2 értékeit integrálással, vagy a mintavevõ zsákban a ciklus alatt összegyûjtött gáz koncentrációjának
elemzésével kell meghatározni. A hígító levegõben található gázhalmazállapotú szennyezõ anyagok koncentrációját
integrálással vagy a háttérzsákba történõ begyûjtéssel kell meghatározni. Minden más mérendõ paramétert legalább
1/s gyakorisággal kell regisztrálni.
4.5.7.3. Részecske-mintavétel
A motor beindításakor a részecske-mintavevõ rendszert a megkerülõ ágról át kell kapcsolni részecskegyûjtésre.
Részleges áramú hígítórendszer esetében a mintavevõ szivattyú(ka)t úgy kell beállítani, hogy a részecske-mintavevõ
szondán vagy az átvezetõ csövön átáramló mennyiség mindig arányos legyen a kipufogógáz-tömegárammal.
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Teljes áramú hígítórendszer esetében a mintavevõ szivattyú(ka)t úgy kell beállítani, hogy a részecske-mintavevõ
szondán vagy az átvezetõ csövön átáramló mennyiség ±5% tûréssel egyenlõ maradjon a beállított áramlási
mennyiséggel. Ha áramláskiegyenlítést (azaz arányos mintaáram-szabályozást) alkalmaznak, akkor igazolni kell, hogy
a fõalagút áramának és a részecskeminta áramának aránya nem változik meg a beállított értéknél ±5%-nál nagyobb
mértékben (kivéve a mintavétel elsõ 10 másodpercét).
MEGJEGYZÉS: Kétszeres hígítású üzemeltetés esetében a mintaáram a mintavevõ szûrõkön áthaladó áram és
a másodlagos hígító levegõ áramának nettó különbsége.
Regisztrálni kell az átlagos hõmérsékletet és nyomást a gázmérõ(k) vagy áramlásmérõ mûszerek belépési pontján. Ha
a beállított áramlási sebesség a szûrõ nagy részecsketerhelése miatt nem tartható a teljes ciklus alatt (±5%-on belül),
a vizsgálatot érvénytelennek kell tekinteni. A vizsgálatot meg kell ismételni kisebb áramlási sebességgel, illetve
nagyobb átmérõjû szûrõvel.
4.5.7.4. Motorleállás hidegindításos ciklus alatt
Ha a hidegindításos mérési ciklus valamely pontján a motor leáll, a motort elõ kell kondicionálni, a lehûtést meg kell
ismételni, majd újra kell indítani a motort, és meg kell ismételni a vizsgálatot. Ha a mérési ciklus során bármelyik
mérõmûszer hibásan mûködik, a vizsgálatot érvénytelennek kell tekinteni.
4.5.7.5. A hidegindításos mérési ciklus utáni mûveletek
A hidegindításos mérési ciklus befejezésekor le kell állítani a kipufogógáz tömegáramának és a hígított kipufogógáz
térfogatának mérését, a gyûjtõzsákokba menõ gázáramot és a részecske-mintavevõ szivattyút. Integráló gázelemzõ
rendszer esetében a mintavételt a rendszer válaszidejének végéig kell folytatni.
Gyûjtõzsák használata esetén a bennük lévõ gázok koncentrációját minél elõbb, de a ciklus befejezésétõl számított
20 percnél semmiképpen sem késõbb elemezni kell.
A szennyezõanyag-vizsgálat után a nullázó gázzal és ugyanazzal a kalibráló gázzal meg kell ismételni a gázelemzõ
készülékek ellenõrzését. A vizsgálat akkor tekinthetõ elfogadhatónak, ha a vizsgálatot megelõzõ és a vizsgálatot
követõ mérési eredmények közötti különbség a kalibráló gáz koncentrációjának 2%-ánál kisebb.
A részecskeszûrõket a vizsgálat befejezését követõ egy órán belül vissza kell helyezni a mérlegkamrába. A szûrõket
legalább egy órán át portól védett és levegõcserét lehetõvé tévõ Petricsészében kell kondicionálni, és azután meg kell
mérni a tömegüket. A szûrõk bruttó tömegét fel kell jegyezni.
4.5.7.6. Kondicionálás
Közvetlenül a motor kikapcsolása után – ha használatban voltak – a motorhûtõ ventilátor(oka)t és a CVS légfúvót is ki
kell kapcsolni (vagy le kell kapcsolni a kipufogórendszert a CVS-rõl).
Ezután kondicionálni kell a motort 20±1 percen át, majd elõ kell készíteni a motort és a fékpadot a melegindításos
ciklusra. A kiürített mintagyûjtõ zsákokat csatlakoztatni kell a hígított gáz és hígított levegõ mintagyûjtõ rendszereire.
Be kell kapcsolni a CVS-t (ha használunk ilyet és még nem volt bekapcsolva), illetve csatlakoztatni kell
a kipufogórendszert a CVS-hez (ha szét voltak kapcsolva). El kell indítani a mintavevõ szivattyúkat
(a részecske-mintavevõ szivattyú(k) kivételével), a motorhûtõ ventilátor(oka)t és az adatgyûjtõ rendszert.
A vizsgálat megkezdése elõtt az állandó térfogatú mintavételi rendszer hõcserélõjét (ha használunk ilyet) és adott
esetben a folyamatos mûködésû mintavételi rendszer(eke)t elõ kell melegíteni a kijelölt üzemi hõmérsékletre.
A mintaáramlási sebességet a kívánt áramlási sebességre, a CVS gázáramlást mérõ eszközöket pedig nullára kell
állítani. Óvatosan minden szûrõtartóba tiszta részecskeszûrõt kell tenni, és az összeszerelt szûrõtartókat be kell szerelni
a mintaáram-vezetékbe.
4.5.7.7. Melegindításos ciklus
Amint megállapítható, hogy a motor beindult, el kell indítani egy független alapjárati idõzítõt. Hagyni kell, hogy
a motor 23±1 s-en keresztül szabadon, terhelés nélkül fusson alapjáraton. A tranziens motorciklus elindítását úgy kell
idõzíteni, hogy a ciklus elsõ, nem alapjárati adatrögzítésére 23±1 s elteltével kerüljön sor. A terhelés nélküli alapjárat
ideje benne van a 23±1 s-ben.
A vizsgálatot a 3. számú melléklet 4. függelékében leírt referenciaciklus szerint kell végrehajtani. A fordulatszám- és
nyomatékvezérlõ jeleket legalább 5/s gyakorisággal (10/s ajánlott) kell kiadni. A beállítási pontokat a referenciaciklus
1/s gyakoriságú beállítási pontjai között lineáris interpolációval kell kiszámítani. A mért fordulatszámot és nyomatékot
a mérési ciklus alatt legalább 1/s gyakorisággal regisztrálni kell; a jelek elektronikus szûrése megengedett.
Ezután a 4.5.7.2. és a 4.5.7.3. pontban leírt eljárást kell megismételni.
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4.5.7.8. Motorleállás melegindításos ciklus alatt
Ha a melegindításos ciklus valamely pontján a motor leáll, a motort le lehet állítani, és 20 percen keresztül újra lehet
kondicionálni. A melegindításos ciklust ekkor meg lehet ismételni. Csak egy újrakondicionálás és egy melegindításos
ciklus megengedett.
4.5.7.9. A melegindításos ciklus utáni mûveletek
A melegindításos ciklus befejezésekor le kell állítani a kipufogógáz tömegáramának és a hígított kipufogógáz
térfogatának mérését, a gyûjtõzsákokba menõ gázáramot és a részecske-mintavevõ szivattyút. Integráló gázelemzõ
rendszer esetében a mintavételt a rendszer válaszidejének végéig kell folytatni.
Gyûjtõzsák használata esetén a bennük lévõ gázok koncentrációját minél elõbb, de a ciklus befejezésétõl számított
20 percnél semmiképpen sem késõbb elemezni kell.
A szennyezõanyag-vizsgálat után a nullázó gázzal és ugyanazzal a mérõtartomány-kalibráló gázzal meg kell ismételni
a gázelemzõ készülékek ellenõrzését. A vizsgálat akkor tekinthetõ elfogadhatónak, ha a vizsgálatot megelõzõ és
a vizsgálatot követõ mérési eredmények közötti különbség a kalibráló gáz értékének 2%-ánál kisebb.
A részecskeszûrõket a vizsgálat befejezését követõ egy órán belül vissza kell helyezni a mérlegkamrába. A szûrõket
legalább egy órán át portól védett és levegõcserét lehetõvé tévõ Petricsészében kell kondicionálni, és azután meg kell
mérni a tömegüket. A szûrõk bruttó tömegét fel kell jegyezni.”
6. Az R. 3. számú melléklet 3. függelék 2.1.2.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.1.2.4. A fajlagos kibocsátások kiszámítása
A fajlagos kibocsátást [g/kWh] minden egyes összetevõ tekintetében a következõképpen kell kiszámolni:
Adott • gáz =

(1 / 10)Mgas , cold + (9 / 10)Mgas , hot
(1 / 10)Wact , cold + (9 / 10)Wact , hot

ahol:
Mgas,cold = a gáz-halmazállapotú szennyezõ anyag össztömege a hidegindításos ciklus alatt (g)
Mgas,hot = a gáz-halmazállapotú szennyezõ anyag össztömege a melegindításos ciklus alatt (g)
Wact,cold = a hidegindításos ciklusban végzett tényleges ciklusmunka a 3. számú melléklet 4.6.2. pontjában
meghatározottak szerint (kWh)
Wact,hot = a melegindításos ciklusban végzett tényleges ciklusmunka a 3. számú melléklet 4.6.2. pontjában
meghatározottak szerint (kWh).”
7. Az R. 3. számú melléklet 3. függelék 2.1.3.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.1.3.1. A kibocsátott tömeg kiszámítása
Az MPT,cold és az MPT,hot részecsketömegeket (g/vizsgálat) a következõ módszerek valamelyikével kell kiszámítani:
M
M
a) MPT = f ´ EDFW
MSAM 1000
ahol
MPT = MPT,cold a hidegindításos ciklus vonatkozásában
MPT = MPT,hot a melegindításos ciklus vonatkozásában
Mf = a ciklus alatt összegyûjtött részecskék tömege (mg)
MEDFW = az egyenértékû hígított kipufogógáz tömege a ciklus során (kg)
MSAM = a részecskegyûjtõ szûrõkön áthaladó hígított kipufogógáz tömege (kg)
Az egyenértékû hígított kipufogógáz össztömegét a ciklusban a következõképpen kell meghatározni:
1= 2
1
MEDFW = å GEDFW , i ´
f
i= 1
GEDFW , i = GEXHW , i ´ qi
GTOTW , i
qi =
G
( TOTW ,i - GDILW ,i )
ahol
GEDFW,i = a hígított kipufogógáz pillanatnyi egyenértékû tömegárama (kg/s)
GEXHW,i = a kipufogógáz pillanatnyi tömegárama (kg/s)
qi = pillanatnyi hígítási arány
GTOTW,i = a hígító alagúton áthaladó hígított kipufogógáz pillanatnyi tömegárama (kg/s)
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GDILW,i = a hígító levegõ pillanatnyi tömegárama (kg/s)
f = adatlekérdezési gyakoriság (1/s)
n = a mérések száma
b) MPT =

Mf
rs ´1000

ahol
MPT = MPT,cold a hidegindításos ciklus vonatkozásában
MPT = MPT,hot a melegindításos ciklus vonatkozásában
Mf = a ciklus alatt összegyûjtött részecskék tömege (mg)
rs = az átlagos mintavételi arány a mérési ciklus alatt
ahol
MSE
M
rs =
´ SAM
MEXHW MTOTW
MSE = a kipufogógáz-minta tömege a ciklus során (kg)
MEXHW = a ciklus során átáramló kipufogógáz össztömege (kg)
MSAM = a részecskegyûjtõ szûrõkön áthaladó hígított kipufogógáz tömege (kg)
MTOTW = a hígító alagúton áthaladó hígított kipufogógáz tömege (kg)
MEGJEGYZÉS: Teljes mintavételt alkalmazó rendszer esetében az MSAM és az MTOTW megegyezik.”
8. Az R. 3. számú melléklet 3. függelék 2.1.3.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.1.3.3. A fajlagos kibocsátások kiszámítása
A fajlagos kibocsátásokat (g/kWh) a következõképpen kell kiszámítani:
PT =

(1 / 10)K p , cold ´MPT, cold + (9 / 10)K p , hot ´MPT, hot
(1 / 10)Wact , cold + (9 / 10)Wact , hot

ahol
MPT,cold = az NRTC hidegindításos ciklusa alatti részecsketömeg (g/vizsgálat)
MPT,hot = az NRTC melegindításos ciklusa alatti részecsketömeg (g/vizsgálat)
Kp,cold = a részecskékre vonatkozó nedvességtartalom-korrekciós tényezõ a hidegindításos ciklus alatt
Kp,hot = a részecskékre vonatkozó nedvességtartalom-korrekciós tényezõ a melegindításos ciklus alatt
Wact,cold = a hidegindításos ciklusban végzett tényleges ciklusmunka a 3. számú melléklet 4.6.2. pontjában
meghatározottak szerint (kWh)
Wact,hot = a melegindításos ciklusban végzett tényleges ciklusmunka a 3. számú melléklet 4.6.2. pontjában
meghatározottak szerint (kWh)”
9. Az R. 3. számú melléklet 3. függelék 2.2.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.2.4. A fajlagos kibocsátások kiszámítása
A kibocsátást [g/kWh] minden egyes összetevõ tekintetében a következõképpen kell kiszámolni:
Adott • gáz =

(1 / 10)Mgas , cold + (9 / 10)Mgas , hot
(1 / 10)Wact , cold + (9 / 10)Wact , hot

ahol
Mgas,cold = a gáz-halmazállapotú szennyezõ anyag össztömege a hidegindításos ciklus alatt (g)
Mgas,hot = a gáz-halmazállapotú szennyezõ anyag össztömege a melegindításos ciklus alatt (g)
Wact,cold = a hidegindításos ciklusban végzett tényleges ciklusmunka a 3. számú melléklet 4.6.2. pontjában
meghatározottak szerint (kWh)
Wact,hot = a melegindításos ciklusban végzett tényleges ciklusmunka a 3. számú melléklet 4.6.2. pontjában
meghatározottak szerint (kWh)”
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10. Az R. 3. számú melléklet 3. függelék 2.2.5.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.2.5.1. A tömegáram kiszámítása
Az MPT,cold és az MPT,hot részecsketömegeket (g/vizsgálat) a következõképpen kell kiszámítani:
M
M
MPT = f ´ TOTW
MSAM 1000
ahol
MPT = MPT,cold a hidegindításos ciklus vonatkozásában
MPT = MPT,hot a melegindításos ciklus vonatkozásában
Mf = a ciklus alatt összegyûjtött részecskék tömege (mg)
MTOTW = a hígított kipufogógáz össztömege a teljes ciklus alatt, a 2.2.1. pontban meghatározottak szerint (kg)
MSAM = a hígító alagútból részecske-mintavétel céljából kivett hígított kipufogógáz tömege (kg),
valamint
Mf = Mfp + Mfb, ha külön mérték az értékeket (mg)
Mf,p = az elsõdleges szûrõn összegyûjtött részecskék tömege (mg)
Mf,b = a kiegészítõ szûrõn összegyûjtött részecskék tömege (mg)
Kétszeres hígítású rendszer alkalmazása esetén a másodlagos hígító levegõ tömegét le kell vonni a részecskeszûrõkön
áthaladó kétszeresen hígított kipufogógáz-minta össztömegébõl.
MSAM = MTOT – MSEC
ahol:
MTOT = a részecskeszûrõn áthaladó kétszeresen hígított kipufogógáz tömege (kg)
MSEC = a másodlagos hígító levegõ tömege (kg)
Ha a hígító levegõ részecske-háttérszintjét a 3. számú melléklet 4.5.4. pontjának megfelelõen határozzák meg,
a részecsketömeg korrigálható a háttérkoncentráció figyelembevételével. Ebben az esetben az MPT,cold és az MPT,hot
részecsketömeget (g/vizsgálat) a következõképpen kell kiszámítani:
é M
æM
1 ööù M
æ
MPT = ê f - çç d ´ ç1 - ÷ ÷÷ ú ´ TOTW
ë MSAM è MDIL è DF ø ø û 1000
ahol:
MPT = MPT,cold a hidegindításos ciklus vonatkozásában
MPT = MPT,hot a melegindításos ciklus vonatkozásában
Mf, MSAM, MTOTW = lásd fent
MDIL = a háttérrészecske-mintavevõ által mintavételezett elsõdleges hígító levegõ tömege (kg)
Md = az elsõdleges hígító levegõbõl begyûjtött háttérrészecskék tömege (mg)
DF = hígítási tényezõ a 2.2.3.1.1. pontban meghatározottak szerint.”
11. Az R. 3. számú melléklet 3. függelék 2.2.5.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.2.5.3. A fajlagos kibocsátások kiszámítása
A fajlagos kibocsátásokat (g/kWh) a következõképpen kell kiszámítani:
PT =

(1 / 10)K p , cold ´MPT, cold + (9 / 10)K p , hot ´MPT, hot
(1 / 10)Wact , cold + (9 / 10)Wact , hot

ahol
MPT,cold = az NRTC hidegindításos ciklusa alatti részecsketömeg (g/vizsgálat)
MPT,hot = az NRTC melegindításos ciklusa alatti részecsketömeg (g/vizsgálat)
Kp,cold = a részecskékre vonatkozó nedvességtartalom-korrekciós tényezõ a hidegindításos ciklus alatt
Kp,hot = a részecskékre vonatkozó nedvességtartalom-korrekciós tényezõ a melegindításos ciklus alatt
Wact,cold = a hidegindításos ciklusban végzett tényleges ciklusmunka a 3. számú melléklet 4.6.2. pontjában
meghatározottak szerint (kWh)
Wact,hot = a melegindításos ciklusban végzett tényleges ciklusmunka a 3. számú melléklet 4.6.2. pontjában
meghatározottak szerint (kWh)”
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4. melléklet a 25/2011. (V. 26.) NFM rendelethez
Az R. 5. számú mellékletének módosítása
Az R. 5. számú mellékletének „NEM KÖZÚTI MOZGÓ GÉPEK KOMPRESSZIÓ-GYÚJTÁSÚ MOTORJÁNAK REFERENCIA
ÜZEMANYAGA A III.B és IV. SZABÁLYOZÁSI LÉPCSÕ HATÁRÉRTÉKEI SZERINTI JÓVÁHAGYÁSHOZ” címû táblázatában
a „Sûrûség 15 °C-on” sor helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
Jellemzõ

Mértékegység

Sûrûség 15 °C-on

kg/m3

Határérték1
minimum

maximum

833

856

Vizsgálati módszer

MSZ EN ISO 3675:2000
”

5. melléklet a 25/2011. (V. 26.) NFM rendelethez
Az R. 13. számú mellékletének módosítása
1. Az R. 13. számú melléklet 1.5–1.6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.5. Az OEM-nek a rugalmas végrehajtási eljáráshoz kapcsolódóan minden olyan információt meg kell adnia
a jóváhagyó hatóságnak, amelyet a jóváhagyó hatóság a döntéshez szükségesnek ítél.
1.6. Az OEM-nek bármely tagállami jóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátania minden olyan információt,
amelyet a jóváhagyó hatóság annak érdekében kér, hogy igazolja: minden olyan motor, amelyet rugalmas
végrehajtási eljárás keretében hoznak forgalomba, vagy amelyrõl ezt állítják, vagy amelyet ennek megfelelõen
címkéztek, valóban megfelel az állításnak vagy a címkézésnek.”
2. Hatályát veszti az R. 13. számú melléklet 1.7. pontja.

A vidékfejlesztési miniszter 40/2011. (V. 26.) VM rendelete
a cukorrépa-termelõk 2011. évi nemzeti kiegészítõ támogatásáról
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 – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. cukorrépa-termelõ: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság, aki vagy amely a 2010/2011-es gazdasági évben termelt cukorrépáját a kvótajogosult számára
– közvetlenül, integrátoron vagy termelõi csoporton keresztül – értékesíti;
2. gazdasági év: az adott naptári év október 1. napjától a következõ év szeptember 30. napjáig terjedõ idõszak;
3. integráció: minden olyan termelési konstrukció, amelyben cukorrépát az integrált termelõktõl az integrátor
számlával vagy felvásárlási jeggyel vásárolja meg és azt követõen saját nevében értékesíti tovább a kvótajogosult
számára;
4. integrátor: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság,
valamint az egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatását nyújtó szövetkezet és egyéb gazdálkodó
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szervezet (BÉSZ), aki vagy amely a 2010/2011-es gazdasági évben saját maga termelt, vagy termékértékesítési
szerzõdéssel cukorrépa-termelõkkel termeltetett cukorrépáját a kvótajogosult számára értékesíti;
integrált termelõ: az a cukorrépa-termelõ, aki vagy amely integráció keretében termelt cukorrépáját
a kvótajogosult számára történõ továbbértékesítés céljából az integrátornak átadja;
kvótajogosult: a természetes édesítõszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekrõl szóló
129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 1. § b) pontja szerinti szervezet;
termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló miniszteri rendelet szerint mûködõ, államilag elismert szövetkezet
vagy korlátolt felelõsségû társaság, amely a tagjai által a 2010/2011-es gazdasági évben termelt cukorrépát
a kvótajogosult számára értékesíti.

2. §

E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím,
8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport elõirányzat terhére a cukorrépa-termelõk részére
nyújtható támogatás felhasználására terjed ki.

3. §

(1) E rendelet alapján a cukorrépa-termelõk a 2011. évben nemzeti kiegészítõ támogatásban részesülhetnek.
(2) A támogatás forrása a Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 10032000-01220191-51200002 számú,
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla. E jogcím finanszírozására
a 2011. évben 1980 millió forint használható fel. A keret túligénylése esetén a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) arányos visszaosztást alkalmaz.
(3) A támogatás mértéke cukorrépa-tonnánként kilenc euró negyvenkilenc centnek megfelelõ forintösszeg. A támogatási
összeg forintra történõ átszámítása a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi
rendelet 45. cikk (2) bekezdése szerint az Európai Központi Bank által 2010. október 1-jét megelõzõen megállapított
utolsó devizaárfolyam alapján történik.

4. §

(1) Támogatásra az a cukorrépa-termelõ jogosult, aki teljesíti az alábbi feltételeket:
a) a 2010. évre az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS),
valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló miniszteri rendelet szerint cukorrépa hasznosítási ágként mûvelt földterületre egységes
területalapú támogatásra (a továbbiakban: SAPS) jogosult,
b) a 2010/2011-es gazdasági évben – akár integrátoron vagy termelõi csoporton keresztül – cukorrépa
termékértékesítési szerzõdéssel rendelkezik,
c) a b) pont szerinti szerzõdés alapján a 2010/2011-es gazdasági évben a kvótajogosult kvótájának
megtermeléséhez cukorrépát szállított,
d) a 2010/2011-es gazdasági évre vonatkozóan – integrátoron, termelõi csoporton keresztül vagy egyéb jogcímen –
szállítási joggal rendelkezik,
e) a cukorrépa-termelõk cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásáról szóló
167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet alapján támogatási jogosultsággal nem rendelkezik vagy nem rendelkezett.
(2) A támogatást a cukorrépa-termelõ; integráció esetében – a 6. § (4)–(5) bekezdésében említett eset kivételével – az
integrátor; termelõi csoport esetében pedig – a 6. § (4)–(5) bekezdésében említett eset kivételével – a termelõi csoport
igényelheti.
(3) Amennyiben a támogatást olyan integrátor vagy termelõi csoport igényli, akinek integrált termelõi vagy tagjai között
van olyan cukorrépa-termelõ, aki nem jogosult a támogatásra, akkor a nem jogosult integrált termelõ vagy tag által
leszállított mennyiséget nem lehet a támogatás alapjába beszámítani.

5. §

(1) A támogatási kérelmet egy példányban, 2011. július 1-jétõl július 31-éig az MVH által rendszeresített és az MVH
honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány
a) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti ügyfél-azonosítási
és kapcsolattartási információkat,
b) az ügyfél 1. § 1., 4., 7. pontja szerinti besorolását,
c) a támogatási jogosultságra vonatkozó adatokat,
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d) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat, és
e) az integrált termelõk vagy termelõi csoport tagok (5) bekezdés szerinti felsorolását
tartalmazza.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a cukorrépát feldolgozó kvótajogosult által kiadott igazolást a termékértékesítési szerzõdés alapján
a 2010/2011-es gazdasági évben leszállított, kvótacukor elõállításához felhasznált 16%-os cukortartalmú
cukorrépa tonnában kifejezett mennyiségérõl,
b) a Cukor Terméktanács által a szerkezetátalakítást követõen kiállított, állandó szállítási jogot igazoló bizonylatot,
vagy a 2010/2011-es gazdasági évre kiállított, ideiglenes szállítási jogot igazoló bizonylatot (bérelt szállítási jog
esetén a bérleti szerzõdés másolatával együtt),
c) integráció vagy termelõi csoport esetében – amennyiben az igénylõ nem rendelkezik önálló szállítási joggal – az
integráltak, vagy a termelõi csoport tagok nevére kiállított igazolást.
(4) A támogatási kérelem késedelmes benyújtása munkanaponként 10%-os támogatáscsökkentést von maga után abból
az összegbõl, amelyre a cukorrépa-termelõk az (1) bekezdés szerinti határidõig benyújtott támogatási kérelmek
alapján jogosultak lettek volna.
(5) Ha a támogatást integrátor vagy termelõi csoport igényli, a támogatási kérelemhez mellékelni kell az integrált
termelõk vagy a termelõi csoport tagok felsorolását az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett
nyomtatványon (betétlapon), amely
a) az integrátorra vagy termelõi csoportra vonatkozó, a Tv. szerinti ügyfél-azonosítási adatokat,
b) az integrált termelõk vagy termelõi csoport tagok felsorolását,
c) az integrált termelõk vagy termelõi csoport tagokra vonatkozó a Tv. szerinti ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási
információkat,
d) az integrált termelõk vagy termelõi csoport tagok által az adott idõszakban leszállított 16%-os cukortartalmú
cukorrépa mennyiségét,
e) az integrált termelõk vagy termelõi csoport tagok szállítási jogát igazoló bizonylat sorszámát,
f) az integrált termelõk vagy termelõi csoport tagok SAPS támogatásról szóló, MVH által kiadott határozat vagy
végzés számát, és
g) a teljességi nyilatkozatot
tartalmazza.
6. §

7. §

(1) Az MVH legkésõbb a támogatási jogosultságot megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított hatvan napon
belül intézkedik a támogatás kifizetésérõl.
(2) Az 5. § (5) bekezdése szerinti esetben az integrátor vagy a termelõi csoport köteles a támogatást a jogosult
cukorrépa-termelõk részére a kifizetést követõ tizenöt napon belül továbbítani. A támogatás továbbításánál az
elosztás arányai tekintetében a támogatás mértékére és kiszámítási módjára vonatkozó szabályok irányadóak.
(3) Az integrátor vagy a termelõi csoport köteles a támogatási összegek átutalását követõ harminc napon belül az MVH
felé benyújtani az egyes integrált termelõkre vagy tagokra vonatkozó támogatási összeg részletes kiszámítását,
valamint az átutalás tényét bizonyító dokumentumokat, adott esetben a (6) bekezdésben rögzített
megállapodást. Ha a támogatás nem kerül továbbításra határidõn belül, az MVH hivatalból megállapítja és folyósítja az
integrált termelõnek vagy a termelõi csoport tagoknak közvetlenül járó támogatási összeget.
(4) Ha a támogatási kérelem az integrátornak vagy a termelõi csoportnak felróható okból kerül elutasításra, az MVH
15 napos határidõ tûzésével felhívja az érintett integrált termelõket vagy termelõi csoport tagokat – az e rendeletben
foglalt feltételeknek történõ megfelelésük esetén – a támogatási kérelem általuk történõ benyújtására.
(5) Ha az integrátor vagy a termelõi csoport elmulasztja a támogatási kérelem benyújtását, vagy bármi okból nem tud
támogatási kérelmet benyújtani, az integrált termelõk vagy termelõi csoport tagok az 5. § (1) bekezdésében megjelölt
benyújtási határidõt követõ 15 napon belül közvetlenül is benyújthatják a kérelmüket az MVH-hoz.
(6) Integráció vagy termelõi csoport esetén a felek megállapodást köthetnek arról, hogy a támogatást egy összegben
továbbítják annak a szervezetnek, amelytõl a támogatásuk várható összegét elõzetesen megkapták (elõfinanszírozó
szervezet). Ezen megállapodás feltétele, hogy a támogatást az átvett cukorrépa árában már érvényesítette az
integrátor vagy a termelõi csoport. Ebben az esetben az aláírt megállapodást és az elõfinanszírozó szervezet részére
történõ átutalás tényét igazoló iratot kell a (3) bekezdésben elõírt módon benyújtani.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
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8. §

Ez a rendelet
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendelet 7. szakasza,
b) 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 182. cikk (3) bekezdése, és
c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §

Hatályát veszti a cukorrépa-termelõk 2010. évi nemzeti kiegészítõ támogatásáról szóló 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 41/2011. (V. 26.) VM rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 21. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) 4. számú melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

A KTM rendelet 7. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti a KTM rendelet 2. számú melléklet X. alcím 1. pont a) pont ab) alpontja.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 41/2011. (V. 26.) VM rendelethez
„4. számú melléklet a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez

Termékdíjköteles termékek és anyagok köre
Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszám olyan termékcsoportot jelent, melyben csak a Kt. hatálya alá tartozó termékek
termékdíjkötelesek.
A * jelzéssel ellátott vtsz. számok olyan elektromos és elektronikai berendezés termékcsoportokat jelentenek, melyben
azok a termékek termékdíjkötelesek, melyeknek bruttó súlya legfeljebb 200 kg, vagy teljesítmény felvétele legfeljebb
4 kW.
A

B

Megnevezés

Vámtarifaszám
és HR alszám

Vámtarifaszám

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27

C

Gumiabroncsok
Új gumi légabroncs, kivéve a 4011 50 00 vtsz. alá tartozó termékeket
Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kisnyomású
gumiabroncs, kivéve a 4012 90 30; 4012 90 90 vtsz. alá tartozó termékeket
Akkumulátorok
Elektromos akkumulátorok a 8507 80 20 a 8507 80 30 és a 8507 90 vtsz.
kivételével
Egyéb kõolajtermékek
Kenõolaj
Motorolaj, kompresszor-kenõolaj, turbina-kenõolaj
Hidraulikus célú folyadék
Fehérolaj, folyékony paraffin
Differenciálolaj és reduktorolaj
Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj
Villamosszigetelési olaj
Más kenõolaj és más olaj, kivéve kenõzsírok
Textil, bõr, szõrme és más anyagok kezelésére használt készítmények
Legalább 70 tömegszázalék kõolaj- vagy bitumenes ásványokból elõállított
olajtartalommal, de nem fõ alkotóként
Más, kivéve kenõzsírok
Hidraulikusfék-folyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtómûhöz,
amely kõolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat 70 tömegszázaléknál
kisebb arányban tartalmaz
Reklámhordozó papírok
Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk
Könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek
Elektromos és elektronikai berendezések
Háztartási nagygépek
Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor;
elszívó vagy visszavezetõ kürtõ beépített ventilátorral, szûrõvel is
Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint
hõmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan
berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható
Hûtõgép, fagyasztógép és egyéb hûtõ- vagy fagyasztókészülék, elektromos
vagy más mûködésû is; hõszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló
berendezés kivételével, valamint a 8418 91 és a 8418 99 vtsz. alá tartozó
termékek kivételével

KN alszám

ex 4011
ex 4012

ex 8507

2710 19
2710 19
2710 19
2710 19
2710 19
2710 19
ex 2710 19
3403 11
3403 19

81
83
85
87
91
93
99
00
10

ex 3403 19
ex 3819 00

90
00

ex 48
ex 49

ex 8414*
ex 8415*

ex 8418*
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28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
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Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló
gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály töltésére, zárására, vagy
címkézésére szolgáló gép; palack, befõttesüveg, kémcsõ és hasonló tartály
dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve
a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép
Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet
is, amely mos és szárít is
Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztõ egység (aggregát)
kivételével]
Porszívók beépített elektromotorral a 8508 11 vtsz. alá tartozók kivételével
Elektromos átfolyásos vízmelegítõ
Helyiségek fûtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítõ készülék
Hõtárolós radiátor
Folyadékkal töltött radiátor
Hõsugárzó
Más beépített ventilátorral
Más helyiségek fûtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítõ készülék
Mikrohullámú sütõ
Más sütõ; tûzhely, fõzõlap, forralógyûrû, grillsütõ és sütõrostély
Háztartási kisgépek
Személymérleg, csecsemõmérleg is, háztartási mérleg
Háztartási varrógép
Legfeljebb 1500 W teljesítményû és legfeljebb 20 literes porzsákkal vagy más
tartálykapacitással rendelkezõ beépített elektromotoros porszívó
Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508
vtsz. alá tartozó porszívók kivételével, valamint a 8509 90 vtsz. kivételével
Villanyborotva, -hajnyíró gép és szõreltávolító készülék beépített
elektromotorral:
Elektrotermikus fodrászati készülék vagy kézszárító készülék:
Hajszárító
Más fodrászati készülék
Kézszárító készülék
Villanyvasaló
Kávé- vagy teafõzõ
Kenyérpirító
Olajsütõ
Más elektrotermikus háztartási készülék
Legfeljebb 1000 V feszültségû elektromos áramkör összekapcsolására vagy
védelmére, vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra
szolgáló készülék, (például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok,
túlfeszültség-csökkentõk, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más
csatlakozók, csatlakozódobozok, kivéve a 0,5 és 350 A áramhatárok közötti
motorindító, túlterhelés és zárlat ellen védõ, valamint elosztóáramkörök
azonnali vagy késleltetett kapcsolására alkalmazott, kézzel, vagy
elektromágnessel mûködtetett kapcsolószerkezet, eszköz), optikai szálakhoz,
optikai szálból álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók
Karóra, zsebóra és más óra (beleértve a stopperórát is), nemesfémbõl vagy
nemesfémmel plattírozott fémbõl készült tokkal
Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó
kivételével
Óra „kisóraszerkezettel”, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével
Mûszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló típusú óra gépjármûhöz, légi-, ûrés vízi jármûhöz
Más óra
Információs (IT) és távközlési berendezések (kivéve a mobil és a rádiótelefon
készülék)

ex 8422*

ex 8450*
ex 8501*
ex 8508 19
8516 10
8516 21
8516 29
8516 29
8516 29
8516 29
8516 50
8516 60
ex 8423 10
8452 10
8508 11

11
00
10
50
91
99
00

00

ex 8509
8510

8516 31
8516 32
8516 33
8516 40
8516 71
8516 72
8516 79
8516 79
ex 8536

ex 9101
ex 9102
ex 9103
ex 9104
ex 9105

00
00
00
00
20
70
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63

64
65

66

67

68

69
70
71
72
73
74
75
76
77

78

79
80
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Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más, a 8442 vtsz. alá
tartozó nyomóalkatrészek segítségével mûködik; más nyomtatók, másológépek
és faxgépek, kombinálva is; ezek alkatrészei és tartozékai
Írógépek a 8443 vtsz. alá tartozó nyomtatók kivételével; szövegszerkesztõ
gépek
Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretû adatrögzítõ-, elõhívóés megjelenítõ gép; könyvelõgép, postai bérmentesítõ gép, jegykiadó gép és
hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép
Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó,
adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történõ átírására és máshol nem
említett gép ilyen adatok feldolgozásához
Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata
bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép,
ceruzahegyezõ, lyukasztó- vagy fûzõgép), kivéve a 8472 90 30 vtsz. alá tartozó
termékek
Távbeszélõ-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más
vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok
továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes
vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésû hálózat) távközlési
berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy
vételre szolgáló készülékek, valamint a 8517 12, a 8517 69 31 és a 8517 69 39
kivételével
Vezetékes telefon kézibeszélõje
Szövegismétlõ készülék telefonhoz
Diktafon, amely csak külsõ áramforrással mûködik
Telefonüzenet-rögzítõ
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék
Kizárólag vagy elsõsorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos katódsugárcsöves monitor
Kizárólag vagy elsõsorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos más monitor
Kizárólag vagy elsõsorban a 8471 vtsz. alá tartozó automatikus adatfeldolgozó
rendszerben használatos projektor
Automatikus adatfeldolgozó gép által létrehozott digitális információ
megjelenítésére alkalmas, síkpanel megjelenítõ (például folyadékkristályos
eszköz) segítségével mûködõ más projektor
Elektromos ellenõrzõ jelzõ-, és biztonsági berendezés vasút, villamosvasút,
közút belvízi kikötõ, kikötõi berendezés vagy repülõtér számára (a 8608 vtsz. alá
tartozók kivételével)
Elektronikus fordítógép vagy szótár
Szórakoztató elektronikai cikkek
Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és
fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy
több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erõsítõ;
elektromos hangerõsítõ egység a 8518 30 20 vtsz. alá tartozó termékek
kivételével
Hangfelvevõ- vagy hanglejátszó készülék a 8519 50, a 8519 81 11 és a
8519 81 51 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
Videofelvevõ vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is
Televíziós kamerák (felvevõk), digitális fényképezõgépek és
videokamera-felvevõk a 8525 80 11 kivételével
Rádiómûsor-vevõkészülék, hangfelvevõ vagy -lejátszó készülékkel vagy órával
kombinálva is, közös házban
Monitorok és kivetítõk, beépített televízióvevõ-készülék nélkül; televíziós adás
vételére alkalmas készülék, rádiómûsor-vevõkészüléket vagy hang-vagy
képfelvevõ vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is, a 8528 41 00, a 8528
51 00, a 8528 61 00 és a 8528 69 10 vtsz. alá tartozó termékek kivételével
Kizárólag vagy elsõsorban a 8525–8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei:
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8528 61

00
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Fényképezõgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti
villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési csõ
kivételével
Azonnal elõhívó (polaroid) fényképezõgép
Fényképezõgép közvetlen keresõvel [egylencsés visszatükrözés (SLR)],
legfeljebb 35 mm szélességû filmtekercshez
Más fényképezõgép, 35 mm-nél kisebb szélességû filmtekercshez
Más fényképezõgép 35 mm szélességû filmtekercshez
Fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte:
Kisülési csõvel mûködõ (elektronikus) villanófény-készülék
Mozgóképfelvevõ (kamera) és -vetítõ, hangfelvevõ vagy
hanglejátszókészülékkel vagy anélkül:
Kamera, 16 mm-nél keskenyebb vagy super 8-as filmhez:
Kamera, más filmhez
Állóképvetítõ, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és
kicsinyítõ (mozgó-fényképészeti kivételével)
Diavetítõ
Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a nagyméretû,
helyhez kötött ipari szerszámok
Más, automata ipari varrógép
Fémipari eszterga (beleértve az esztergáló központot is):
Anyagleválasztással mûködõ fémipari fúró-, furatmegmunkáló, marómenetvágó
vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá
tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével:
Gyalugép, vésõ-, hornyoló-, üregelõ-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülõ
vagy fogaskerék-simító gép, fûrész- és vágógép, valamint más vtsz. alá nem
osztályozható fém vagy cermet leválasztással mûködõ más szerszámgép:
Szerszámgép (beleértve a szegezõ-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa,
parafa, csont, keménygumi; kemény mûanyag vagy hasonló kemény anyag
megmunkálására
Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve a présgépet is)
fém megmunkálására; nyíró, hajlító, hajtogató, redõzõ, simító, egyengetõ,
nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép (beleértve a présgépet is) fém
megmunkálására; máshol nem említett présgép fém vagy keményfém
megmunkálására
Anyagleválasztás nélkül mûködõ más szerszámgép fém vagy cement
megmunkálására
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus, vagy beépített elektromos
vagy nem elektromos motorral mûködõ
Játékok, szabadidõs és sportfelszerelések
Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések:
Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsõvel:
Ultraibolya A sugarat felhasználó fénycsõvel legfeljebb 100 cm
csõhosszúsággal
Ultraibolya A sugarat felhasználó más fénycsõvel
Más, napozóágyak, -lámpák, hasonló felszerelések napozáshoz
Villanyvonat, vágány, jelzõlámpa és más tartozékai; csökkentett méretû
„méretarányos” összeszerelhetõ modell készletben, mûködõ is
Beépített motorral mûködõ más játék és modell mûanyagból
Beépített motorral mûködõ más játék és modell más anyagból
Tévéhez kapcsolható videojáték
Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, zsetonokkal vagy más
fizetõeszközökkel mûködõ más játék, a tekepálya-felszerelés kivételével
Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegû
Ellenõrzõ és vezérlõ eszközök

9006 40
9006 51

00
00

9006 52
9006 53

00

9006 61

00

9007 11
9007 19

00
00

9008 10

00

8452 21
8458*
8459*

00*

8461*

8465*

8462*

8463*
ex 8467*

8543 70
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8543 70
8543 70
9503 00

55
59
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9503 00
9503 00
9504 10
ex 9504 30
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9504 90
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Mérleg, vizsgáló és ellenõrzõ mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb
érzékenységû mérleg kivételével) beleértve a súllyal mûködtetett számláló vagy
ellenõrzõ mérleget is; súly mindenfajta mérleghez (valamint a 8423 10 vtsz. alá
tartozó termékek kivételével)
Gépjármûhöz használt riasztóberendezés
Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzõberendezés (pl. csengõ, sziréna
jelzõtábla, betörést vagy tüzet jelzõ riasztókészülék), a 8512 vagy a 8530
vtsz. alá tartozó kivételével
Adagoló automaták
Bankjegykiadó automata
Automata elárusítógép (pl. postai bélyeg, cigaretta, étel vagy ital árusítására),
beleértve a pénzváltó gépet is:
Automata italárusító gép beépített melegítõ- vagy hûtõkészülékkel
Más elárusító automata beépített melegítõ-, hûtõkészülékkel
Rádiótelefon készülék
Mobiltelefon-hálózathoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való
távbeszélõk
Rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevõkészülék
Hordozható személyi hívó
Más rádiótelefon- vagy rádiótávíró-vevõkészülék
II. Mûanyag (bevásárló-reklám) táska
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ex 8423*

8512 30
ex 8531

10

8472 90

30

8476 21
8476 81

00
00

8517 12

00

8517 69
8517 69

31
39

ex 3923 21
ex 3923 29
”

2. melléklet a 41/2011. (V. 26.) VM rendelethez
A KTM rendelet 7. számú melléklete A KT kód 4–5. jegye táblázata helyébe a következõ táblázat lép:
„A KT kód 4–5. jegye:
00

10
20
30
40
50

60

ha a termék sem kedvezményben, sem mentességben nem részesül, továbbá ha a kereskedelmi
csomagolás vonatkozásában sem kedvezményben, sem levonási lehetõségben nem részesül;
01
ha a csomagolás tekintetében a Kt. 5/F. § alapján átalány termékdíjat fizet;
ha a termék kedvezményben részesül;
ha a termék teljes mentességben részesül;
ha a termék nem teljes mentességben és kedvezményben részesül;
ha a termék nem teljes mentességben részesül, és kedvezményben nem részesül;
ha a termékdíjat jogszabály alapján nem kell megfizetni;
52
ha a termékdíjat a Kt. 5/C. § (3) bekezdése alapján nem kell megfizetni (kenõolaj közvetlen
anyagként való felhasználása esetén);
56
ha a termékdíj-fizetési kötelezettség korábban teljesítésre került, mivel újrahasználható
termékdíjköteles termék újbóli felhasználás történik;
ha a termékdíj megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
61
ha a termékdíj a külföldre értékesített termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az
visszaigénylésre kerül;
62
ha a termékdíj a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyagként)
felhasznált termékdíjköteles termék után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
63
ha a termékdíj a nemzetközi szerzõdés alapján, valamint az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete
Biztonsági Beruházási Programja megvalósítása keretében behozott, felhasznált termékek után
megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
64
ha a termékdíj a termékdíjköteles kenõolajok után megfizetésre került, és az visszaigénylésre kerül;
65
ha a termékdíj megfizetésre került, és az egyéb jogcímen visszaigénylésre kerül;
66
ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (3) bekezdése szerint az újrahasználható
csomagolás visszavétele és újrahasználata után 100%-os visszaigényléssel történõ levonásra kerül;
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ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (1) bekezdése szerint a felsõ hasznosítási arány
teljesítésével a 70%-os levonásra kerül;
ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (2) bekezdése szerint a nem újrahasználható
csomagolás anyagában történõ hasznosítása után 100%-os levonásra kerül és a hasznosított
mennyiség a 71-es kód-nál is elszámolásra került;
ha a kereskedelmi csomagolás termékdíj a Kt. 5/E. § (2) bekezdése szerint a nem újrahasználható
csomagolás anyagában történõ hasznosítása után 100%-os levonásra kerül és a hasznosított
mennyiség a 71-es kódnál elszámolásra nem került;
ha a Kt. 4. § (4) bekezdés szerinti eljárást választó kötelezettnek hasznosítást koordináló
szervezettel kötött átvállalási szerzõdése van, és a tényleges hasznosítandó mennyiség alapjának
meghatározásához a készletre történõ felvételkor keletkezett mentességgel bevallott
termékdíjköteles termék mennyisége korrekcióra – külföldre történõ kiszállítás – került;
az összes termék (a 00–89-es végzõdéssel rendelkezõ termékek gyûjtõkódja).
”

A vidékfejlesztési miniszter 42/2011. (V. 26.) VM rendelete
a növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról
A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat – és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

A növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(Az e rendeletben foglaltakat)
„a) a szántóföldi növények – kivéve a külön jogszabály szerinti regionális feltételekhez természetes módon
alkalmazkodott elismert tájfajtákat –, a zöldség-, gyógy-, illóolajos és fûszernövények – kivéve a külön jogszabály
szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott elismert tájfajtákat és elismert házi kerti fajtákat –
(a továbbiakban együtt: zöldségnövények), a szõlõ és a gyümölcstermõ növények nemes és alany fajtáinak, továbbá
a dísz- és erdészeti növények fajtáinak a növényfajták állami elismerésével összefüggõ bejelentésére, a törvényben
elõírt vizsgálatok elvégzésére, az ezen növényfajták állami elismerésére, illetve annak meghosszabbítására és
visszavonására, a fajtafenntartás eredményességének ellenõrzésére,”
(kell alkalmazni.)

2. §

Az R. 30. §-a a következõ wa) és wb) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
„wa) a Bizottság 2010/46/EU irányelve (2010. július 2.) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez
végrehajtási intézkedéseket elõíró 2003/90/EK és 2003/91/EK irányelvnek az egyes mezõgazdasági növényfajok és
zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében
történõ módosításáról,
wb) a Bizottság 2009/145/EK irányelve (2009. november 26.) egy adott helyen és régióban hagyományosan
termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési
szempontból tényleges értékkel nem rendelkezõ, csupán bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített
zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták vetõmagjának forgalmazása esetében alkalmazható
eltérésekrõl.”
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3. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, az
R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, valamint az R. 10. és 11. számú melléklete helyébe e rendelet
4. és 5. melléklete lép.

4. §

Az R.
a) 3. §-ának 5. pontjában, 4. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (3) bekezdésében, 7. §-ának (2) bekezdésében,
15. §-ának (4) bekezdésében az „MgSzH Központjához” szövegrész helyébe az „MgSzH-hoz” szövegrész lép;
b) 4. §-ának (9) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében, 12. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-a (3) bekezdésének
b) pontjában az „MgSzH Központjának” szövegrész helyébe az „MgSzH-nak” szövegrész lép;
c) 4. §-ának (8) bekezdésében és 13. §-a (3) bekezdésének c) pontjában az „MgSzH Központjával” szövegrész helyébe
az „MgSzH-val” szövegrész lép;
d) 18. §-ának (1) bekezdésében az „MgSzH Központjánál” szövegrész helyébe az „MgSzH-nál” szövegrész lép;
e) 26. §-ának (4) bekezdésében az „MgSzH Központját” szövegrész helyébe az „MgSzH-t” szövegrész lép;
f) 8. §-ának (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalát” szövegrész lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R.
a) 1. §-ának c) pontjában, 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. §-ának 6. pontjában, 4. §-ának (7) és (8) bekezdésében,
5. §-ának (2), (4) és (5) bekezdésében, 6. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, 8. §-ának
(1) bekezdésében, 9. §-a (1), (2), (5), (6) és (7) bekezdésében, 10. §-ának (3) bekezdésében, 11.§-ának (1), (3), (4) és
(5) bekezdésében, 12. §-ának (1), (2), (3) és (4) bekezdésében, 13. §-a (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. §-ának
(1) bekezdésében, 17. §-a (3) bekezdésének g) pontjában, 18. §-ának (3) bekezdésében, 19. §-ának (1) és
(2) bekezdésében, 20. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-ának (4) bekezdésében, 22. §-ának (1) bekezdésében,
23. §-ának (1) bekezdésében, (4) bekezdésének a) pontjában, (5) bekezdésében, 24. §-ában, 26. §-ának
(5) bekezdésében, 27. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 8. számú mellékletének 8. pontjában és 10. pontjában
a „Központja” szövegrész;
b) 4. §-ának (1) bekezdésében a „Központ” szövegrész;
c) 9. §-ának (7) bekezdésében a „földmûvelésügyi és”, a 19. §-ának (1) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és”,
valamint a 21. §-ának (3) bekezdésében a „földmûvelésügyi és vidékfejlesztési” és az „(a továbbiakban: miniszter)”
szövegrész.
(3) A rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. §

Ez a rendelet
a) a 2002/53/EK és 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkéhez végrehajtási intézkedéseket elõíró 2003/90/EK és
2003/91/EK irányelvnek az egyes mezõgazdasági növényfajok és zöldségfajok vizsgálata keretében minimálisan
vizsgálandó jellemzõk és a vizsgálat minimumfeltételei tekintetében történõ módosításáról szóló, 2010. július 2-ai
2010/46/EU bizottsági irányelvnek, valamint
b) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok
és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkezõ, csupán
bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták
vetõmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekrõl szóló 2009. november 26-ai 2009/145/EK
bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

•

11903

2011. évi 55. szám

1. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez
„1. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

Az állami elismerésre, illetve Szállítói Fajtajegyzékre vételre kötelezett növényfajok jegyzéke
I. Állami elismerésre kötelezett növényfajok
A) Szántóföldi növények
Répafélék
1. Beta vulgaris L.
2. Beta vulgaris L.
Takarmánynövények
3. Agrostis canina L.
4. Agrostis gigantea Roth
5. Agrostis stolonifera L.
6. Agrostis capillaris L.
7. Alopecurus pratensis L.
8. Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
9. Bromus catharticus Vahl
10. Bromus sitchensis Trin.
11. Cynodon dactylon (L.) Pers.
12. Dactylis glomerata L.
13. Festuca arundinacea Schreber
14. Festuca filiformis Pourr.
15. Festuca ovina L.
16. Festuca pratensis Huds.
17. Festuca rubra L.
18. Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina
19. xFestulolium Asch. & Graebn.
20. Lolium multiflorum Lam.
21. Lolium perenne L.
22. Lolium x boucheanum Kunth
23. Phalaris aquatica L.
24. Phleum nodosum L.
25. Phleum pratense L.
26. Poa annua L.
27. Poa nemoralis L.
28. Poa palustris L.
29. Poa pratensis L.
30. Poa trivialis L.
31. Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
32. Galega orientalis Lam.
33. Hedysarum coronarium L.
34. Lotus corniculatus L.
35. Lupinus albus L.
36. Lupinus angustifolius L.
37. Lupinus luteus L.
38. Medicago lupulina L.
39. Medicago sativa L.
40. Medicago x varia T. Martyn
41. Onobrychis viciifolia Scop.
42. Pisum sativum L. (partim)
43. Trifolium alexandrinum L.
44. Trifolium hybridum L.
45. Trifolium incarnatum L.
46. Trifolium pratense L.

Cukorrépa
Takarmányrépa

Ebtippan
Óriás tippan
Tarackos tippan
Cérnatippan
Réti ecsetpázsit
Francia perje
Sudár rozsnok
Alaszkai rozsnok
Csillagpázsit
Csomós ebír
Nádképû csenkesz
Fonalas csenkesz
Juhcsenkesz
Réti csenkesz
Vörös csenkesz
Keménylevelû csenkesz
Csenkesz-perje fajhibrid
Olaszperje, hollandiperje
Angolperje
Hibrid perje
Kanáriköles
Kis komócsin
Réti (mezei) komócsin
Egynyári perje
Ligeti perje
Mocsári perje
Réti perje
Sovány perje
Aranyzab
Keleti kecskeruta
Koronás baltavirág
Szarvaskerep
Fehérvirágú csillagfürt
Keskenylevelû csillagfürt
Sárgavirágú csillagfürt
Komlós lucerna
Lucerna
Tarkavirágú lucerna
Baltacim
Étkezési száraz- és takarmányborsó
Alexandriai here
Svédhere
Bíborhere
Vöröshere
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47. Trifolium repens L.
48. Trifolium resupinatum L.
49. Trigonella foenum-graecum L.
50. Vicia faba L. (partim)
51. Vicia pannonica Crantz
52. Vicia sativa L.
53. Vicia villosa Roth
54. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
55. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)
Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis
56. Phacelia tanacetifolia Benth.
57. Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers.
Olaj- és rostnövények
58. Arachis hypogaea L.
59. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
60. Brassica juncea (L.) Czern.
61. Brassica napus L. (partim)
62. Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
63. Cannabis sativa L.
64. Carthamus tinctorius L.
65. Carum carvi L.
66. Gossypium hirsutum L., Gossypium barbadense L.
67. Helianthus annuus L.
68. Linum usitatissimum L.
69. Papaver somniferum L.
70. Sinapis alba L.
71. Glycine max (L.) Merr.
Gabonafélék
72. Avena nuda L.
73. Avena sativa L. (továbbá Avena byzantina K.
Koch)
74. Avena strigosa Schreb.
75. Hordeum vulgare L.
76. Oryza sativa L.
77. Phalaris canariensis L.
78. Secale cereale L.
79. Sorghum bicolor (L.) Moench
80. Sorghum sudanense (Piper) Stapf
81. Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
82. x Triticosecale Wittm. ex A. Camus
83. Triticum aestivum L.
84 Triticum durum Desf.
85. Triticum spelta L.
86. Zea mays L.

Burgonya
87. Solanum tuberosum L.
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Fehérhere
Perzsahere
Görögszéna
Lóbab
Pannon bükköny
Takarmánybükköny
Szöszös bükköny
Karórépa
Takarmánykáposzta
Mézontófû
Takarmányretek (olajretek)

Földimogyoró
Réparepce
Barna mustár
Káposztarepce
Fekete mustár
Kender
Sáfrányos szeklice
Kömény
Gyapot
Napraforgó
Len (olajlen, rostlen)
Mák
Fehér mustár
Szója

Csupasz zab
Zab és bizánci zab
Homoki zab
Árpa
Rizs
Fénymag
Rozs
Cirok
Szudánifû
Hibrid szudánifû
Tritikálé
Búza
Durum búza
Tönkölybúza
Kukorica (a csemegekukorica, a pattogató kukorica,
a gyöngykukorica és a díszkukorica kivételével)

Burgonya

B) Zöldségek
1. Allium cepa L. Cepa csoport
2. Allium cepa L. Aggregatum csoport
3. Allium fistulosum L.
4. Allium porrum L.
5. Allium sativum L.

•

Vöröshagyma
Salottahagyma
Téli sarjadékhagyma
Póréhagyma
Fokhagyma

MAGYAR KÖZLÖNY

•

11905

2011. évi 55. szám

6. Allium schoenoprasum L.
7. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
8. Apium graveolens L.
9. Asparagus officinalis L.
10. Beta vulgaris L.
11. Brassica oleracea L.
12. Brassica rapa L.
13. Capsicum annuum L.
14. Chicorium endivia L.
15. Chicorium intybus L.
16. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
17. Cucumis melo L.
18. Cucumis sativus L.
19. Cucurbita maxima Duchesne.
20. Cucurbita pepo L.
21. Cynara cardunculus L.
22. Daucus carota L.
23. Foeniculum vulgare Mill.
24. Lactuca sativa L.
25. Lycopersicon esculentum Mill.
26. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
27. Phaseolus coccineus L.
28. Phaseolus vulgaris L.
29. Pisum sativum L. (partim)
30. Raphanus sativus L.
31. Rheum rhabarbarum L.
32. Scorzonera hispanica L.
33. Solanum melongena L.
34. Spinacia oleracea L.
35. Valerianella locusta (L.) Laterr.
36. Vicia faba L. (partim)
37. Zea mays L. (partim)

Metélõhagyma
Turbolya
Gyökérzeller, levélzeller
Spárga
Cékla, mángold
Leveles kel, karfiol, brokkoli, calabrese brokkoli, bimbóskel,
kelkáposzta, fejes káposzta, vörös káposzta, karalábé
Kínai kel, tarlórépa
Paprika
Borzaslevelû endívia, széleslevelû endívia
Hajtató cikória, leveles cikória, ipari cikória
Görögdinnye
Sárgadinnye
Salátauborka, konzervuborka
Sütõtök
Tök
Articsóka, kardi
Sárgarépa, takarmány sárgarépa
Édeskömény
Saláta
Paradicsom
Petrezselyem
Tûzbab
Zöldbab (bokorbab és futóbab)
Kifejtõborsó, velõborsó, cukorborsó
Retek, fekete retek
Rebarbara
Feketegyökér
Tojásgyümölcs
Spenót
Galambbegysaláta
Lóbab
Csemegekukorica, pattogató kukorica

C) Szõlõ
1. Vifis L.

szõlõ

II. Szállítói Fajtajegyzékre vételre kötelezett növényfajok
Gyümölcs
1. Castanea sativa Mill.
2. Citrus L.
3. Corylus avellana L.
4. Cydonia oblonga Mill.
5. Ficus carica L.
6. Fortunella Swingle
7. Fragaria L.
8. Juglans regia L.
9. Malus Mill.
10. Olea europea L.
11. Mespilus germanica L.
12. Pistacia vera L.
13. Poncirus Raf.
14. Prunus amygdalus Batsch
15. Prunus armeniaca L.

gesztenye
mogyoró
birs
füge
szamóca
dió
alma
olívabogyó
naspolya
pisztácia
mandula
kajszibarack
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16. Prunus avium L.
17. Prunus cerasus L.
18. Prunus domestica L.
19. Prunus persica (L.) Batsch
20. Prunus salicina Lindl.
21. Pyrus L. körte
22. Ribes L.
23. Rubus L.
24. Sambucus nigra L.
25. Vaccinium L.

•
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cseresznye
meggy
szilva
õszibarack
japán szilva
ribiszke, köszméte, ribiszke X köszméte
málna, szeder, málnaszeder
bodza
áfonya”

2. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez
„4. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

A DUS-vizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minõségi elõírásai
Faj

A) SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK
RÉPAFÉLÉK
Cukorrépa
(Beta vulgaris L.)
Takarmányrépa
(Beta vulgaris L.)
TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS
PÁZSITFÜVEK
Ebtippan
(Agrostis canina L.)
Óriás tippan
(Agrostis gigantea Roth)
Tarackos tippan
(Agrostis stolonifera L.)
Cérnatippan
(Agrostis capillaris L.)
Réti ecsetpázsit
(Alopecurus pratensis L.)
Francia perje
[Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex J. Presl & C Presl]
Sudár rozsnok
(Bromus catharticus Vahl)
Alaszkai rozsnok
(Bromus sitchensis Trin.)
Csillagpázsit
[Cynodon dactylon
(L.) Pers.]
Csomós ebír
(Dactylis glomerata L.)
Nádképû csenkesz
(Festuca arundinacea Schreber)

Fajtabejelentési határidõ
(dátum)

Vetõmag
beérkezési
határidõ
(dátum)

Vizsgálati
mintamenynyisége (kg)

Kalász
mintamenynyisége (db)

I. 31.

III. 1.

1,2U

I. 20.

I. 20.

I. 20.

Vetõmag minõségi elõírások
csírázási %

tisztaság %

Letéti
mintafelújításhoz (kg)

–

85,0

100,0

1,2U

3

–

85,0

100,0

3,0

I. 31.

1,5

–

88,0

92,0

2,0

I. 20.

I. 31.

1,5

–

88,0

92,0

2,0

I. 20.

I. 31.

1,5

–

88,0

92,0

2,0

I. 20.

I. 31.

1,5

–

88,0

92,0

2,0

I. 31.

II. 10.

2,0

–

70,0

75,0

2,5

I. 31.

II. 10.

2,0

–

80,0

90,0

2,5

I. 31.

II. 10.

2,0

–

75,0

97,0

2,5

I. 31.

II. 10.

2,0

–

75,0

97,0

2,5

I. 31.

II. 10.

1,5

–

70,0

90,0

2,0

I. 31.

II. 10.

2,0

–

80,0

92,0

2,5

I. 20.

I. 31.

2,0

–

90,0

94,0

2,5
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Fonalas csenkesz
(Festuca filiformis Pourr.)
Juhcsenkesz
(Festuca ovina L.)
Réti csenkesz
(Festuca pratensis Huds.)
Vörös csenkesz
(Festuca rubra L.)
Keménylevelû csenkesz
Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina
Csenkesz-perje fajhibrid
(xFestulolium Asch. & Graebn.)
Olaszperje, hollandiperje
(Lolium multiflorum Lam.)
Angolperje
(Lolium perenne L.)
Hibrid perje
(Lolium x boucheanum Kunth)
Kanáriköles
(Phalaris aquatica L.)
Kis komócsin
(Phleum nodosum L.)
Réti (mezei) komócsin
(Phleum pratense L.)
Egynyári perje
(Poa annua L.)
Ligeti perje
(Poa nemoralis L.)
Mocsári perje
(Poa palustris L.)
Réti perje
(Poa pratensis L.)
Sovány perje
(Poa trivialis L.)
Aranyzab
[Trisetum flavescens
(L.) P. Beauv.]
Keleti kecskeruta
(Galega orientalis Lam.)
Koronás baltavirág
(Hedysarum coronarium L.)
Szarvaskerep
(Lotus corniculatus L.)
Fehérvirágú csillagfürt
(Lupinus albus L.)
Keskenylevelû csillagfürt
(Lupinus angustifolius L.)
Sárgavirágú csillagfürt
(Lupinus luteus L.)
Komlós lucerna
(Medicago lupulina L.)
Lucerna
(Medicago sativa L.)

I. 31.

II. 10.

0,5

–

75,0

90,0

1,2

I. 31.

II. 10.

0,5

–

75,0

90,0

1,2

I. 20.

I. 31.

2,0

–

80,0

95,0

2,5

I. 20.

I. 31.

2,5

–

80,0

94,0

2,5

I. 31.

II. 10.

0,5

–

75,0

90,0

1,2

I. 31.

II. 10.

2,0

–

75,0

96,0

2,5

I. 20.

I. 31.

2,0

80,0

95,0

2,5

I. 31.

II. 10.

2,0

–

80,0

95,0

3,0

I. 20.

I. 31.

2,0

–

88,0

95,0

2,5

I. 31.

II. 10.

1,5

–

75,0

96,0

2,0

I. 20.

I. 31.

2,0

–

80,0

96,0

2,5

I. 20.

I. 31.

2,0

–

89,0

96,0

2,5

I. 31.

II. 10.

1,5

–

85,0

92

1,5

I. 31.

II. 10.

1,5

–

83,0

91,0

1,5

I. 20.

I. 31.

1,5

–

75,0

85,0

1,5

I. 20.

I. 31.

2,0

–

84,0

88,0

2,5

I. 20.

I. 31.

1,5

–

75,0

85,0

1,5

I. 31.

II. 10.

1,5

–

75,0

78,0

1,5

I. 31.

II. 10.

2,0

–

75,0

99,5

2,5

I. 31.

II. 10.

1,5

–

75,0

95,0

1,5

I. 20.

I. 31.

2,0

–

75,0

95,0

2,5

I. 31.

II. 10.

6,0

–

80,0

98,0

15,0

I. 31.

II. 10.

6,0

–

75,0

98,0

13,0

I. 31.

II. 10.

6,0

–

80,0

98,0

13,0

I. 31.

II. 10.

2,0

–

85,0

99,5

2,5

I. 31.

II. 10.

2,0

–

85,0

99,5

2,5
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Tarkavirágú lucerna
(Medicago x varia T. Martyn)
Baltacim
(Onobrychis viciifolia Scop.)
Étkezési száraz- és takarmányborsó
[Pisum sativum L. (partim)]
Alexandriai here
(Trifolium alexandrinum L.)
Svédhere
(Trifolium hybridum L.)
Bíborhere
(Trifolium incarnatum L.)
Vöröshere
(Trifolium pratense L.)
Fehérhere
(Trifolium repens L.)
Perzsahere
(Trifolium resupinatum L.)
Görögszéna
(Trigonella foenum-graecum L.)
Lóbab
[Vicia faba L. (partim)]
Pannon bükköny
(Vicia pannonica Crantz)
Takarmánybükköny
(Vicia sativa L.)
Szöszös bükköny
(Vicia villosa Roth)
Karórépa
[Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.]
Takarmánykáposzta
[Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var.
viridis]
Mézontófû
(Phacelia tanacetifolia Benth.)
Takarmányretek (olajretek)
(Raphanus sativus L. var. oleiformis
pers.)
OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK
Földimogyoró
(Arachis hypogaea L.)
Réparepce
[Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs]
õszi
tavaszi
Barna mustár
[Brassica juncea (L.) Czern.]
Káposztarepce
[Brassica napus L. (partim)] hibrid
õszi
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I. 31.

II. 10.

2,0

–

85,0

99,5

2,5

I. 31.

II. 10.

1,5

–

82,0

99,0

2,0

I. 31.

II. 10.

5,0

–

80,0

98,0

5,0

I. 31.

II. 10.

1,0

–

85,0

99

2,0

I. 20.

I. 31.

1,5

–

85,0

99,0,0

2,0

VIII. 1.

VIII. 10.

1,0

–

85,0

99,0

2,0

I. 20.

I. 31.

2,0

–

85,0

99,0

2,5

I. 20.

I. 31.

2,0

–

85,0

99,0

2,5

I. 31.

II. 10.

1,5

–

85,0

99,0

2,0

I. 31.

II. 10.

1,5

–

85,0

99,0

2,0

I. 31.

II. 10.

3,0

–

85,0

98,0

7,0

IX. 10.

IX. 20.

2,0

–

90,0

98,0

2,0

I. 31.

II. 10.

2,0

–

90,0

98,0

4,0

IX. 10.

IX. 20.

2,0

–

85,0

98,0

2,0

I. 31.

II. 10.

2,0

–

80,0

98,0

1,0

I. 31.

II. 10.

0,1

–

80,0

95,0

0,5

I. 20.

I. 31.

1,5

–

85,0

98,0

2,0

I. 31.

II. 10.

0,5

–

80,0

97,0

1,0

I. 31.

II. 20.

3,0

–

70,0

99,0

4,0

VIII. 5.
I. 31.
I. 15.

VIII. 10.
II. 10.
II. 15.

1,0
1,0
3,0

–
–
–

94,0
94,0
95,0

99,5
99,5
99,0

1,0
1,0
2,0

VIII. 5.

VIII. 10.

1,0

–

94,0

99,5

1,0
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hibrid és szabadelvirágzású fajta
hibrid komponens
tavaszi
hibrid és szabadelvirágzású fajta
hibrid komponens
Fekete mustár
[Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch]
Kender
(Cannabis sativa L.)
hibrid
vonalak
Sáfrányos szeklice
(Carthamus tinctorius L.)
Kömény
(Carum carvi L.)
Napraforgó
(Helianthus annuus L.)
hibrid és szabadelvirágzású fajta
hibrid komponens
Len (olajlen, rostlen)
(Linum usitatissimum L.)
Mák
(Papaver somniferum L.)
Fehér mustár
(Sinapis alba L.)
Szója
[Glycine max (L.) Merr.]
GABONAFÉLÉK
Csupasz zab
(Avena nuda L.)
Zab beleértve:bizánci zab
[Avena sativa L. (továbbá Avena
byzantina K. Koch)]
tavaszi
õszi
Homoki zab
(Avena strigosa Schreb.)
Árpa
(Hordeum vulgare L.)
õszi
(csupasz árpa is)
tavaszi
Rizs
(Oryza sativa L.)
Fénymag
(Phalaris canariensis L.)
Rozs
(Secale cereale L.)
õszi
(fajta, hibrid)
tavaszi
(fajta, hibrid)

VIII. 5.
I. 30.

VIII. 10.
II. 10.

0,4
1,0

–
–

94,0
94,0

99,5
99,5

0,6
1,0

I. 30.
I. 31.

II. 10.
II. 15.

0,4
3,0

–
–

94,0
95,0

99,5
99,0

0,6
2,0

I. 31.
I. 31.
I. 15.

II. 20.
II. 20.
II. 15.

2,0
1,0
3,0

–
–
–

85,0
85,0
90,0

98,5
98,5
99,0

2,0
1,0
2,0

I. 15.

II. 15.

3,0

–

80,0

99,0

2,0

I. 31.
I. 31.
I. 31.

III. 15.
III. 15.
II. 20.

2,0
1,0
1,5

–
–
–

92,0
87,0
87,0

99,5
99,5
98,5

1,0
1,0
2,0

XII. 15.

I. 15.

1,2

_

90,0

99,0

1,0

I. 15.

II. 15.

3,0

–

95,0

99,0

2,0

I. 31.

II. 15.

3,0

–

80,0

98,0

5,0

I. 31.

II. 10.

3,0

200

87,0

99,0

10,0

I. 31.
IX. 10.
IX. 10.

II. 10.
IX. 20.
IX. 20.

3,0
3,0
3,0

200
220
220

87,0
87,0
87,0

99,0
99,0
99,0

10,0
5,0
5,0

IX. 10.

IX. 20.

4,0

220

90,0

99,0

5,0

I. 31.
I. 31.

II. 20.
III. 10.

3,0
5,0

200
105

90,0
90,0

99,0
99,8

10,0
8,0

I. 31.

III. 15.

2,0

–

90,0

99,5

3,0

VIII. 15.

VIII. 25.

6,5

–

85,0

99,0

12,0

I. 31.

II. 25.

6,5

85,0

99,0

12,0

11910

vonal, alapegyszeres-õszi
vonal, alapegyszeres-tavaszi
Cirok
[Sorghum bicolor (L.) Moench]
hibrid és szab. elv. fajták
vonal, alapegyszeres
Szudánifû
[Sorghum sudanense (Piper) Stapf]
hibrid és szab. elv. fajták
vonal, alapegyszeres
Cirok x Szudánifû hibrid
[Sorghum bicolor (L.)
Moench x Sorghum sudanense
(Piper) Stapf]
hibrid
vonal, alapegyszeres
Tritikálé
(x Triticosecale Wittm. ex A. Camus)
õszi (fajta, hibrid)
tavaszi (fajta, hibrid)
vonal, alapegyszeres-õszi
vonal, alapegyszeres-tavaszi
Búza
(Triticum aestivum L.)
õszi (fajta, hibrid)
vonal, alapegyszeres
tavaszi
Durumbúza
(Triticum durum Desf.)
õszi
tavaszi
Tönkölybúza
(Triticum spelta L.)
õszi
Kukorica
(Zea mays L.)
hibrid, szab. elv. fajta
vonal és alapegyszeres
BURGONYA
Burgonya
(Solanum tuberosum L.)

MAGYAR KÖZLÖNY
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VIII. 15.
I. 31.

VIII. 25.
II. 25.

3,0
3,0

–

85,0
85,0

99,0
99,0

6,0
6,0

II. 10.
II. 10.

III. 15.
III. 15.

0,5
0,5

–
50

90,0
90,0

99,5
99,5

1,0
1,0

II. 10.
II. 10.

III. 15.
III. 15.

0,5
0,5

–
50

90,0
90,0

99,5
99,5

1,0
1,0

II. 10.
II. 10.

III. 15.
III. 15.

0,5
0,5

–
50

90,0
90,0

99,5
99,5

1,0
1,0

VIII. 15.
I. 31.
VIII. 15.
I. 31.

VIII. 25.
II. 25.
VIII. 25.
II. 25.

8,0
8,0
3,0
3,0

350
350
–

80,0
80,0
80,0
80,0

99,0
99,0
99,0
99,0

12,0
12,0
6,0
6,0

IX. 10.
IX. 10.
I. 31.

IX. 20.
IX. 20.
II. 10.

4,0
4,0
4,0

220
220
220

90,0
90,0
90,0

99,0
99,0
99,0

5,0
5,0
5,0

IX. 10.
I. 31.

IX. 20.
II. 10.

4,0
4,0

220
220

90,0
90,0

99,0
99,0

5,0
5,0

IX. 10.

IX. 20.

4,0

220

90,0

99,0

5,0

II. 10.
II. 10.

III. 15.
III. 15.

1,0
1,0

–
–

95,0
85,0

99,0
99,0

1,0
1,0

II. 28.

III. 10.

300 db
vetõgumó

–

„E”
35/55 mm

–

–
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Faj

B) ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK
Vöröshagyma
(Allium cepa L.)
Salottahagyma
(Allium cepa L.)
Téli sarjadékhagyma
(Allium fistulosum L.)
Póréhagyma
(Allium porrum L.)
Fokhagyma
(Allium sativum L.)
õszi
tavaszi
Metélõhagyma
(Allium schoenoprasum L.)
Turbolya
(Anthriscus cerefolium L. Hoffm.)
Gyökérzeller, levélzeller
(Apium graveolens L.)
Spárga
(Asparagus officinalis L.)
Mángold
(Beta vulgaris L. var. vulgaris)
Cékla
(Beta vulgaris L. var. vulgaris conditiva Alef.)
Leveles kel
[Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)
Alef. varsabellica]
Karfiol
[Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef.
var. botrytis L.]
Brokkoli, calabrese brokkoli
[Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef.
var. cymosa Duch.]
Bimbóskel
[Brassica oleracea L. convar. oleracea var.
geminfera DC.]
Kelkáposzta
[Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
var. sabauda L.]
Fejes káposzta
[Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
var. alba DC]
Vöröskáposzta
[Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.
var. rubra DC]
Karalábé
[Brassica oleracea L. convar. acephla (DC.)
Alef. var. gongylodes]
Kínai kel
(Brassica rapa L.)
Tarlórépa
(Brassica rapa L. var. rapa)
Paprika
(Capsicum annuum L.)
Borzaslevelû endívia.
széleslevelû endívia

Fajtabejelentési határidõ
(dátum)

Vetõmag
beérkezési
határidõ

Vizsgálati és
letéti minta
menynyisége
(ezer szem)

I. 15.

II. 15.

I. 15.

Vetõmag minõségi elõírások
csírázási %

tisztaság %

50

85,0

99,0

II. 15.

50

85,0

99,0

I. 15.

II. 15.

50

85,0

99,0

I. 15.

II. 15.

50

85,0

99,0

VIII. 15.
I. 15.
I. 15.

VIII. 15.
II. 15.
II. 15.

300 gerezd
300 gerezd
50

–
–
85,0

–
–
99,0

I. 15.

II. 15.

15

70,0

96,0

XII. 15.

I. 15.

90

85,0

99,0

XII. 15.

I. 15

600 db

80,0

99,0

I. 15.

II. 15.

9

80,0

99,0

I. 15.

II. 15.

40

80,0

99,0

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

12

90,0

99,0

XII. 15.

I. 15.

12

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

6

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

4

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

5

92,0

99,0

I. 15.

II. 15.

10

90,0

99,0
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(Cichorium endivia L.)
Hajtató cikória,
leveles cikória,
ipari cikória
(Cichorium intybus L.)
Görögdinnye
[Citrullus lanatus
(Thumb.) Matsum. et Nakai]
Sárgadinnye
(Cucumis melo L.)
Salátauborka, konzervuborka
(Cucumis sativus L.)
Sütõtök
(Cucurbita maxima Duchesne.)
Tök
(Cucurbita pepo L.)
Articsóka, kardi
(Cynara cardunculus L.)
Sárgarépa,
Takarmány sárgarépa
(Daucus carota L.)
Édeskömény
(Foeniculum vulgare Mill.)
Saláta
(Lactuca sativa L.)
Paradicsom
[Lycopersicon esculentum Mill.]
Petrezselyem
[Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W.
Hill.]
Tûzbab
(Phaseolus coccineus L.)
Zöldbab
(bokorbab és futóbab)
(Phaseolus vulgaris L.)
Kifejtõborsó, velõborsó, cukorborsó
[Pisum sativum L. (partim)]
Retek, fekete retek
(Raphanus sativus L.)
Feketegyökér
(Scorzonera hispanica L.)
Tojásgyümölcs
(Solanum melongena L.)
Spenót
(Spinacea oleracea L.)
Galambbegysaláta
[Valerianella locusta (L.) Laterr.]
Lóbab
[Vicia faba L. (partim.)]
Csemegekukorica,
pattogató kukorica
[Zea mays L. (partim)]
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I. 15.

II. 15.

10

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

2,4

94,0

99,0

XII. 15.

I. 15.

3

94,0

99,0

XII. 15.

I. 15.

2

94,0

99,0

II. 15.

III. 15.

3

88,0

98,0

II. 15.

III. 15.

3

88,0

98,0

II. 15.

III. 15.

2

88,0

98,0

I. 15.

II. 15.

200

85,0

98,0

I. 15.

II. 15.

800 g

85,0

99,0

XII. 15.

I. 15.

90

90,0

99,0

XII. 15.

I. 15.

10

95,0

99,0

I. 15.

II. 15.

120

75,0

99,0

II. 15.

III. 15.

2,5

75,0

99,0

II. 15.

III. 15.

2,5

88,0

99,5

I. 15.

II. 15.

20

90,0

99,5

XII. 15.

I. 15.

50

90,0

99,0

I. 15.

II. 15.

40

70,0

95,0

II. 15.

III. 15.

10

85,0

99,0

I. 15.

II. 15.

70

85,0

99,0

I. 15.

II. 15.

20

90,0

99,0

II. 15.

III. 15.

2,5

75,0

99,0

II. 15.

III. 15

1

80,0

98,0
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Bejelentési határidõ

Vizsgálatokhoz szükséges növényanyag

I. 20.
I. 20.
I. 20.

36 db oltvány, illetve gyökeres alany
50 db 1 éves gyökeres dugvány
12 db oltvány vagy 4 db szemzõhajtás

I. 20.
I. 20.
I. 20.
I. 20.
I. 20.
II. 1.
II. 1.
II. 1.
II. 1.
VII. 1.
I. 20.

60 db 1 éves gyökeres dugvány
16 db oltvány vagy 4 db szemzõhajtás
10 db oltvány
30 db oltvány
8 db oltvány
10 db tõ vagy oltvány
15 db tõ
10 db tõ
20 db tõ
50 db palánta
25 db gyökeres dugvány vagy 80 db 1 éves
magonc
12 db tõ

C) SZÕLÕ-GYÜMÖLCS
Szõlõ és szõlõ alany
Alma, körte alany
Alma, körte, birs, naspolya, cseresznye,
meggy, szilva, kajszibarack
Birs alany
Õszibarack
Mandula, mogyoró
Dió
Gesztenye
Köszméte
Ribiszke, szeder
Ribiszkeköszméte, áfonya
Málna
Szamóca
Prunus alany
Bodza

II. 1.

”

3. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez
„5. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

A gazdasági értékvizsgálathoz szükséges szaporítóanyag mennyiségi és minõségi elõírásai
Szántóföldi növények

Faj

RÉPAFÉLÉK
Cukorrépa
(Beta vulgaris L.)
Takarmányrépa
(Beta vulgaris L.)
TAKARMÁNYNÖVÉNYEK ÉS
PÁZSITFÜVEK
Ebtippan
(Agrostis canina L.)
Óriás tippan
(Agrostis gigantea Roth)
Tarackos tippan
(Agrostis stolonifera L.)
Cérnatippan
(Agrostis capillaris L.)
Réti ecsetpázsit
(Alopecurus pratensis L.)
Francia perje
[Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex J. Presl & C Presl]
Sudár rozsnok
(Bromus catharticus Vahl)
Alaszkai rozsnok
(Bromus sitchensis Trin.)

Vetõmag
beérkezési
határidõ

Vizsgálati évek
száma

Szükséges
vetõmag
mennyiség
helyenként
(kg)

Kísérleti helyek
száma

Vetõmag minõségi elõírások
csírázási %

tisztaság %

III. 1.

2

0,15

7

80,0

99,0

II. 15.

2

0,15

4

80,0

99,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

90,0

II. 10.

4

0,2

4

80,0

90,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

90,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

90,0

II. 10.

4

0,3

4

70,0

75,0

II. 10.

4

0,3

4

75,0

90,0

II. 10.

4

0,3

4

75,0

97,0

II. 10.

4

0,3

4

75,0

97,0
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Csillagpázsit
[Cynodon dactylon (L.) Pers.]
Csomós ebír
(Dactylis glomerata L.)
Nádképû csenkesz
(Festuca arundinacea Schreber)
Fonalas csenkesz
(Festuca filiformis Pourr.)
Juhcsenkesz
(Festuca ovina L.)
Réti csenkesz
(Festuca pratensis Huds.)
Vörös csenkesz
(Festuca rubra L.)
Keménylevelû csenkesz
Festuca trachyphilla (Hack.) Krajina
Csenkesz-perje fajhibrid
(xFestulolium Asch. & Graebn.)
Olaszperje, hollandiperje
(Lolium multiflorum Lam.)
Angolperje
(Lolium perenne L.)
Hibrid perje
(Lolium x boucheanum Kunth)
Kanáriköles
(Phalaris aquatica L.)
Kis komócsin
(Phleum nodosum L.)
Egynyári perje
(Poa annua L.)
Ligeti perje
(Poa nemoralis L.)
Mocsári perje
(Poa palustris L.)
Réti perje
(Poa pratensis L.)
Sovány perje
(Poa trivialis L.)
Aranyzab
[Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.]
Keleti kecskeruta
(Galega orientalis Lam.)
Koronás baltavirág
(Hedysarum coronarium L.)
Szarvaskerep
(Lotus corniculatus L.)
Fehérvirágú csillagfürt
(Lupinus albus L.)
Sárgavirágú csillagfürt
(Lupinus luteus L.)
Komlós lucerna
(Medicago lupulina L.)
Lucerna
(Medicago sativa L.)
Tarkavirágú lucerna
(Medicago x varia T. Martyn)
Baltacim
(Onobrychis viciifolia Scop.)
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II. 10.

4

0,3

4

70,0

90,0

II. 10.

4

0,2

4

80,0

90,0

II. 10.

4

0,3

4

80,0

95,0

II. 10.

4

0,3

4

75,0

85,0

II. 10.

4

0,3

4

75,0

85,0

II. 10.

4

0,3

4

80,0

95,0

II. 10.

4

0,3

4

75,0

90,0

II. 10.

4

0,3

4

75,0

85,0

II. 10.

4

0,3

4

75,0

96,0

II. 10.

2

0,3

4

75,0

96,0

II. 10.

4

0,3

80,0

96,0

II. 10.

4

0,3

4

75,0

96,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

96,0

II. 10.

4

0,2

4

80,0

96,0

II. 10.

2

0,2

4

75,0

85,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

85,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

85,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

85,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

85,0

II. 10.

4

0,2

4

70,0

75,0

II. 10.

4

1,5

4

75,0

97,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

95,0

II. 10.

4

0,2

4

75,0

95,0

II.10.

2

3,0

4

80,0

98,0

II. 10.

2

3,0

4

80,0

98,0

II. 10.

4

0,2

4

80,0

97,0

II. 10.

4

0,2

5

80,0

97,0

II. 10.

4

0,2

5

80,0

97,0

II. 10.

3

0,2

4

75,0

95,0
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Étkezési száraz- és
takarmányborsó
[Pisum sativum L. (partim)]
Alexandriai here
(Trifolium alexandrinum L.)
Svédhere
(Trifolium hybridum L.)
Bíborhere
(Trifolium incarnatum L.)
Vöröshere
(Trifolium pratense L.)
Fehérhere
(Trifolium repens L.)
Perzsahere
(Trifolium resupinatum L.)
Görögszéna
(Trigonella foenum-graecum L.)
Lóbab
[Vicia faba L. (partim)]
Pannon bükköny
(Vicia pannonica Crantz)
Takarmánybükköny
(Vicia sativa L.)
Szöszös bükköny
(Vicia villosa Roth)
Karórépa
[Brassica napus L. var.
napobrassica (L.) Rchb.]
Takarmánykáposzta
[Brassica oleracea L. convar.
acephala (DC.)]
Alef. var. medullosa Thell. + var.
viridis]
Mézontófû
(Phacelia tanacetifolia Benth.)
Takarmányretek (olajretek)
[Raphanus sativus L. var.
(oleiformis pers.)]
OLAJ- ÉS ROSTNÖVÉNYEK
Földimogyoró
(Arachis hypogaea L.)
Réparepce
[Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs]
õszi
tavaszi
Barna mustár
[Brassica juncea (L.) Czern.]
Káposztarepce
[Brassica napus L. (partim)]
õszi
tavaszi
Fekete mustár
[Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch]
Kender
(Cannabis sativa L.)
Sáfrányos szeklice
(Carthamus tinctorius L.)
Kömény
(Carum carvi L.)

II. 10.

3

4,0

5

80,0

98,0

II. 10.

2

0,2

4

80,0

97,0

II. 10.

4

0,2

4

80,0

97,0

VIII. 10.

2

0,2

4

75,0

97,0

I. 31.

3

0,2

4

80,0

97,0

II. 10.

4

0,2

4

80,0

97,0

II. 10.

2

0,2

4

80,0

97,0

II. 10.

4

0,2

4

80,0

95,0

II. 10.

2

4,0

4

85,0

98,0

VIII. 31.

2

1,5

4

85,0

98,0

II. 10.

2

1,5

4

85,0

98,0

IX. 20.

2

1,5

4

85,0

98,0

II. 10.

2

0,2

4

80,0

98,0

II. 10.

2

0,2

4

75,0

98,0

II. 10.

2

0,2

4

80,0

96,0

II. 10.

2

0,4

4

80,0

97,0

II. 20.

2

1,6

4

70,0

99,0

VIII. 10.
II. 10.
II. 15.

2
2
2

–
0,3
0,4

4
4
4

85,0
85,0
85,0

–
98,0
98,0

VIII. 10.
II. 10.
II. 15.

3
2
2

0,6
0,5
0,4

7
5
4

94,0
94,0
85,0

99,5
99,5
98,0

II. 15.

2

1,0

4

85,0

99,5

II. 15.

2

0,3

4

90,0

99,0

II. 15.

2

0,2

4

80,0

99,0

11916

MAGYAR KÖZLÖNY

Napraforgó
(Helianthus annuus L.)
Len (olajlen, rostlen)
(Linum usitatissimum L.)
Mák
(Papaver somniferum L.)
Fehér mustár
(Sinapis alba L.)
Szója
[Glycine max (L.) Merr.]
GABONAFÉLÉK
Csupasz zab
(Avena nuda L.)
Zab beleértve bizánci zab
(Avena sativa L. Avena byzantina
K. Koch)
tavaszi
õszi
Homoki zab
(Avena strigosa Schreb.)
Árpa
(Hordeum vulgare L.)
õszi
(Csupasz árpa is)
tavaszi
Rizs
(Oryza sativa L.)
Fénymag
(Phalaris canariensis L.)
Rozs
(Secale cereale L.)
Cirok
[Sorghum bicolor (L.) Moench]
Szudáni fû
[Sorghum sudanense (Piper)
Stapf.]
Cirok x szudánifû hibrid
[Sorghum bicolor (L.) Moench x
Sorghum sudanense (Piper) Stapf]
Tritikálé
(x Triticosecale Wittm. ex
A. Camus)
õszi
tavaszi
Búza
(Triticum aestivum L.)
õszi
tavaszi
Durumbúza
(Triticum durum Desf.)
õszi
tavaszi
Tönkölybúza
(Triticum spelta L.)
Kukorica
(Zea mays L.)
BURGONYA
Burgonya
(Solanum tuberosum L.)
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III. 20.

3

0,7

7

92,0

99,5

II. 20.

2

1,5

4

85,0

99,0

I. 15.

2

0,3

4

90,0

99,0

II. 15.

2

0,4

4

85,0

98,0

II. 15.

2

2,0

5

90,0

99,5

II. 10.

3

1,3

4

87,0

99,0

II. 10.
IX. 20.
IX. 20.

3
3
3

1,3
1,3
1,3

4
4
4

87,0
87,0
87,0

99,0
99,0
99,0

IX. 20.

3

2,2

7

90,0

99,0

II. 10.
III. 10.

2
2

2,0
2,5

6
4

90,0
90,0

99,0
99,8

III. 15.

2

0,4

4

90,0

99,5

IX. 20.

2

1,4

5

82,0

99,0

III. 15.

2

0,4

5

90,0

99,0

III. 15.

2

0,5

5

90,0

99,5

III. 15.

2

0,5

5

90,0

99,5

IX. 20.
II. 10.

3
2

2,0
2,0

5
5

80,0
80,0

99,0
99,0

IX. 20.
II. 10.

3
2

2,3
2,3

7
5

85,0
85,0

88,0
99,0

IX. 20.
II. 10.
IX. 20.

3
2
2

2,3
1,8
1,5

4
4
5

90,0
90,0
85,0

99,0
99,0
99,0

III. 15.

3

0,7

8

90,0

99,0

III. 15.

3

350 db
vetõgumó

6

K1 A (E)

–
”
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4. melléklet a 42/2011. (V. 26.) VM rendelethez
„10. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. Rész
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára
Tudományos név

Közhasználatú név

Pisum sativum L.
Brassica napus L.
Helianthus annuus L.
Linum usitatissimum L.
Avena nuda L.
Avena sativa L. (includes A. byzantina
K. Koch)
Hordeum vulgare L.
Oryza sativa L.
Secale cereale L.
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Takarmányborsó
Káposztarepce
Napraforgó
Len/olajlen
Csupasz zab
Zab és bizánci zab

2010.3.11-i TP 7/2 jegyzõkönyv
2004.3.25-i TP 36/1 jegyzõkönyv
2002.10.31-i TP 81/1 jegyzõkönyv
2007.3.21-i TP 57/1 jegyzõkönyv
2003.11.6-i TP 20/1 jegyzõkönyv
2003.11.6-i TP 20/1 jegyzõkönyv

Árpa
Rizs
Rozs
A Triticum nemzetség valamely
fajának és a Secale nemzetség
valamely fajának keresztezésébõl
származó hibridek
Búza
Durumbúza
Kukorica
Burgonya

2010.3.11-i TP 19/2rev. jegyzõkönyv
2004.11.18-i TP 16/1 jegyzõkönyv
2002.10.31-i TP 58/1 jegyzõkönyv
2007.1.22-i TP 121/2 jegyzõkönyv

Triticum aestivum L.
Triticum durum Desf.
Zea mays L.
Solanum tuberosum L.

CPVO-jegyzõkönyv

2009.10.28-i TP 3/4rev. jegyzõkönyv
2003.11.6-i TP 120/2 jegyzõkönyv
2010.3.11-i TP 2/3 jegyzõkönyv
2005.12.1-jei TP 23/2 jegyzõkönyv

II. Rész
Az UPOV vizsgálati irányelvei a szántóföldi növényfajok DUS vizsgálatára
Tudományos név

Közhasználatú név

Beta vulgaris L.
Agrostis canina L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Bromus catharticus Vahl
Bromus sitchensis Trin.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca filiformis Pourr.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium x boucheanum Kunth
Phleum nodosum L.
Phleum pratense L.
Poa pratensis L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago sativa L.
Medicago x varia T. Martyn
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.

Takarmányrépa
Ebtippan
Óriás tippan
Tarackos tippan
Cérnatippan
Prérifû
Alaszkai rozsnok
Csomós ebír
Nádképû csenkesz
Finomlevelû juhcsenkesz
Juhcsenkesz
Réti csenkesz
Vörös csenkesz
Krajina – csenkesz
Olasz perje
Évelõ perje
Hibrid perje
Kis komócsin
Timothy
Réti perje
Fehér csillagfürt
Keskenylevelû csillagfürt
Sárga csillagfürt
Lucerna
Tarkavirágú lucerna
Vöröshere
Fehérhere

UPOV-iránymutatás

1994.11.4-i TG/150/3 iránymutatás
1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
1990.10.12-i TG/30/6 iránymutatás
2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
2001.4.4-i TG/180/3 iránymutatás
2002.4.17-i TG/31/8 iránymutatás
2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
2002.4.17-i TG/39/8 iránymutatás
2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
2006.4.5-i TG/67/5 iránymutatás
2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
2006.4.5-i TG/4/8 iránymutatás
1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
1984.11.7-i TG/34/6 iránymutatás
1990.10.12-i TG/33/6 iránymutatás
2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
2004.3.31-i TG/66/4 iránymutatás
2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
2005.4.6-i TG/6/5 iránymutatás
2001.4.4-i TG/5/7 iránymutatás
2003.4.9-i TG/38/7 iránymutatás
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Vicia faba L.
Vicia sativa L.
Brassica napus L. var. napobrassica
(L.) Rchb.
Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers.
Arachis hypogea L.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.)
Briggs
Carthamus tinctorius L.
Gossypium spp.
Papaver somniferum L.
Sinapis alba L.
Glycine max (L.) Merrill
Sorghum bicolor (L.) Moench
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Lóbab
Tavaszi bükköny
Karórépa

2002.4.17-i TG/8/6 iránymutatás
1988.10.21-i TG/32/6 iránymutatás
2001.4.4-I + 2009.4.1-jei TG/89/6rev

Takarmányretek

2001.4.4-i TG/178/3 iránymutatás

Földimogyoró
Réparepce

1985.11.13-i TG/93/3 iránymutatás
2002.4.17-i TG/185/3 iránymutatás

Sáfrányos szeklice
Gyapot
Mák
Fehér mustár
Szójabab
Cirok

1990.10.12-i TG/134/3 iránymutatás
2001.4.4-i TG/88/6 iránymutatás
1999.3.24-i TG/166/3 iránymutatás
2001.4.4-i TG/179/3 iránymutatás
1998.4.1-jei TG/80/6 iránymutatás
1989.10.6-i TG/122/3 iránymutatás

III. Rész
Az I. és a II. részben nem szereplõ növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük.”

5. melléklet a 42/2011. (V. 26.)VM rendelethez
„11. számú melléklet a 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelethez

I. Rész
A Közösségi Növényfajta-hivatal vizsgálati iránymutatásai a zöldségfajok DUS vizsgálatára
Tudományos név

Közhasználatú név

CPVO-jegyzõkönyv

Allium cepa L. (Cepa group)
Allium cepa L. (Aggregatum group)
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.

Vöröshagyma
Salottahagyma
Téli sarjadékhagyma
Póréhagyma
Fokhagyma
Metélõ hagyma
Zeller
Gumós zeller
Spárga
Cékla, beleértve a cheltenham répát
is
Karfiol
Brokkoli vagy Calabrese brokkoli
Bimbóskel
Karalábé
Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös
káposzta
Kínai kel
Csili vagy paprika
Borzaslevelû és széleslevelû endívia
Ipari cikória
Cikóriasaláta
Görögdinnye

2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzõkönyv
2009.4.1-jei TP 46/2 jegyzõkönyv
2010.3.11-i TP 161/1 jegyzõkönyv
2009.4.1-jei TP 85/2 jegyzõkönyv
2004.3.25-i TP 162/1 jegyzõkönyv
2009.4.1-jei TP 198/1 jegyzõkönyv
2008.3.13-i TP 82/1 jegyzõkönyv
2008.3.13-i TP 74/1 jegyzõkönyv
2002.3.27-i TP 130/1 jegyzõkönyv
2009.4.1-jei TP 60/1 jegyzõkönyv

Sárgadinnye
Salátauborka és fürtös uborka
Cukkini
Articsóka és kardi
Sárgarépa és takarmány sárgarépa

2007.3.21-i TP 104/2 jegyzõkönyv
2008.3.13-i TP 61/2 jegyzõkönyv
2004.3.25-i TP 119/1 jegyzõkönyv
2004.3.25-i TP 184/1 jegyzõkönyv
2008.3.13-i TP 49/3 jegyzõkönyv

Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum.
et Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.

2010.3.11-i TP 45/2 jegyzõkönyv
2007.3.21-i TP 151/2 jegyzõkönyv
2005.12.1-jei TP 54/2 jegyzõkönyv
2004.3.25-i TP 65/1 jegyzõkönyv
2005.12.1-jei TP 48/2 jegyzõkönyv
2008.3.13-i TP 105/1 jegyzõkönyv
2007.3.21-i TP 76/2 jegyzõkönyv
2005.12.1-jei TP 118/2 jegyzõkönyv
2005.12.1-jei TP 172/2 jegyzõkönyv
2004.3.25-i TP 173/1 jegyzõkönyv
2007.3.21-i TP 142/1 jegyzõkönyv
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Foeniculum vulgare Mill.
Lactuca sativa L.
Lycopersicon esculentum Mill.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman
ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)

Édeskömény
Saláta
Paradicsom
Petrezselyem

2004.3.25-i TP 183/1 jegyzõkönyv
2009.4.1-jei TP 13/4 jegyzõkönyv
2007.3.21-i TP 44/3 jegyzõkönyv
2007.3.21-i TP 136/1 jegyzõkönyv
2007.3.21-i TP 9/1 jegyzõkönyv
2009.4.1-jei TP 12/3 jegyzõkönyv
2010.3.11-i TP 7/2 jegyzõkönyv

Raphanus sativus L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. (partim)

Futóbab
Zöldbab (bokorbab és futóbab)
Kifejtõ borsó, velõ borsó és
cukorborsó
Retek
Padlizsán vagy tojásgyümölcs
Spenót
Galambbegysaláta
Lóbab

2002.3.27-i TP 64/1 jegyzõkönyv
2008.3.13-i TP 117/1 jegyzõkönyv
2010.3.11-i TP 55/3 jegyzõkönyv
2007.3.21-i TP 75/2 jegyzõkönyv
2004.3.25-i TP Broadbean/1
jegyzõkönyv
Csemege kukorica és pattogatni való 2010.3.11-i TP 2/3 jegyzõkönyv
kukorica

Zea mays L. (partim)

II. Rész
Az UPOV vizsgálati irányelvei a zöldségfajok DUS vizsgálatára
Tudományos név

Közhasználatú név

UPOV-iránymutatás

Beta vulgaris L.
Brassica oleracea L.
Brassica rapa L.
Cichorium intybus L.
Cucurbita maxima Duchesne

Mángold
Leveles kel
Tarlórépa
Leveles cikória vagy olasz cikória
Sütõ tök

Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.

Fekete retek
Rebarbara
Feketegyökér

2004.3.31-i TG/106/4 iránymutatás
2004.3.31-i TG/90/6 iránymutatás
2001.4.4-i TG/37/10 iránymutatás
1996.10.18-i TG/154/3 iránymutatás
2007.3.28-i + 2009.4.1-jei TG/155/4rev.
Iránymutatás
1999.3.24-i TG/63/6 iránymutatás
1999.3.24-i TG/62/6 iránymutatás
2010.3.24-i TG/116/4 iránymutatás

III. Rész
Az I. és II. részben nem szereplõ növényfajoknak a nemzeti DUS-vizsgálati irányelvnek kell megfelelniük.”

A vidékfejlesztési miniszter 43/2011. (V. 26.) VM rendelete
az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer-higiéniai feltételeirõl
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 28. és 41. pontjában, valamint
a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 4., 15. és
26. alpontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –
a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek során a vadászatra jogosult
a) a tulajdonába kerülõ elejtett vad 3. §-ban meghatározott mennyiségét átadja, valamint eladja a végsõ
fogyasztónak minõsülõ természetes személynek, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezetnek vagy a végsõ fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek,
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b)

a tulajdonába kerülõ elejtett vadat felvásárlással és továbbértékesítéssel foglalkozó élelmiszeripari vállalkozónak
vagy vadfeldolgozó üzemnek értékesíti.
(2) E rendelet 12. és 13. §-ának elõírásait arra a vadászatra jogosult által üzemeltetett vadbegyûjtõ helyre kell alkalmazni,
amelyben a vadászatra jogosult kizárólag a saját vadászterületén hasznosított (elejtett) vadat tárolja. Amennyiben
a vadászatra jogosult az általa üzemeltetett vadbegyûjtõ helyen nemcsak a saját vadászterületén hasznosított
(elejtett) vadat tárol, a vadbegyûjtõ helynek meg kell felelnie az az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29–i
852/2004/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet elõírásainak.
(3) E rendeletet nem kell alkalmazni
a) a tenyésztett vadra,
b) az elhullva talált vadra,
c) azon tevékenységekre, amelyek során a vadászatra jogosult a tulajdonába kerülõ elejtett vadat kizárólag
magánfogyasztásra, mint végsõ fogyasztó felhasználja, vagy a tulajdonába kerülõ elejtett vadat átadja, valamint
eladja a végsõ fogyasztónak minõsülõ, vadászjeggyel rendelkezõ elejtõnek vagy az elejtõtõl eltérõ, a vadászatra
jogosult vadászterületén a vadgazdálkodási tevékenységben elsõdleges termelõként részt vevõ végsõ
fogyasztónak.
(4) E rendelet végrehajtása során
a) az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i, 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó
rendelkezéseit, valamint
b) 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 vonatkozó rendelkezéseit
is alkalmazni kell.
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. apróvad: a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásainak szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet]
1. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti állatfajok,
2. apróvad gyûjtõigazolás: az elejtett apróvad, képesített vadhúsvizsgáló, vagy hatósági állatorvos vagy
magán-állatorvos által elvégzett részleges húsvizsgálatát igazoló, a fogyaszthatósági döntéshez részadatokat
biztosító 2. melléklet szerinti kísérõirat,
3. azonosító jel: a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
(továbbiakban: Vadászati törvény) 57. §-a szerinti azonosító jel,
4. Helyes Higiénia Gyakorlat: a vadászatra jogosult által folytatott elsõdleges termelés szintjén jelentkezõ élelmiszer
eredetû veszélyeket azonosító, valamint az azonosított veszélyek szabályozására kidolgozott útmutató,
5. helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egység: a húsvizsgálat helyétõl közúton legfeljebb 60 km távolságon belül és
legfeljebb 1 óra alatt elérhetõ, valamint hûtött rakterû szállító jármûvel való szállítás esetén bármely
Magyarország területén mûködõ, vadhús-forgalmazási engedéllyel rendelkezõ, a végsõ fogyasztót közvetlenül
ellátó kiskereskedelmi vagy vendéglátó egység,
6. képesített vadhúsvizsgáló: az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló,
2004. április 29-i, 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklet IV. szakasz I. fejezet 2. pontja
szerinti képzett személynek minõsülõ személy, aki a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)
engedélyével rendelkezik,
7. nagyvad: a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti állatfajok,
8. vadászatra jogosult: a Vadászati törvény 6. §-a szerinti vadászatra jogosult,
9. vadászati év: a Vadászati törvény 38. §-a szerinti vadászati év,
10. vadászjegy: a Vadászati törvény 60. és 61. §-ban meghatározott, a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 14. melléklete
szerinti vadászjegy,
11. vadászterület: a Vadászati törvény 8. §-a szerinti vadászterület,
12. vadbegyûjtõ hely: az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által nyilvántartásba vett, a 12. és
13. §-ban foglaltaknak megfelelõ létesítmény,
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13. vadkísérõ jegy: az elejtett nagyvadnak az elejtõ és a képesített vadhúsvizsgáló vagy a hatósági állatorvos vagy
magán-állatorvos által elvégzett részleges húsvizsgálatát igazoló, a fogyaszthatósági döntéshez részadatokat
biztosító, az elejtett nagyvad jelölését kiegészítõ, 1. melléklet szerinti adattartalommal bíró kísérõ irat.

2. Az elejtett vad forgalomba hozatala
3. §

(1) Azok a vadászatra jogosultak, amelyek esetében az egy vadászati évben hasznosításra tervezett nagyvad darabszáma
nem haladja meg a 100 darab nagyvadat, az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint forgalomba hozhatják az egy vadászati
évben, a vadászatra jogosult vadászterületén elejtett nagyvad darabszám száz százalékának megfelelõ, de maximum
100 darab nagyvadat. Azok a vadászatra jogosultak, amelyek esetében az egy vadászati évben hasznosításra tervezett
nagyvad darabszáma meghaladja a 100 darab nagyvadat, az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint forgalomba hozhatnak
100 darab a vadászati év során, a vadászatra jogosult vadászterületén elejtett nagyvadat, valamint az ezen felül elejtett
nagyvad darabszám negyven százalékának megfelelõ darab nagyvadat.
(2) Azok a vadászatra jogosultak, amelyek esetében az egy vadászati évben hasznosításra tervezett apróvad darabszáma
nem haladja meg az 5000 darab apróvadat, az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint forgalomba hozhatják az egy vadászati
évben, a vadászatra jogosult vadászterületén elejtett apróvad darabszám száz százalékának megfelelõ, de maximum
5000 darab apróvadat. Azok a vadászatra jogosultak, amelyek esetében az egy vadászati évben hasznosításra tervezett
apróvad darabszáma meghaladja az 5000 darab apróvadat, az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint forgalomba
hozhatnak 5000 darab a vadászati év során, a vadászatra jogosult vadászterületén elejtett apróvadat, valamint az ezen
felül elejtett apróvad darabszám maximum negyven százalékának megfelelõ apróvadat.
(3) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti forgalomba hozatal során az élelmiszer birtokosa, az elejtett vad húsát hûtött
rakterû szállító jármûvel bármely Magyarország területén mûködõ helyi kiskereskedelmi és vendéglátó egységbe
akkor szállíthatja, ha a szállító jármû rakterének hûtési rendszere aktív hûtési rendszer, amely biztosítja, hogy
a szállított elejtett nagyvad hõmérséklete teljes tömegében 0–7 °C, az elejtett apróvad hõmérséklete teljes
tömegében 0–4 °C legyen a szállítás teljes idõtartama alatt.
(4) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott forgalomba hozatal mennyiségi korlátozás nélkül végezhetõ.

3. A vadászatra jogosult és az élelmiszer birtokosának kötelezettségei
4. §

(1) A vadászatra jogosultnak az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységének megkezdését illetve megszüntetését,
annak idõpontjától számított nyolc napon belül nyilvántartásba vétel céljából a vadászterület helye szerinti
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság kerületi hivatalának írásban be kell jelentenie, az alábbi
adatok feltüntetésével:
a) a vadászatra jogosult
aa) neve,
ab) lakóhelye vagy székhelye,
ac) levelezési címe,
ad) vadászati hatóság által adott kódszáma,
b) a vadászterület helye,
c) az elejtett vad húsvizsgálatának helye;
d) a vadászatra jogosult 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységének pontos megjelölése,
e) vadbegyûjtõ hely címe.
(2) Amennyiben a vadászterület több megye területére terjed ki, úgy azon élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság kerületi hivatalának kell megtenni a bejelentést, amelynek illetékessége a vadászterület nagyobb
hányadára terjed ki.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett vadászatra jogosult
a) a 3. § (1) és (2) bekezdése szerint forgalmazható mennyiséget bizonyíthatóan túllépte,
b) tevékenységével vagy mulasztásával az állategészségügyi, élelmiszerhigiéniai vagy élelmiszer-biztonsági
jogszabályok elõírásait olyan súlyosan megsérti, hogy azzal a fogyasztók egészségét sérti vagy veszélyezteti
az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a vadászatra jogosult 1. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti tevékenységének végzését egy évre megtiltja, és ennek tényét a nyilvántartásában feltünteti.
(4) A járványügyi helyzettõl függõen a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) országos vagy
területi szintû monitoring programot vezethet be a vadállománynak az állatbetegségek bejelentésének rendjérõl
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szóló jogszabályban felsorolt bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségekkel való fertõzöttségének felmérése
céljából. A program gyakorlati végrehajtásához szükséges részletes szabályokat a vadászterület helye szerint illetékes
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság határozza meg az MgSzH által kiadott útmutató alapján.
(5) A vadászatra jogosult az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenysége során mintát vesz az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság által meghatározott esetekben a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek
monitorozása érdekében laboratóriumi vizsgálat céljára elejtett vagy elhullva talált vadból, és azt az igazgatóság
rendelkezésében megjelöltek szerint leadja. A minta laboratóriumba szállításáról az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság gondoskodik. A monitoring program során a bejelentési kötelezettség alá tartozó
állatbetegség megállapításra, valamint kizárására irányuló laboratóriumi vizsgálatok állami költségre történnek.
5. §

(1) A vadászatra jogosult az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység során köteles
a) gondoskodni arról, hogy az elejtett vadat a hatósági állatorvos, a vadbegyûjtõ helyen az elejtéstõl számított
48 órán belül megvizsgálhassa, és olyan elejtett vad esetében, amelynek húsa trichinella parazitát tartalmazhat
a húsban elõforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló,
2005. december 5-i, 2075/2005/EK bizottsági rendelet szerint mintát vehessen trichinella vizsgálatra, mielõtt az
elejtett vad húsát a végsõ fogyasztónak minõsülõ természetes, jogi személynek, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetnek vagy a végsõ fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó
egységnek átadja, vagy eladja,
b) a szükséges intézkedéseket megtenni a trichinella vizsgálati mintának az MgSzH által kijelölt vagy trichinella
vizsgálatra akkreditált laboratóriumba juttatása és laboratóriumi vizsgálata érdekében, vagy a szükséges
intézkedések megtétele érdekében hatósági állatorvos közremûködését kérni,
c) gondoskodni a trichinella vizsgálati eredmények megérkezéséig az elejtett vad megfelelõ megõrzésérõl és
tárolásáról,
d) nyilvántartást vezetni 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint forgalomba hozott, elejtett vad darabszámáról, fajáról,
nagyvad esetében a felhasznált azonosító jel sorszámáról, apróvad esetében a felhasznált apróvad gyûjtõigazolás
sorszámáról, valamint arról, hogy az adott elejtett vad, mely végsõ fogyasztót közvetlenül ellátó helyi
kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységbe került,
e) a d) pont szerinti nyilvántartást, megküldeni minden év március 20. napjáig a vadászterület helye szerint illetékes
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak,
f) üzemeltetni legalább egy, a 12. és 13. § szerinti vadbegyûjtõ helyet.
(2) A vadászatra jogosult köteles a tevékenységébõl fakadó élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése érdekében Helyes
Higiéniai Gyakorlatot bevezetni és mûködtetni, amely tartalmazza
a) a vadászatra jogosult által az elsõdleges termelés szintjén folytatott tevékenységének részletes leírását,
b) az egyes tevékenységek kapcsán az élelmiszerbiztonsági veszélyek azonosítását,
c) az azonosított veszélyek kockázatbecslését, és a kockázatbecslés alapján besorolt kockázati tényezõk
megszüntetése vagy elfogadható szintre való csökkentése érdekében bevezetett és alkalmazott intézkedéseket,
valamint
d) az elsõdleges termelõ tevékenység szintjén felmerülõ kockázatok megelõzése érdekében bevezetett és
alkalmazott helyes gyakorlati útmutatókat.
(3) A vadászatra jogosult az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység során, amennyiben az elejtett vadat az
Európai Unió másik tagállamában engedélyezett az elejtett vad felvásárlásával és továbbértékesítésével foglalkozó
élelmiszeripari vállalkozásnak, vagy vadfeldolgozó üzemnek értékesíti, köteles a szállítás elõtt a vadkísérõ jegyekrõl,
továbbá az apróvad gyûjtõigazolásokról, valamint a szállítmány minden egyéb kereskedelmi dokumentumáról
másolatot készíteni és azt az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak, az elejtett vad
rendeltetési helyének megadásával megküldeni a szállítást követõ 24 órán belül. A vadkísérõ jegy, továbbá az apróvad
gyûjtõigazolás eredeti példánya az elejtett vadat a rendeltetési helyig végig kell, hogy kísérje.

6. §

(1) A vadkísérõ jegyet darabonként 200 forint díj ellenében, az apróvad gyûjtõigazolást darabonként 100 forint díj
ellenében, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság bocsátja a vadászatra jogosult
rendelkezésére.
(2) A vadkísérõ jegyért, és az apróvad gyûjtõigazolásért fizetendõ díjat az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóság által meghatározott módon készpénzben, készpénz-átutalási megbízáson vagy átutalással kell teljesíteni.
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(1) Az élelmiszer birtokosa felelõs az általa szállított, tárolt, forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, a nyomon
követhetõség biztosításáért és dokumentálásáért, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi elõírások megtartásáért.
(2) A 3. melléklet szerinti hússzállítási igazolást, vagy annak a hatósági állatorvos által hitelesített másolatát a helyi
kiskereskedelmi vagy vendéglátó egység üzemeltetõjének az árusítás helyén kell tartania.
(3) Az élelmiszer birtokosa felhasználásig köteles biztosítani, hogy az elejtett nagyvad hõmérséklete teljes tömegében
0–7 °C, az elejtett apróvad hõmérséklete teljes tömegében 0–4 °C legyen.
(4) Az elejtett vad szállítása során meg kell akadályozni annak szennyezõdését. Az elejtett vadat egymásra halmozva
szállítani tilos.

4. Az elejtett vad kezelése és vizsgálata
8. §

(1) A forgalomba hozatalra szánt nagyvad elejtése után, az elejtõ vadász köteles tájékoztatni az elejtett nagyvad további
vizsgálatát végzõ személyt, az elejtése során megfigyelt rendellenes viselkedésrõl, a zsigerelés során tapasztalt
rendellenes jellemzõkrõl, vagy ezek hiányáról.
(2) A forgalomba hozatalra szánt valamennyi elejtett nagyvad csonkítatlan testét – trófeás vad esetében nem minõsül
csonkításnak a trófea eltávolítása – zsigereivel együtt, egy képesített vadhúsvizsgálónak, vagy egy hatósági
állatorvosnak vagy egy magán-állatorvosnak az elejtést követõen haladéktalanul meg kell vizsgálnia. Amennyiben
a vizsgálat nem állapított meg rendellenes jellemzõket az elejtett nagyvad testén és zsigerein, a vadász az elejtés során
nem figyelt meg rendellenes viselkedést és nem áll fenn a környezeti szennyezõdés gyanúja, az elejtett nagyvadat
a vizsgálatot végzõ személy kifogásmentesnek minõsíti, az elvégzett vizsgálatok megállapításai alapján kitölti
a vadkísérõ jegyet, és a vadkísérõ jegyre rávezeti az azonosító jel sorszámát.
(3) A forgalomba hozatalra szánt apróvad elejtése után haladéktalanul, egy képesített vadhúsvizsgáló vagy egy hatósági
állatorvos vagy egy magán-állatorvos köteles az egészségügyi kockázatot jelentõ jellemzõk kizárására és
azonosítására irányuló vizsgálatokat elvégezni. Amennyiben a vizsgálat során rendellenes jellemzõket nem talált, az
elejtés elõtt rendellenes viselkedést nem figyeltek meg, és a környezeti szennyezõdés gyanúja nem áll fenn, az elejtett
apróvadat kifogásmentesnek minõsíti és kitölti az apróvad gyûjtõigazolást.

9. §

(1) A képesített vadhúsvizsgáló vagy a magán-állatorvos köteles azonnal értesíteni az illetékes hatósági állatorvost,
amennyiben a vizsgálatai során tapasztalt elváltozások, vagy az elejtõ vadász által megfigyelt körülmények nem teszik
lehetõvé, hogy az elejtett vadat kifogásmentesnek minõsítse, és ennek alapján kitöltse a vadkísérõ jegyet, vagy az
apróvad gyûjtõigazolást.
(2) A hatósági állatorvos a képesített vadhúsvizsgáló vagy a magán-állatorvos értesítését követõen haladéktalanul
köteles a kifogásolt elejtett vadat megvizsgálni, annak fogyaszthatóságáról döntést hozni.
(3) A kifogásolt elejtett vadat csonkítatlanul – gyomor és a belek kivételével – zsigereivel együtt kell a hatósági
állatorvosnak bemutatni. Ha az elváltozás a gyomrot, valamint a beleket érinti, azokat is be kell mutatni.

10. §

(1) A hatósági állatorvos a vadászatra jogosult értesítése alapján, a 12. és 13. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelelõ vadbegyûjtõ helyen, az elejtést követõ 48 órán belül megvizsgálja a végsõ fogyasztónak minõsülõ
természetes, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek vagy a helyi kiskereskedelmi vagy
vendéglátó egységnek átadásra vagy eladásra kerülõ elejtett vadat. Amennyiben az elejtett vad húsát fogyasztásra
alkalmasnak találta, a 3. melléklet szerinti hússzállítási igazolást állít ki.
(2) A hatósági állatorvos az elejtett vadat vagy annak bizonyos részeit, a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belõlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az
1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (továbbiakban: 1069/2009/EK rendelet) 8. cikk a) pont v. alpontja alapján 1. kategóriába tartozó
anyagnak minõsíti, amennyiben fennáll annak a gyanúja, hogy az emberre vagy állatra átvihetõ járványos betegséggel
fertõzött. A hatósági állatorvos dönt a fogyasztásra alkalmatlan 1. kategóriába tartozó anyagnak minõsített elejtett
vadnak vagy részeinek további sorsáról, elszállításának és megsemmisítésének módjáról, valamint az
ártalmatlanításért felelõs személy vagy szervezet meghatározásáról az 1069/2009/EK rendelet alapján. Az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 19. § (4) bekezdése
esetében az ártalmatlanítás költsége az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot terheli. Ha
a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség gyanúja kizárható, továbbá a (3) bekezdésben részletezett
esetben – összhangban az Éltv. 19. § (1) bekezdésével – az állati eredetû melléktermék tulajdonosa saját költségén
gondoskodik annak elszállításáról és ártalmatlanná tételérõl.
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(3) Amennyiben a hatósági állatorvos vizsgálatai során az elejtett vadat vagy annak bizonyos részeit fogyasztásra
alkalmatlannak minõsíti és nem áll fenn annak gyanúja, hogy az emberre vagy állatra átvihetõ járványos betegséggel
fertõzött, köteles a fogyasztásra alkalmatlan elejtett vadnak vagy részeinek további sorsáról, elszállításának és
ártalmatlanításának módjáról, valamint az ártalmatlanításért felelõs személy vagy szervezet meghatározásáról
döntést hozni. A fogyasztásra alkalmatlan, elejtett vad vagy bizonyos részeinek elszállítása és ártalmatlanítása során,
amennyiben nem áll fenn az emberre vagy állatra átvihetõ járványos betegség gyanúja, az 1069/2009/EK rendelet
10. cikk b) pont i. alpontjában meghatározott 3. kategóriába tartozó anyagokra vonatkozó szabályokat kell betartani.
11. §

(1) A hatósági állatorvos a vadbegyûjtõ helyen történõ húsvizsgálat során, nagyvad esetében a vadkísérõ jegyet, apróvad
vizsgálat esetén az apróvad gyûjtõigazolást bevonja és visszajuttatja, az azt kibocsátó élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságnak. Az azonosító jelnek, a lõtt nagyvad feldolgozásáig annak csánkján kell maradni.
(2) A hatósági állatorvos nyilvántartást vezet
a) a húsvizsgálat eredményérõl,
b) az általa megvizsgált elejtett nagyvad esetében
ba) az azonosító jel sorszámáról,
bb) a vadkísérõ jegy darabszámáról,
bc) az elejtett vad fajáról,
c) az általa megvizsgált elejtett apróvad esetében az apróvad
ca) gyûjtõigazolás sorszámáról,
cb) darabszámáról,
cc) fajáról.
(3) A vadfeldolgozó létesítménybe szállított elejtett vad esetében a hatósági állatorvos
a) a vadfeldolgozó létesítményben elvégzi a húsvizsgálatot,
b) a vadkísérõ jegyet továbbá az apróvad gyûjtõigazolást bevonja,
c) a b) pontban foglalt okiratról másolatot készít,
d) a b) pontban foglalt okirat eredeti példányát visszajuttatja az azt kibocsátó élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósághoz.
(4) Elejtett vad húsvizsgálata során fogyaszthatósági döntés csak valamennyi vizsgálati eredmény ismeretében hozható.
(5) Állategészségügyi vagy élelmiszer-biztonsági okból az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság
állategészségügyi intézkedés keretében elõírhatja az elejtett vad kötelezõ hatósági állatorvosi vizsgálatát is
függetlenül azok forgalomba hozatali módjától.

5. Vadbegyûjtõ hely
12. §

(1) A vadbegyûjtõ hely üzemeltetését, illetve az üzemeltetés megszüntetését, annak idõpontjától számított nyolc napon
belül írásban be kell jelenteni a vadbegyûjtõ hely elhelyezkedése szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság kerületi hivatalához nyilvántartásba vétel céljából.
(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a vadbegyûjtõ helyekrõl nyilvántartást vezet. A
nyilvántartott vadbegyûjtõ létesítményeket a megyekódból (NUTS kód), a „VGY” betûkombinációból és egy hat
számjegyû futósorszámból álló regisztrációs számmal látja el. A kiadott regisztrációs szám nem adható ki még egyszer.
(3) Amennyiben a regisztrált vadbegyûjtõ hely
a) nem felel meg e rendelet elõírásainak, vagy
b) tevékenységével vagy mulasztásával az állategészségügyi, élelmiszer-higiéniai vagy élelmiszerbiztonsági
jogszabályok elõírásait olyan súlyosan megsérti, hogy a fogyasztók egészségét sérti vagy veszélyezteti,
a vadbegyûjtõ hely fekvése szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a vadbegyûjtõ
hely üzemeltetését egy évre megtiltja, és ennek tényét a nyilvántartásában feltünteti.

13. §

(1) Vadbegyûjtõ helyet létesíteni szilárd burkolattal ellátott, csatornázott vagy szennyvízaknával rendelkezõ, bekerített
helyen lehet, ahol ivóvíz minõségû víz rendelkezésre áll.
(2) A vadbegyûjtõ hely üzemeltetõje nyilvántartást köteles vezetni
a) a beszállított elejtett vad
aa) fajáról,
ab) darabszámáról,
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b) nagyvad esetén az elejtett vad azonosító jelének sorszámáról,
c) apróvad esetén az apróvad gyûjtõigazolásának sorszámáról,
d) a beszállítás idejérõl (év/hónap/nap/óra),
e) az elejtett vadat beszállító személy nevérõl, lakcímérõl vagy székhelyérõl,
f) az elejtett vad beszállításkor mért termék hõmérsékletérõl,
g) a kiszállítás idejérõl (év/hónap/nap/óra),
h) az elejtett vadat kiszállító személy nevérõl, lakcímérõl vagy székhelyérõl,
i) az elejtett vad kiszállításkor mért termék hõmérsékletérõl, valamint
j) a vadhûtõ hõmérsékletérõl.
(3) A vadbegyûjtõ hely üzemeltetõjének gondoskodnia kell az állati kártevõk távoltartásáról.
(4) A vadbegyûjtõ hely vadhûtõjének
a) rendelkeznie kell a függesztett tároláshoz szükséges felszerelésekkel és berendezési tárgyakkal,
b) olyan méretûnek kell lennie, hogy a benne tárolt vadászható állatfajok, a függesztett tárolás során, sem
a padozattal, sem az oldalfallal, sem egyéb olyan felülettel nem kerülnek érintkezésbe, amelyek az elejtett vadat
tovább szennyeznék,
c) olyan teljesítményûnek kell lennie, hogy a benne, egy idõben tárolt összes nagyvad teljes tömegének
hõmérséklete 0–7°C, valamint a benne, egy idõben tárolt összes apróvad teljes tömegének hõmérséklete 0–4°C
legyen.
(5) A vadbegyûjtõ helyen rendelkezésre kell állnia
a) az állati eredetû melléktermékek gyûjtésére zárt, csorgásmentes, mosható és fertõtleníthetõ tartálynak vagy azzal
egyenértékû megoldásnak,
b) olyan mûködõképes fényforrásnak, amely már a kezdõdõ, a húsvizsgálat szempontjából lényeges elváltozások
észlelését is lehetõvé teszi.

6. A képesített vadhúsvizsgáló képesítési követelményei
14. §

(1) A képesített vadhúsvizsgálók képzése iskolarendszeren kívüli hatósági jellegû képzés.
(2) A tanfolyamon való részvétel alapkövetelménye
a) középfokú végzettség,
b) minimum tíz év szakmai gyakorlat és állami vadászvizsga megléte, vagy
c) a hatósági állatorvos felügyelete alá rendelt kisegítõk szakképzési követelményeinek teljesítése.
(3) A képesített vadhúsvizsgálók képzéséhez az oktatási anyagot az MgSzH az Országos Magyar Vadászkamarával
(továbbiakban: vadászkamara) egyeztetve készíti el.
(4) A képesített vadhúsvizsgálók képzésének, illetve továbbképzésének szervezését és lebonyolítását az illetékes
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a Vadászkamarával közösen végzi. A vizsgabizottság
tagjai az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság képviseletében kettõ fõ
állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakértõ és a vadászkamara képviseletében egy fõ.
(5) A képesített vadhúsvizsgálói tevékenységet – a képzés sikeres teljesítése esetén – az illetékes
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság engedélyezi és a képesített vadhúsvizsgálót ezzel egy
idõben nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza a képesített vadhúsvizsgáló nevét, mûködési területét,
nyilvántartási számát, továbbá a nyilvántartásba vétel napját.
(6) Amennyiben a képesített vadhúsvizsgáló a tevékenységét nem folytatja tovább, azt 8 napon belül köteles bejelenteni
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak.
(7) A képesített vadhúsvizsgáló, illetve a 8. § szerinti vizsgálatot végzõ magán-állatorvos köteles az MgSzH által
meghatározott továbbképzéseken részt venni. Amennyiben a képesített vadhúsvizsgáló nem igazolja
a továbbképzésen való részvételét, úgy a vadhúsvizsgáló tevékenységét az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság ideiglenesen felfüggeszti. A tevékenység csak a továbbképzés elvégzése és
a területileg illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság és vadászkamara felé történõ
igazolása után engedélyezhetõ újra.
(8) A (7) bekezdés kivételével a képesített vadhúsvizsgálókra vonatkozó elõírások megsértése esetén a képesített
vadhúsvizsgáló engedélyét vissza kell vonni, és egyidejûleg a nyilvántartásból törölni kell. A vadhúsvizsgálói
tevékenység ismételt engedélyezésére – a képzés újbóli teljesítése esetén – az engedély visszavonását követõ egy év
eltelte után kerülhet sor.
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7. Záró rendelkezések
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) Az 5. § (2) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

16. §

Az elejtett vad jelölésérõl, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi
feltételeirõl szóló 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet 3. § 6. pontja és 2. számú melléklete szerinti vadkísérõ jegy
a 2011/2012. vadászati évben is felhasználható.

17. §

Ez a rendelet
a) az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk
(2) bekezdés c) pontja, 1. cikk (3) bekezdése,
b) az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 2004. április 29-i
853/2004/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet 1. cikk (3) bekezdés e) pontja, 1. cikk (4) bekezdése
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

18. §

Hatályát veszti
a) az elejtett vad jelölésérõl, valamint kezelésének és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai és
állat-egészségügyi feltételeirõl szóló 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet,
b) az állati eredetû élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM
rendelet 1. § (1) bekezdése.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 43/2011. (V. 26.) VM rendelethez
VAD-KÍSÉRÕ JEGY MINTÁJA:
Azonosító jel sorszáma:
Vadászatra jogosult kódszáma:
Elejtõ neve:
Elejtés helye*, ideje (év, hónap, nap, óra):
Elejtett vad faja, kora**:
Elejtés elõtt tapasztalt elváltozások:
Elejtett vad testének és zsigereinek vizsgálatakor észlelt elváltozások:
Vizsgálat helye, ideje (év, hónap, nap, óra):
Vizsgáló nyilvántartási száma, vagy bélyegzõszáma***:
Vizsgáló neve, aláírása:
* A legközelebbi település nevét kell megadni.
** Csak vaddisznó esetében kell megadni korcsoport szerint: 1 év alatti, felnõtt
*** Ha a vizsgálatot hatósági vagy magán-állatorvos végezte
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2. melléklet a 43/2011. (V. 26.) VM rendelethez
APRÓVAD GYÛJTÕIGAZOLÁS MINTÁJA:
Sorszám a következõ adattartalommal:
1. a vadásztársaság helye szerinti megye kódja (NUTS),
2. hat számjegyû futósorszám.
Apróvad faja:
Apróvad darabszáma fajonként:
Elejtés helye*, ideje (év, hónap, nap, óra):
Vadászatra jogosult kódszáma:
Vizsgálat helye, ideje (év, hónap, nap, óra):
A vizsgálat megállapításai:
Vizsgáló nyilvántartási száma, vagy bélyegzõszáma**:
Vizsgáló neve, aláírása:
* A legközelebbi település nevét kell megadni.
** Ha a vizsgálatot hatósági vagy magán-állatorvos végezte.

3. melléklet a 43/2011. (V. 26.) VM rendelethez
HÚSSZÁLLÍTÁSI IGAZOLÁS
Az elejtett vad, végsõ fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítménybe történõ szállításához
Ügyiratszám:
Elejtett nagyvad faja:
Azonosító jel sorszáma:
Elejtett apróvad faja:
Elejtett apróvad darabszáma:
Apróvad gyûjtõigazolás sorszáma:
Vadászatra jogosult kódszáma:
Vizsgálat helye, ideje (év, hónap, nap, óra):
Elejtett vad rendeltetési helye:
Nyilatkozat: alulírott hatósági állatorvos igazolom, hogy a fent leírt elejtett vadat megvizsgáltam, azokat fogyasztásra
alkalmasnak találtam.
Érvényesség: kiállítástól számított 2 nap, az elõírt tárolási, szállítási és értékesítési feltételek esetén.
Hatósági állatorvos neve:
Hatósági állatorvos bélyegzõjének száma:
Kiállítás dátuma:
A vizsgáló bélyegzõjének lenyomata és aláírása:
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A vidékfejlesztési miniszter 44/2011. (V. 26.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §
a)–b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. agroturizmus: mezõgazdasági területhez vagy mezõgazdasági tevékenységhez kapcsolódó falusi turizmus,
2. agroturisztikai szolgáltató tevékenység: szálláshely-szolgáltatáshoz nem kötõdõ
a)
a helyi, vagy saját népmûvészeti, néprajzi, kézmûves, építészeti és kulturális értékek, örökségek, termékek
bemutatása,
b)
a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása,
c)
falusias, tanyasias vagy vidéki környezetben a házi élelmiszerekhez és gasztronómiai hagyományokhoz
kapcsolódó tevékenységek bemutatása, és az elkészített élelmiszerek felkínálása helyben fogyasztásra,
valamint értékesítésre turisztikai és vendéglátói céllal a gazdaság területén,
d)
a helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása,
3. borturizmus: a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjérõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/2009.
(IX. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti borvidékhez tartozó településen borok értékesítésére és
kóstoltatására alkalmas helyiségek kialakítása;
4. egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, a szálláshely, a szálláshely szolgáltatás, a szálloda,
a panzió, a kemping, az üdülõház és a közösségi szálláshely fogalma alá nem tartozó, nem kizárólag
szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra
hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
5. egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. §
(2) és (3) bekezdése szerinti jogi személy,
6. erdei turizmus: a természetjáró turizmusnak az a válfaja, amely erdei területeken a természeti javak ingyenes
igénybe vételére, illetve ellenértékes hasznosítására épül, turistautak, tanösvények és a természet megfigyelésére
alkalmas létesítmények kialakításával, karbantartásával fejlesztésével,
7. falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülõkörzethez nem
tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezõkrõl szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett
gyógyhelyek kivételével az 5000 fõ alatti településeken, illetve a 100 fõ/km2 népsûrûség alatti területeken
található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki
szokások és kultúra, valamint a mezõgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó
szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.
8. falusi turizmus: a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény 1/2 számú melléklete szerinti parti
települések kivételével a 4. melléklet szerinti településen történõ vendégfogadás, étkezés- és
programszolgáltatás, amelynek keretében a látogató megismerkedik a falu jellegzetes életformájával,
hagyományaival, s aktívan részt vehet annak életében,
9. hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetû kistérségek, vagy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott település,
10. horgászturizmus: a szabadidõ eltöltésének az a módja, amely elsõsorban horgászok igényeinek kiszolgálására
alkalmas javak igénybevételére, illetõleg hasznosítására épül,
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11. konferenciaturizmus: üzletszerû gazdasági tevékenység keretében vállalati vagy szakmai konferencián,
szimpóziumon, kerekasztalon, tudományos tanácskozáson, találkozón, rendezvényen való részvételhez
kapcsolódó turisztikai szolgáltatások nyújtása, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb, nem turisztikai
tevékenységek összessége,
12. közhasznú tevékenység: a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: 1997. évi
CLVI. törvény) 26. § c) pont 1–15., 17–18., 20. és 23. alpontja szerinti tevékenység,
13. lovas turisztikai szolgáltatás: a lovas szolgáltató tevékenységrõl szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendeletben, valamint
az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelõen a lovaglás és a hajtás közül a lovagoltatáshoz,
lovas oktatáshoz, lovas terápiához, terep- vagy túralovagláshoz, fogatoztatáshoz kapcsolódó turisztikai
szolgáltatás,
14. nonprofit szervezet: az 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdés a), b), c), g) és k) pontja szerinti szervezet, valamint
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület,
15. rekreációs szolgáltatás: az aktív szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódó, az egészségmegõrzést célul kitûzõ
szolgáltatás,
16. vadászatra jogosult: a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 6.
§-a szerinti jogosult,
17. vadászturizmus: a turizmus azon formája, amelynek elsõdleges célja a vad elejtése által a résztvevõ számára
történõ élményszerzés, valamint az ahhoz kapcsolódó helyben nyújtott kiegészítõ szolgáltatások igénybevétele,
18. vízi turizmus: olyan szabadidõs tevékenység, amelyet vízben, vízen végeznek; az aktív turizmus egy formája, amely
során a turista utazásának motivációja valamilyen fizikai aktivitást igénylõ szabadidõs vagy sporttevékenység
gyakorlása hazánk álló és folyóvizein a fürdõmedencék, fürdõházak és a hozzájuk kapcsolódó különbözõ wellness
szolgáltatások kivételével.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.)
foglaltaknak megfelelõen kell értelmezni.

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások
2. §

(1) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe
a) falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ falusi szálláshelyek bõvítéséhez,
korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (1. célterület), b) a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2 számú melléklete szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely és
kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már mûködõ egyéb szálláshelyek bõvítéséhez, korszerûsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez (2. célterület),
c) a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti
gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minõségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához,
már mûködõ szálláshelyek bõvítéséhez, korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak
fejlesztéséhez (3. célterület),
d) szálláshelyhez nem kötõdõ:
da) agroturisztikai szolgáltató tevékenységhez,
db) lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
dc) vadászturizmushoz,
dd) erdei turizmushoz,
de) horgászturizmushoz,
df) vízi turizmushoz,
dg) borturizmushoz
kapcsolódó infrastruktúra és eszközrendszer fejlesztéséhez (4. célterület).
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(2) E rendelet alapján nem igényelhetõ támogatás
a) termõföld és ingatlan vásárlásához,
b) ingatlan bérleti díjához,
c) élõ állat vásárlásához,
d) gondnoki lakásnak, az ügyfél saját maga által használt lakrészének megépítéséhez, felújításához, vagy ilyen
lakásba, lakrészbe eszköz, berendezés beszerzéséhez,
e) bontott építési anyag beszerzéséhez és beépítéséhez,
f) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármû vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzéséhez,
g) élelmiszeripari gépek beszerzéséhez,
h) konferenciaturizmushoz,
i) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § d) pontjában
meghatározott melegkonyhás vendéglátóhelyhez,
j) lóversenypálya építéséhez, lovas vagy fogathajtó versenyek megrendezésére alkalmas létesítmények
létrehozáshoz, fejlesztéséhez,
k) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez,
fejlesztéshez,
l) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez,
fejlesztéshez,
m) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások
részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez, fejlesztéshez,
n) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe
vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján támogatható tevékenységhez,
fejlesztéshez.
(3) Az e rendelet szerinti támogatás természeti és környezeti értékeket károsító, valamint ezen értékek hozzáférhetõségét
korlátozó sportturisztikai tevékenység, így különösen terepmotor, quad, downhill terepkerékpározás céljára, valamint
gazdaságon belüli fejlesztéséhez nem vehetõ igénybe. Gazdaságon belüli fejlesztéshez csak az (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott szolgáltatásfejlesztés keretében igényelhetõ támogatás.
3. §

(1) Az e rendelet alapján elszámolható kiadásnak minõsül
a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelõ építés, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka,
b) a 2. mellékletben nem szereplõ, a szálláshelyek, szolgáltatások mûködését szolgáló berendezési tárgyak,
eszközök,
c) horgászati célú fejlesztés, falusi szálláshely vagy egyéb szálláshely kialakítása esetén fa telepítése,
d) a szolgáltatás mûködtetéséhez szükséges minõsítési eljárás díja,
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadás,
f) a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen eszközként elszámolható kiadás az ügyfél támogatható
tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver licencek ellenértéke.
(2) Az (1) bekezdés b)–f) pontjában meghatározott kiadások önállóan nem, kizárólag a (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti
kiadások valamelyikével együtt szerepelhetnek egy támogatási kérelemben.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható kiadás nem haladhatja meg az összes elszámolható kiadás 50 %-át.
(4) Kiadásként nem számolható el a 2. mellékletben meghatározott eszközök beszerzésének költsége.

3. A támogatás forrása, keretösszege
4. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap.
(2) Az e rendelet keretében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program alapján a támogatás nyújtására fordítható éves
keretösszeg 4 milliárd Ft.
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4. A támogatás mértéke
5. §

(1) Az e rendelet alapján megítélt támogatásokra a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletet (a továbbiakban: 1998/2006/EK
bizottsági rendelet) kell alkalmazni.
(2) A 2. § (1) bekezdés d) pont dg) alpontja szerinti szolgáltatás esetén az igénybe vehetõ csekély összegû támogatás
összege legfeljebb 20 000 000 forint.
(3) A támogatás mértéke, ha a 6. § (1) bekezdés szerinti ügyfél
a) természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás, települési önkormányzat, települési kisebbségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nem közhasznú tevékenységet folytató
nonprofit szervezet és
aa) a fejlesztést hátrányos helyzetû területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 65%-a, de legfeljebb
35 000 000 forint vagy
ab) a fejlesztést nem hátrányos helyzetû területen valósítja meg, az összes elszámolható kiadás 60%-a, de
legfeljebb 35 000 000 forint,
b) nonprofit szervezet, és a beruházás az ügyfél közhasznú tevékenységének ellátásához köthetõ, az összes
elszámolható kiadás 100%-a, de legfeljebb 35 000 000 forint.
(4) Költségvetési szerv esetében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján
a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

5. A támogatás igénybevételének feltételei
6. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a természetes személy,
b) a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
c) a települési önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat vagy a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel
rendelkezõ önkormányzati társulás,
d) a nonprofit szervezet, és
e) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 42. § (2) bekezdése alapján
kiegészítõ támogatásra jogosult egyházi jogi személy.
[az a)–e) pont a továbbiakban együtt: ügyfél].
(2) A 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás
igénybevételére az az ügyfél jogosult, aki a fejlesztéssel érintett területen vadászatra jogosult.
(3) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterület esetén a támogatás igénybevételére kizárólag mikro-, kisvagy középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, és a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkezõ
önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, és egyházi jogi személy jogosult.

7. §

(1) Támogatás olyan, a 4. vagy 5. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez
igényelhetõ, amely település bel- vagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában
a) – ha az ügyfél természetes személy – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) – ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) – ha az ügyfél nonprofit szervezet – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterület esetében támogatás olyan, kizárólag
a 4. melléklet szerinti település bel- vagy külterületén megvalósuló fejlesztéshez igényelhetõ, amely település belvagy külterületén az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában
a) – ha az ügyfél természetes személy – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
b) – ha az ügyfél mikro-, kis- vagy középvállalkozás – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
c) – ha az ügyfél nonprofit szervezet – székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkezik.
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(3) Ha a kérelem a 4. vagy 5. mellékletben meghatározott települések közül több települést is érint, az ügyfélnek valamely
településen vagy annak külterületén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel kell
rendelkeznie.
8. §

(1) Ha az ügyfélnek a mezõgazdasági tevékenységébõl származó árbevétele az összes árbevételének 50%-át meghaladja,
a fejlesztést – a 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szolgáltatás fejlesztése kivételével – kizárólag
gazdaságon kívül, az ügyfél mezõgazdasági tevékenységétõl, a mezõgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó
földterülettõl és mezõgazdasági hasznosítású épületeitõl független tevékenysége keretében valósíthatja meg.
(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy – a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában – a fejlesztéssel
érintett ingatlanhoz tartozó telek alapterületének nagysága új falusi szálláshely, egyéb szálláshely és telepített
sátortábor kialakítása esetén legalább 500 m2, új gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház kialakítása esetén legalább
2000 m2 legyen.
(3) A 2. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti falusi és egyéb szálláshely esetén a támogatás igénybevételének feltétele,
hogy
a) a fejlesztéssel – ideértve a bõvítést és a felújítást is – kialakított szálláshely
aa) megfeleljen a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek,
ab) legalább hat, legfeljebb tizenhat férõhellyel rendelkezzen,
ac) a saját használatú helyiségektõl és lakrésztõl elkülönüljön,
ad) összkomfortos legyen,
ae) területén ne mûködjön más típusú szálláshely kivéve a sátorozóhelyet, és
b) az ügyfél az a) pont szerinti szálláshelyre vonatkozóan – új szálláshely létesítése esetén legkésõbb az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig – üzemeltetési engedéllyel rendelkezzen.
(4) Két különbözõ ügyfél nem hozhat létre egy ingatlanon azonos típusú szálláshelyet.
(5) A 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén a 173/2003. (X. 28.) Korm.
rendeletnek megfelelõ, legalább harminc férõhelyes
a) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor,
b) legalább „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborban telepített sátortábor vagy
c) „A” kategóriájú turistaház
fejlesztése, kialakítása támogatható.

9. §

(1) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától
számított öt évig tart.
(2) Az ügyfél köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt
a) a 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén a vendégeknek az
étkeztetés, a szabadidõs sport vagy rekreációs szolgáltatás, a vezetett túrázási lehetõség és a természeti,
gasztronómiai vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása közül legalább kétféle szolgáltatást nyújtani,
amelybõl az egyik más szolgáltatóval történõ megállapodás alapján is nyújtható,
b) az a) pont szerinti szolgáltatásokról nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza legalább a nyújtott szolgáltatás
megnevezését, a vendég szolgáltatáson való részvételének idõpontját és idõtartamát, valamint a szolgáltatást
igénybevevõ vendég nevét és aláírását,
c) a 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén az agroturisztikai
szolgáltató tevékenységek valamelyikét végezni,
d) a 2. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott célterületekre irányuló fejlesztés esetén legalább
a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség szerinti három patkós minõsítésû lovas szolgáltatást végezni,
e) a 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetében vadászati
jogosultsággal rendelkezni,
f) tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben és csatlakozni annak minõsítési vagy promóciós
rendszeréhez (helyi Turisztikai Desztináció Menedzsmenthez, területi, regionális, országos egyesülethez,
szövetséghez, turisztikai termék, vagy nemzetközi vagy nemzeti védjegy vagy minõsítési rendszerhez),
g) falusi vagy egyéb szálláshely esetén üzemeltetési engedéllyel rendelkezni.
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(1) Az 5. § (3) bekezdés b) pontja alapján jogosult támogatást igényelni az az ügyfél, aki a támogatási kérelem
benyújtásáig az 1997. évi CLVI. törvény 3. §-a szerinti közhasznúsági nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét
ekként végzi.
(2) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontjában elõírt nehéz helyzetben lévõséget a támogatási kérelem
benyújtásától számított harmadik lezárt, teljes gazdasági évet követõen kell vizsgálni.
(3) E rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontját nem kell
alkalmazni.
(4) A 2. § (1) bekezdés d) pont de)–df) alpontjához kapcsolódó fejlesztések esetében a fejlesztés tárgya a Vhr. 23. §
(1) bekezdés c) pontjától eltérõen bérbe adható.
(5) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési
kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amely a kérelem benyújtási idõszak elsõ napját
megelõzõ 60 napnál nem régebbi és tartalmazza
a) az ajánlatkérõ és ajánlattevõ nevét, címét és adószámát,
b) a kiadási tétel mûszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét,
f) az ajánlattevõ bélyegzõjét és képviselõjének aláírását, és
g) az árajánlat kiállításának dátumát.
(6) Ha az ügyfél együttmûködésben valósítja meg a fejlesztést vagy a fejlesztés egy részét, támogatásra csak olyan
együttmûködési megállapodás támogatási kérelemhez történõ benyújtása esetén jogosult, amely tartalmazza
a) az együttmûködõ partnerek nevét, székhelyének címét és adószámát,
b) az együttmûködõ partnerek hivatalos képviselõjének nevét,
c) az együttmûködés tárgyát,
d) az együttmûködés idõtartamát,
e) az együttmûködõ partnerek vállalt kötelezettségeit, és
f) az együttmûködõ partnerek cégszerû aláírását.

6. A támogatási kérelem benyújtása
11. §

(1) A támogatási kérelmet postai vagy az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele
esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint, az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül
2011-tõl évente július 1. és augusztus 1. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(a továbbiakban: MVH) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott
adattartalmú formanyomtatványon.
(2) A támogatási kérelem
a) az ügyfélazonosító-adatokat,
b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,
e) a fejlesztés elõtti állapotra vonatkozó adatokat,
f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat,
g) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl, és
h) az ügyfél aláírását
tartalmazza.
(3) A természetes személy ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye igazolása céljából a lakcímet igazoló hatósági
igazolványa másolatának és az annak tartalmát képezõ személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását
tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti az MVH-tól, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szerv megkeresése helyett a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján állapítsa
meg a támogatásra való jogosultság fennállását.
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12. §

(1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett
önkormányzat képviselõtestületének vagy a társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló, a támogatási
kérelem alapjául szolgáló jogszabály és annak a célterületet meghatározó rendelkezésének megjelölését,
valamint a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát tartalmazó határozata kivonatát,
b) – ha a települési önkormányzat képviseletében a képviselõtestület hivatala jár el – a képviselõtestület
felhatalmazást adó határozatának kivonatát,
c) nonprofit szervezet ügyfél esetén a nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot,
d) egyházi jogi személy ügyfél esetén a bírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okiratot,
e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltaknak megfelelõ pénzügyi tervet, ha a kérelmezett támogatás
összege az 5 000 000 forintot nem haladja meg,
f) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelõen, ha a kérelmezett támogatás összege az
5 000 000 forintot meghaladja, a természetes személy, mikro-, kis- vagy középvállalkozás ügyfélnek pénzügyi és
üzleti tervet, a települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi
jogi személy vagy nonprofit szervezet ügyfélnek pénzügyi és mûködtetési és fenntarthatósági tervet,
g) vadászatra jogosult ügyfél esetén a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi igazgatósága által kiadott, az
ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt fennálló jogosultságáról szóló határozat másolatát,
h) az értékeléshez az 1. mellékletben meghatározott dokumentumokat,
i) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi
évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegû támogatásról szóló nyilatkozatát,
j) közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági nyilvántartásba vételrõl szóló igazolást,
k) ha a 9. § (2) bekezdés a) pontjában felsorolt szolgáltatások közül valamelyiket az ügyfél más szolgáltatóval történõ
megállapodás keretében végzi, az errõl szóló megállapodást,
l) a kiadásokat létesítményenként elkülönítetten tartalmazó, a Vhr. 30. § (1) bekezdésében meghatározott MVH által
rendszeresített formanyomtatványokat.
(2) A támogatási kérelemhez építési beruházások esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen mellékelni kell
a) ha a beruházás építési engedélyköteles
aa) az ügyfél nevére szóló építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság igazolását az építésügyi eljárás
megindításáról és
ab) az ügyfél nevére szóló az aa) alpontban szereplõ építési engedély részeként engedélyezett vagy
engedélyezésre benyújtott építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl függõen
tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok
méretarányos adatait, mûszaki leírást, a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzését,
b) ha a beruházás nem építési engedélyköteles
ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy az építési tevékenység nem
építési engedélyköteles és
bb) az ügyfél nevére szóló építési tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétõl függõen tartalmazza
a helyszínrajzot, alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait,
mûszaki leírást, a tervezõi névjegyzékben szereplõ tervezõ ellenjegyzését.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok esetében hiánypótlásnak helye nincs.

13. §

(1) E rendelet alapján az ügyfél kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be támogatási idõszakonként, amely azonban
több támogatási célterületre is irányulhat és különbözõ helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is
tartalmazhat.
(2) E rendelet alapján az ügyfél újabb támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet,
b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet,
c) a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelet és
d) az e rendelet
keretében benyújtott támogatási kérelméhez kapcsolt utolsó kifizetési kérelmét benyújtotta.
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(3) Ha az ügyfél rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott rendeletek keretében benyújtott, de még el nem bírált
támogatási kérelemmel vagy ezen támogatási kérelem vonatkozásában nem rendelkezik jogerõs támogatási
határozattal, e rendelet alapján benyújtott újabb támogatási kérelem csak akkor támogatható, ha a korábbi
támogatási kérelme jogerõs határozattal elutasításra került.

7. A támogatási kérelem elbírálása
14. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH az 1. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és
a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával bírálja el.
(2) A kizárólag 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 4. célterületre irányuló támogatási kérelmek esetében külön
rangsor kerül állításra.
(3) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha
a) a megítélhetõ támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot,
b) az e rendelet 1. melléklete szerint meghatározott értékelési rendszerben elérhetõ maximum pontszám legalább
50%-át nem éri el.
(4) Ha az ügyfél a 12. § (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott értékhatárokra tekintettel nem köteles üzleti tervet,
vagy mûködtetési és fenntarthatósági tervet benyújtani, a támogatási kérelem elbírálása során az értékeléssel adott
pontokat arányosan kell figyelembe venni.

8. A kifizetési kérelem benyújtása
15. §

(1) A kifizetési kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint,
az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül
2011. október 1. és október 31. között, ezt követõen évente
a) január 1. és január 31.,
b) április 1. és április 30.,
c) július 1. és július 31., valamint
d) október 1. és október 31.
között lehet benyújtani az MVH-hoz.
(2) A kifizetési kérelem
a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatokat,
b) az ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatokat,
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,
d) az elszámolt kiadásokra vonatkozó adatokat,
e) az elszámolt kiadások indokoltságát alátámasztó adatokat,
f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatokat,
g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó információkat,
h) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl
tartalmazza.
(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, üzemeltetési engedélyt,
b) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fejlesztés esetén a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 14. §-a szerint
kiadott igazolást,
c) a 2. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott fejlesztések esetén a szolgáltatás minõsítésérõl szóló
igazolást, és
d) a turisztikai szakmai szervezeti tagság igazolását.
(4) A kifizetési kérelemhez benyújtandó dokumentumokat elektronikus ûrlapon, szkennelés útján elõállított formában
kell mellékelni a kifizetési kérelemhez.
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9. A támogatás nem jogszerû felhasználása esetén alkalmazandó jogkövetkezmények
16. §

(1) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebbet foglalkoztat az
üzemeltetési kötelezettség harmadik évétõl kezdõdõen, akkor köteles a támogatási összegbõl – hiányzó
foglalkoztatottanként egyszer – a támogatási összeg 2%-ának megfelelõ összeg, de legalább 300 000 forint
visszafizetésére.
(2) A pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés
pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél szempontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2 %-ának megfelelõ
összeget köteles visszafizetni.
(3) A Vhr. 35. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen valamennyi kifizetési határozattal jóváhagyott támogatás
– amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy az annak során, a kapcsolódó ellenõrzések
alapján jóváhagyható támogatás összegét is figyelembe véve – kumulált összegét 20%-kal csökkenteni kell, ha az
ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének 50%-át teljesíti, de nem éri el az
összeg 80%-át.

10. Záró rendelkezések
17. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

18. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 55. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Értékelési szempontok
I.

Szakmai szempontok
A

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Értékelés alapját képezõ dokumentumok

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

Támogatási kérelem
10 pont
5 pont
0 pont
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3.
4.
5.
6.

Értékelési szempont megnevezése

1. A fejlesztés kapcsolódik az ügyfél által mûködtetett már meglévõ turisztikai
szolgáltatáshoz
Igen
Az ügyfél induló vállalkozás
Már mûködõ vállalkozás, de még turisztikai tevékenységet nem folytat
2. Az ügyfél a fejlesztéséhez az üzemeltetési idõszak alatt helyi vagy regionális
turisztikai látványosságok, hagyományos tevékenységek bemutatását
kapcsolja, máshol vagy más tulajdonában álló értékek közül legalább egyet
programként tervez bemutatni, vagy hagyományos tevékenységek
bemutatását kapcsolja, amelyet megjelenít a fejleszteni kívánt szolgáltatásához
kapcsolódó marketing anyagokban
Rendelkezik Programtervvel és releváns együttmûködési megállapodással, és
legalább 4 különbözõ fél eltérõ értékeit mutatja be
Rendelkezik Programtervvel vagy releváns együttmûködési megállapodással,
és legalább 4 különbözõ fél eltérõ értékeit mutatja be
Rendelkezik Programtervvel vagy releváns együttmûködési megállapodással
Nem rendelkezik sem Programtervvel, sem együttmûködési megállapodással
3. Az ügyfél tagja valamely országos jelentõségû turisztikai szervezetnek, vagy
olyan országos szervezetnek, amely szorosan kapcsolódik a tervezett
fejlesztendõ tevékenységhez
– Igen
– Nem
4. Az ügyfél tagja valamely helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM)
szervezetnek:
– Igen
– Nem
Összesen legfeljebb:

C

•

1.
2.

B
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1. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethez

Programterv vagy együttmûködési
megállapodás (az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon)

15 pont
10 pont
5 pont
0 pont
Támogatási kérelem és a turisztikai
szervezet által kiállított igazolás
10 pont
0 pont
Helyi TDM igazolása
5 pont
0 pont
40 pont

11937

Horizontális szempontok
1.
2.

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

9.

10.
11.
12.
13.

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés alapját képezõ dokumentumok

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

16 pont
13 pont
10 pont
7 pont
5 pont
4 pont

10 pont
5 pont
0 pont

•

10 pont
0 pont
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1. A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap átlag létszámához képest
Pénzügyi terv
a foglalkoztatottak számának bõvítése a fejlesztés hatására (Igényelt támogatás
összege/új munkahelyek száma):
– 1 000 000-7 000 000 Ft/új munkahely
– 7 000 001-14 000 000 Ft/új munkahely
– 14 000 001-21 000 000 Ft/új munkahely
– 21 000 001-28 000 000 Ft/új munkahely
– 28 000 001-35 000 000 Ft/új munkahely
Munkahelyet tart meg (üzemeltetési idõszak utolsó évének átlag
foglalkoztatotti létszáma nem kisebb, mint a benyújtást megelõzõ 12 hónap
átlaglétszáma) – mûködõ turisztikai szolgáltatás esetében
2. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek Ügyfél nyilatkozata
gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk
foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti START, START EXTRA, START PLUSZ
kártyával rendelkezõ, vagy csökkent munkaképességû személyt foglalkoztat, és
a fejlesztés befejezését követõen az üzemeltetési kötelezettség végéig
foglalkoztatja:
– Legalább 2, a fenti kritériumoknak megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
(beleértve az önfoglalkoztatást)
– 1, a fenti kritérumoknak megfelelõ munkavállalót foglalkoztat
– Nem foglalkoztat a fenti kritériumoknak megfelelõ munkavállalót
3. A beruházás hátrányos helyzetû területen valósul meg:
A kedvezményezett térségek
besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. melléklete vagy
a társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott
települések jegyzékérõl szóló
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
melléklete és a támogatási kérelem
– Igen
– Nem
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14.
15.

A
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II.

– 1000 fõ alatti
– 1000-2000 fõ közötti
– 2001-3000 fõ közötti
– 3000 fõ feletti
5. A fejlesztéssel érintett épület, építmény akadálymentesítése megoldott:

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

ha a beruházás keretében jóváhagyott támogatást tekintve eszközbeszerzés,
eszköz telepítése és építési beruházás is történik a fenti célokra irányulóan
ha a beruházás keretében jóváhagyott támogatást tekintve eszközbeszerzés,
annak telepítése vagy építési beruházás történik a fenti célokra irányulóan
ha a beruházás keretében jóváhagyott támogatást tekintve sem
eszközbeszerzés sem eszköz telepítése sem pedig építési beruházás nem
történik a fenti célokra irányulóan
7. Komplex (egymást kiegészítõ) szolgáltatás kiépítését célozza meg a kérelem
(célterületek és célterületek, vagy a 4. célterület esetén alcélterületek
kapcsolódása alapján)
Kettõnél több célterületre irányul
Kettõ célterületre irányul
Egy célterületre irányul
Összesen legfeljebb:

Tervdokumentáció, tervezõi mûszaki
leírás
5 pont

3 pont

2 pont
0 pont
Tervdokumentációval alátámasztott
árajánlat
5 pont
3 pont
0 pont

Támogatási kérelem

6 pont
3 pont
0 pont
60 pont
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28.
29.
30.
31.

– A fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény
akadálymentesen megközelíthetõvé válik és az épületen, építményen belüli
akadálymentes közeledés biztosított lesz
– A fejlesztés során a mozgáskorlátozottak részére az épület, építmény
akadálymentesen megközelíthetõvé válik vagy az épületen, építményen belüli
akadálymentes közeledés biztosított lesz
– A fejlesztés már akadálymentesen megközelíthetõ, vagy akadálymentesített
épületben, építményben történik meg
– Nem történik és nincs is akadálymentesítés a fejlesztés területén
6. A beruházásnak része a megújuló- vagy bioenergia hasznosítás

8 pont
5 pont
3 pont
0 pont
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17.

A támogatási kérelem benyújtási
idõszakának 1. napján a KSH honlapján
utolsóként közzétett
Helységnévtárban szereplõ adatok
alapján. (amennyiben a fejlesztés több
településen valósul meg, a legkisebb
lakosságszámú településre vonatkozó
pontérték számítandó)

•

4. A beruházásnak helyt adó település lakosságszáma:

MAGYAR KÖZLÖNY

16.
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III.

Pénzügyi szempontok
A) Önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy esetében
1
2

A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

Kérelmezõ értékelése a bázis évre
vonatkozóan

3

4
5

Kérelmezõ értékelése a beruházás
befejezését követõ elsõ évre
vonatkozóan

6

7
8

Üzemeltetési vizsgálat

9

Összesen legfeljebb:

Ha a bázisévben* a felhalmozási kiadások aránya az összes kiadáshoz
képest 3,01% feletti, akkor 3 pont, ha 3% és 2,01 % között van,
akkor 2 pont, ha 2% és 1,01% között van, akkor 1 pont, míg ha 1% alatti,
akkor 0 pont.
Ha bázisévben a saját bevételek aránya az összes bevételhez képest
13,01% feletti, akkor 3 pont, ha 13% és 9,01% között van, akkor 2 pont, ha
9% és 5,01% között van, akkor 1 pont, míg ha 5% alatti, akkor 0 pont.
Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek fedezik-e a mûködési kiadások
50%-át) Ha igen akkor 3 pont, ha nem akkor 0 pont.
Ha a támogatási kérelem benyújtását követõ 4. évben a felhalmozási
kiadások aránya az összes kiadáshoz képest 3,01% feletti, akkor 3 pont, ha
3% és 2,01 % között van, akkor 2 pont, ha 2% és 1,01% között van,
akkor 1 pont, míg ha 1% alatti, akkor 0 pont.
Ha a támogatási kérelem benyújtását követõ 4. évben a saját bevételek
aránya az összes bevételhez képest 13,01% feletti, akkor 3 pont, ha 13% és
9,01 %- között van, akkor 2 pont, ha 9% és 5,01% között van, akkor 1 pont,
míg ha 5% alatti, akkor 0 pont.
Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek fedezik-e a mûködési kiadások
50%-át) Ha igen akkor 3 pont, ha nem akkor 0 pont.
Amennyiben a személyi jellegû kifizetések a bázisévhez képest
a támogatási kérelem benyújtását követõ 4. évre nõnek,
akkor 2 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum
5 pont.

3 pont

3 pont

3 pont
2 pont

2 pont

2 pont
5 pont

20 pont
MAGYAR KÖZLÖNY
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1
2

A

B

C

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

Kérelmezõ értékelése:

Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben
szálláshelyfejlesztés nem történik)

5

Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)

6

Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni,
amelyikbõl a legnagyobb bevétel származik.
Bázisévre vonatkozóan (induló tevékenység esetén a benyújtást követõ
második év a bázisév):
Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb
szolgáltatás fejlesztése is történik)amennyiben az ügyfél által
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott egy vendégszobára
(függetlenül a férõhelyek számától) esõ turisztikai árbevétele eléri a
Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben
szálláshelyfejlesztés nem történik) amennyiben az ügyfél által
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele az
agroturisztikai szolgáltató tevékenybõl eléri a
Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)amennyiben az ügyfél által
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele
a turisztikai szolgáltató tevékenybõl eléri a
Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni,
amelyikbõl a legnagyobb bevétel származik.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója (szezonális üzemelés esetén
100 nappal, egész éves /300 nappal/ üzemeléssel számolva a 100%-ot)
a fejlesztést megelõzõ két év átlagában (induló tevékenység esetén
a benyújtást követõ két átlagát vizsgálja)

7
8

9

10

11
12

Kihasználtság vizsgálat:
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4

600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont
200 000 Ft-ot, akkor 1 pont
400 000 Ft-ot, akkor 2 pont
600 000 Ft-ot, akkor 3 pont
800 000 Ft-ot, akkor 4 pont
600 000 Ft-ot, akkor 1 pont
800 000 Ft-ot, akkor 2 pont
1 millió Ft-ot, akkor 3 pont
1,2 millió Ft-ot, akkor 4 pont

•

3

Az ügyfélnek a bázisévben a turisztikai tevékenységbõl származó árbevétel
értéke eléri a (induló tevékenység esetén a benyújtást követõ második év
a bázisév):
Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb
szolgáltatás fejlesztése is történik)

MAGYAR KÖZLÖNY

B) Természetes személy esetében

200. 000 Ft-ot, akkor 2 pont
250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
80 000 Ft-ot, akkor 4 pont

10% felett van, akkor 1 pont; ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha nem állapítható meg kihasználtság, akkor
0 pont.
11941

Üzemeltetési vizsgálat:

14

Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója a támogatási kérelem
benyújtását követõ 4. évben

Ha az ügyfélnek a benyújtást követõ 4. évben realizált árbevétele, a bázisév
árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás (induló
tevékenység esetén a benyújtást követõ második év a bázisév)
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
falusi turizmusból származó árbevétele a támogatási kérelem benyújtását
követõ 4. évben a bázisévhez képest (induló tevékenység esetén
a benyújtást követõ második év a bázisév):
Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb
szolgáltatás fejlesztése is történik)

15

16

Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben
szálláshelyfejlesztés nem történik)

18

Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)

19

Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni,
amelyikbõl a legnagyobb bevétel származik.

20

Összesen legfeljebb:

20%-kal nagyobb mértékben bõvül,
akkor 2 pont, ha
40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében, ha a bevétel eléri
az 1.200 000 Ft-ot, akkor 2 pont, ha
az 1.600 000 Ft-ot akkor 4 pont.
20%-kal nagyobb mértékben bõvül,
akkor 2 pont, ha
40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2 pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4 pont.
20%-kal nagyobb mértékben bõvül,
akkor 2 pont, ha
40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4 pont.

20 pont

MAGYAR KÖZLÖNY

17

10%-kal haladja meg a bázisév adatát, akkor
1 pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében,
ha a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
0,4-szeresét, akkor 2 pont,
ha 0,6-szorosát, akkor 4 pont.
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13

•
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A
Értékelési szempont megnevezése

B
Pénzügyi terv alapján végzett értékelés

Az ügyfélnek a bázisévben a turisztikai tevékenységbõl az egy
alkalmazottra jutó árbevétel (egyéni vállalkozások esetében az adóalapba
beszámított árbevétel) értékének vizsgálata
(Induló szállásadó/ szolgáltató esetében a számítást a pályázat és az azt
követõ 2 évi terv átlaga alapján kell elvégezni.)

3

Kihasználtság vizsgálat:

Bázisévre vonatkozóan (induló tevékenység esetén a benyújtást követõ
második év a bázisév):
Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb
szolgáltatás fejlesztése is történik) amennyiben az ügyfél által
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott egy vendégszobára
(függetlenül a férõhelyek számától) esõ turisztikai árbevétele eléri a
Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben
szálláshelyfejlesztés nem történik) amennyiben az ügyfél által
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele az
agroturisztikai szolgáltató tevékenybõl eléri a
Lovas, bor, vadász, vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)amennyiben az ügyfél által
a dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott átlagos havi árbevétele
a turisztikai szolgáltató tevékenybõl eléri a
Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni
amelyikbõl a legnagyobb bevétel származik.
Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója (szezonális üzemelés esetén
100 nappal, egész éves üzemelés esetén 300 nappal számolva a 100%-ot)
a fejlesztést megelõzõ két év átlagában (induló tevékenység esetén
a benyújtást követõ két év átlagát vizsgálja)

4

5

6

7
8

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

meghaladja a 3 millió forintot
akkor 1 pont,
ha a 4 millió forintot, akkor 2 pont,
ha az 5 millió forintot 3 pont,
ha a 6 millió forintot, akkor 4 pont.
Amennyiben nincsen alkalmazott, vagy az
érték 3 millió forint alatt van akkor 0 pont.
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Kérelmezõ értékelése:

•

1
2

C

MAGYAR KÖZLÖNY

C) Egyéni vállalkozó, mikro,- kis- vagy középvállalkozás esetében

200. 000 Ft-ot, akkor 2 pont
250 000 Ft-ot, akkor 3 pont
300 000 Ft-ot, akkor 4 pont
20 000 Ft-ot, akkor 2 pont
30 000 Ft-ot, akkor 3 pont
40 000 Ft-ot, akkor 4 pont
40 000 Ft-ot, akkor 2 pont
60 000 Ft-ot, akkor 3 pont
80 000 Ft-ot, akkor 4 pont

10% felett van, akkor 1 pont; ha
15% felett van, akkor 2 pont.
Ha nem állapítható meg kihasználtság,
akkor 0 pont.
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Üzemeltetési vizsgálat:

10

Amennyiben az ügyfél kihasználtság mutatója a támogatási kérelem
benyújtását követõ 4. évben

Ha az ügyfélnek a támogatási kérelem benyújtását követõ 4. évben realizált
árbevétele, (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevétele) a bázisév árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri
a támogatás (induló tevékenység esetén a benyújtást követõ második év
a bázisév)
Amennyiben az ügyfél dokumentálható, bizonylatokkal alátámasztott
falusi turizmusból származó árbevétele a támogatási kérelem benyújtását
követõ 4. évben a bázisévhez képest:
Szállásadás esetén (beleértve, ha szálláshely fejlesztés esetén egyéb
szolgáltatás fejlesztése is történik)

11

12

Lovas, bor, vadász. vízi, erdei, és horgász turisztikai fejlesztés esetén
(amennyiben szálláshelyfejlesztés nem történik)

15

Több szolgáltatás esetén azt a szolgáltatást kell figyelembe venni,
amelyikbõl a legnagyobb bevétel származik.

16

Összesen legfeljebb:

20 pont
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14

•

Agroturisztikai szolgáltató tevékenység esetén (amennyiben
szálláshelyfejlesztés nem történik)

20%-kal nagyobb mértékben bõvül,
akkor 2 pont, ha
40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.
Induló szállásadó esetében, ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4 pont.
20%-kal nagyobb mértékben bõvül,
akkor 2 pont, ha
40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a bevétel eléri
a 600 000 Ft-ot, akkor a 2 pont, ha
a 800 000 Ft-ot, akkor 4 pont.
20%-kal nagyobb mértékben bõvül,
akkor 2 pont, ha
40%-kal nagyobb mértékben, akkor 4 pont.
Induló szolgáltató esetében, ha a bevétel eléri
az 1 200 000 Ft-ot, akkor 2 pont, ha
az 1 600 000 Ft-ot akkor 4 pont.

MAGYAR KÖZLÖNY

13

10%-kal haladja meg a bázisév adatát,
akkor 1 pont;
ha 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló szolgáltató esetében ha
a kihasználtság eléri a
10%-ot akkor 1 pont, ha a
15%-ot, akkor 2 pont.
0,4-szeresét, akkor 2 pont, ha
0,6-szorosát, akkor 4 pont.
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9

Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhetõ pontszámok
A

1
2
3
4

Pénzügyi terv összesen:
Üzleti terv, mûködtetési és fenntarthatósági terv
Az üzleti terv, mûködtetési és fenntarthatósági terv és a pénzügyi terv összesen legfeljebb
A támogatási kérelemben elérhetõ maximum pontszám

B

20 pont
max. 30+10 pont
60 pont
160 pont

MAGYAR KÖZLÖNY

IV.

•
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*Bázisév: a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ lezárt, teljes gazdasági év
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11946

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 55. szám

2. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethez
Kiadásként nem elszámolható eszközök

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A

B

Vámtarifaszám

Megnevezés

73084010
84011000
84012000
84013000
84014000
84061000
84068110
84068190

10 84068211
11 84068219
12 84068290
13
14
15
16

84069010
84069090
84071000
84072110

17 84072191
18 84072199
19 84072920
20 84072980
21 84073100
22 84073210
23 84073290
24 84073310
25 84073390

26 84073410
27 84073430
28 84073491
29 84073499
30 84079010
31 84079050

Bányatám vasból vagy acélból
Atomreaktor
Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze
Nem sugárzó fûtõanyagelem /patron
Atomreaktor-alkatrész
Gõzturbina /víz- vagy más gõz üzemû/ hajózáshoz
Gõzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû
Más gõzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû (kiv. hajózásban és a villamos
energia termelésben használt)
Gõzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményû, villamos energia termeléshez
Gõzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményû, villamos energia
termeléshez
Más gõzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményû (kiv. hajózásban és a villamos
energia termelésben használt)
Sztátor-lapát, rotor és lapátja gõzturbinához
Más alkatrész gõzturbinához (kiv. sztátor-lapát, a rotor és lapátja)
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús repülõgépmotor
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül
felszerelhetõ, max 325 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül
felszerelhetõ, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményû
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor, kívül
felszerelhetõ, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményû
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor,
beépíthetõ, legfeljebb 200 kW teljesítményû
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor,
beépíthetõ, több mint 200 kW teljesítményû
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
legfeljebb 50 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari összeszerelésre
Más szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús
közútijármûmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kiv. ipari
összeszerelésre)
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
több mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre
Használt szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, több mint 1000 cm3
Új szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
több mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3
Új szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús közútijármûmotor,
több mint 1500 cm3
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús motor, (kiv.
repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), legfeljebb 250 cm3 ûrtartalmú
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv.
repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), több mint 250 cm3 ûrtartalmú, ipari
összeszerelésre
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32 84079080

33 84079090

34 84081011
35 84081019
36 84081022
37 84081024
38 84081026
39 84081028
40 84081031
41 84081039
42 84081041
43 84081049
44 84081051
45 84081059
46 84081061
47 84081069
48 84081071
49 84081079
50 84081081
51 84081089
52 84081091
53 84081099
54 84082031
55 84082035
56 84082037
57 84082051
58 84082055
59 84082057
60 84082099
61 84089021
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Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv.
a repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre, legfeljebb
10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 ûrtartalmú
Szikragyújtású, belsõégésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kiv.
a repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre, több mint
10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 ûrtartalmú
Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz
Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye max.
15 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye max. 15 kW (kiv. tengerjáró-,
vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
15 kW, de max. 50 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 15 kW de max. 50 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
50 kW, de max. 100 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 50 kW de max. 100 kW (kiv.
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
100 kW, de max. 200 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 100 kW de max. 200 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
200 kW, de max. 300 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 200 kW de max. 300 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
300 kW, de max. 500 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 300 kW de max. 500 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
500 kW, de max. 1000 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 500 kW de max. 1000 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
1000 kW, de max. 5000 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 1000 kW de max. 5000 kW
(kiv. tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye min.
5000 kW
Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye min. 5000 kW (kiv. tengerjáró-,
vontató-, hadihajóhoz)
Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel,
kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW
teljesítménnyel, kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz
Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény felett
Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel (kiv.
a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, ill. kerekes traktor)
Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb 100 kW
teljesítménnyel (kiv. a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, ill. kerekes traktor)
Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz (kiv. a kerekes traktor), több mint 100 kW,
de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel
Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett (kiv.
a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok ill. kerekes traktor)
Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kiv. tengeri hajózásban és közúti
forgalomban használtak)
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62 84089027
63 84089041
64 84089043
65 84089045
66 84089047
67 84089061
68 84089065
69 84089067
70 84089081
71 84089085
72 84089089
73
74
75
76
77

84091000
84099100
84099900
84101100
84101200

78 84101300
79 84109010
80 84109090
81
82
83
84
85
86

84111100
84111210
84111230
84111280
84112100
84112220

87 84112280
88 84118100
89 84118220
90 84118260
91 84118280
92
93
94
95

84119100
84119900
84121000
84131100

96 84798930
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Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri
hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kiv. vasúti hajtómotor, ill.
tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW (kiv.
vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW (kiv.
vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW (kiv.
vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW (kiv.
vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW (kiv.
vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW (kiv.
vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 1000 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 5000 kW
(kiv. vasúti hajtómotor, ill. tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kiv. vasúti hajtómotor, ill.
tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)
Alkatrész belsõégésû repülõmotorhoz, másutt nem említett
Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kiv. szikragyújtású dugattyús)
Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze
Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel
Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW
teljesítménnyel
Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett
Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból
Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kiv. öntöttvasból vagy
-acélból készültek)
Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerõvel
Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerõvel
Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerõvel
Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerõvel
Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel
Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW
teljesítménnyel
Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel
Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy
légcsavaros gázturbina)
Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel (kiv.
sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel (kiv.
sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kiv. sugárhajtású vagy
légcsavaros gázturbina)
Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához
Alkatrész gázturbinához (kiv. sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)
Nem turbórendszerû, sugárhajtású motor
Töltõállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy kenõanyagadagoló
szivattyú
Mozgatható hajtású bányatám

Nem támogatható a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott
vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármû fogalom körébe tartozó eszköz beszerzése!
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3. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethez
Falusi szálláshely és egyéb szálláshely kialakítására vonatkozó feltételrendszer
I.

A vendégszobák / lakrészek alapkövetelményei
A
Szempontok

B
Követelmények

1
2
3

Vízellátás
Fûtésmód

4

Szennyvízelvezetés

5
6
7
8
9
10
11

Fûtés hõfoka
Konyha
Étkezõ
Pihenõkert
Parkolási lehetõség
Étkezési szolgáltatás
Hulladékgyûjtés,
-elszállítás
Vendégszobák, lakrészek Éjjeliszekrény, olvasólámpa, asztal (szobánként), szék (a fekvõhely számának
szobáinak követelményei megfelelõ), akasztós, polcos ruhásszekrény, ruhaakasztókkal. Tükör,
dugaszolóaljzat, papírkosár, függöny, sötétítõ, zsalu vagy roló, pohár, szõnyeg,
vasalási kellékek
Konyha berendezése,
Étkezõedények, mosogatókefe /szivacs, törlõruhák, kéztörlõ, fedeles, mûanyag
felszerelése
zsákkal bélelt szemetes, hibátlan fõzõedények és eszközök, konyhaszekrény,
mikrohullámú sütõ, vízforraló, kenyérpirító, seprû és szemétlapát, felmosó
vödör és ruha
Vízesblokk és annak
Fürdõszoba vagy zuhanyfülke és vízöblítéses WC a szobához tartozóan,
felszereltsége
ruhaszárító, fedeles egészségügyi szemetes, hajszárító, piperepolc,
törölközõtartó, kádelõ, dugaszolóaljzat
WC felszerelése
Angol WC, WC-papírtartó, WC-kefe, fedeles eü. vödör

12

13

14

15

Ivóvíz minõségû hideg-meleg víz
Központi vagy egyedi (villannyal, gázzal, olajjal, kandallóval, kemencével,
megújuló energiával)
Szennyvízcsatorna, ami lehet közcsatorna vagy ennek hiányában zárt
szennyvíz tároló
Szoba: 20 °C, fürdõszoba, mosdó 22 °C
Beépített konyha vagy teakonyha
Különálló étkezõ vagy étkezõsarok
Kerti bútorral
Van
Önellátás vagy kérhetõ
Van

* A csak nyáron üzemelõ vendégszobák fûtése nem elõírás, de ajánlott
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Vendégház alapkövetelményei
A

B

Szempontok

Követelmények

1
2
3

Vízellátás
Fûtésmód

4

Szennyvízelvezetés

5
6
7
8
9
10

Fûtés hõfoka
Konyha
Étkezõ/társalgó
Parkolási lehetõség
Étkezési szolgáltatás
Hulladékgyûjtés,
elszállítás
Pihenõkert
Kerti bútorral
Vendégszobák, lakrészek Éjjeliszekrény, olvasólámpa, asztal (szobánként), szék vagy fotel (a fekvõhely
szobáinak követelményei számának megfelelõ), akasztós, polcos ruhásszekrény ruhaakasztókkal. Tükör,
dugaszolóaljzat, függöny, sötétítõ, zsalu vagy roló, pohár, szõnyeg, vasalási
kellékek
Konyha berendezése,
Elkülönített konyha, étkezõedények, mosogatókefe /szivacs, törlõruhák,
felszerelése
kéztörlõ, fedeles, mûanyag zsákkal bélelt szemetes, hibátlan fõzõedények és
eszközök, konyhaszekrény, mikrohullámú sütõ, vízforraló, kenyérpirító, tûzhely,
seprû és szemétlapát, felmosó vödör és ruha
Vizesblokk és annak
Fürdõszoba vagy zuhanyfülke és vízöblítéses WC a szobához tartozóan,
felszereltsége
ruhaszárító, fedeles eü.-i szemetes, hajszárító, piperepolc, törölközõtartó,
kádelõ, dugaszolóaljzat
WC felszerelése
Angol WC, WC-papírtartó, WC-kefe, fedeles eü. vödör

11
12

13

14

15

III.

•

Ivóvíz minõségû hideg-meleg víz
Központi vagy egyedi (villannyal, gázzal, olajjal, kandallóval, kemencével,
megújuló energiával)
Szennyvízcsatorna, ami lehet közcsatorna vagy ennek hiányában zárt
szennyvíz tároló
Szoba: 20 °C, fürdõszoba, mosdó 22 °C
Elkülönített vagy beépített konyha
Különálló étkezõ, vagy étkezõsarok
Udvari parkoló
Önellátás vagy kérhetõ
Van

Vendégszobák minimális alapterülete
A

1
2
3
4
5

Egyágyas vendégszoba
Kétágyas vendégszoba
Háromágyas vendégszoba
Négyágyas vendégszoba
Legmagasabb ágyszám szobánként (gyermekek számára emeletes ágy is
megengedett)

B

8 m2
12 m2
16 m2
20 m2
4
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4. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethez
A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtott támogatás esetén a fejlesztéssel érintett települések
(fõ lakosságszám vagy 100 fõ/km2 népsûrûség alatti települések kül- és belterületei
(Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkezõ települések,
valamint a kistérségi központok kivételével)
Abaliget
Abasár
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Abda
Abod
Ábrahámhegy
Acsa
Acsád
Acsalag
Ácsteszér
Adács
Ádánd
Adásztevel
Adorjánháza
Adorjás
Ág
Ágasegyháza
Ágfalva
Aggtelek
Agyagosszergény
Ajak
Aka
Akasztó
Alacska
Alap
Alattyán
Alcsútdoboz
Aldebrõ
Algyõ
Alibánfa
Almamellék
Almásfüzitõ
Almásháza
Almáskamarás
Almáskeresztúr
Álmosd
Alsóberecki
Alsóbogát
Alsódobsza
Alsógagy
Alsómocsolád
Alsónána
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Alsónemesapáti
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsóregmec
Alsószenterzsébet
Alsószentiván
Alsószentmárton
Alsószölnök
Alsószuha
Alsótelekes
Alsótold
Alsóújlak
Alsóvadász
Ambrózfalva
Anarcs
Andocs
Andornaktálya
Andrásfa
Annavölgy
Apácatorna
Apagy
Apaj
Aparhant
Apátfalva
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apc
Áporka
Apostag
Aranyosapáti
Aranyosgadány
Arka
Arló
Arnót
Ároktõ
Árpádhalom
Árpás
Ártánd
Ásotthalom
Ásványráró
Aszaló
Ászár
Aszófõ
Áta
Átány
Atkár
Attala
Babarc
Babarcszõlõs
Babócsa
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Bábonymegyer
Babosdöbréte
Babót
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszõlõs
Badacsonytördemic
Bag
Bagamér
Baglad
Bagod
Bágyogszovát
Baj
Bajánsenye
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakóca
Bakonszeg
Bakonya
Bakonybánk
Bakonybél
Bakonycsernye
Bakonygyirót
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonypéterd
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonysárkány
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszentlászló
Bakonyszombathely
Bakonyszücs
Bakonytamási
Baks
Baksa
Baktakék
Baktüttös
Balajt
Balástya
Balaton
Balatonakali
Balatonberény
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonendréd
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Balatonfenyves
Balatonfõkajár
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdõ
Balatonõszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Ballószög
Balogunyom
Balotaszállás
Balsa
Bálványos
Bana
Bánd
Bánfa
Bánhorváti
Bánk
Bánokszentgyörgy
Bánréve
Bár
Barabás
Baracs
Baracska
Báránd
Baranyahídvég
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Barbacs
Bárdudvarnok
Barlahida
Bárna
Barnag
Bársonyos
Basal
Baskó
Báta
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátor
Bátorliget
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Bátya
Batyk
Bázakerettye
Bazsi
Béb
Becsehely
Becske
Becskeháza
Becsvölgye
Bedegkér
Bedõ
Bejcgyertyános
Békás
Bekecs
Békéssámson
Békésszentandrás
Bekölce
Bélavár
Belecska
Beleg
Belezna
Bélmegyer
Beloiannisz
Belsõsárd
Belvárdgyula
Benk
Bénye
Bér
Bérbaltavár
Bercel
Beregdaróc
Beregsurány
Berekböszörmény
Berekfürdõ
Beremend
Berente
Beret
Berkenye
Berkesd
Berkesz
Bernecebaráti
Berzék
Berzence
Besence
Besenyõd
Besenyõtelek
Besenyszög
Besnyõ
Beszterec
Bezedek
Bezenye
Bezeréd
Bezi

11955

11956

MAGYAR KÖZLÖNY

Bicsérd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Biharugra
Bikács
Bikal
Biri
Birján
Bisse
Boba
Bocfölde
Boconád
Bócsa
Bocska
Bocskaikert
Boda
Bodmér
Bodolyabér
Bodonhely
Bodony
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bojt
Bókaháza
Bokod
Bokor
Boldog
Boldogasszonyfa
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Boldva
Bolhás
Bolhó
Boncodfölde
Bonyhádvarasd
Bonnya
Bordány
Borgáta
Borjád
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Borota
Borsfa
Borsodbóta
Borsodgeszt
Borsodivánka
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Borsosberény
Borszörcsök
Borzavár
Bosta
Botpalád
Botykapeterd
Bozzai
Bozsok
Bózsva
Bõ
Bõcs
Böde
Bödeháza
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Bököny
Bölcske
Bõny
Börcs
Börzönce
Bõsárkány
Bõszénfa
Bucsa
Bucsu
Búcsúszentlászló
Bucsuta
Bugac
Bugacpusztaháza
Bugyi
Buj
Buják
Buzsák
Bükkábrány
Bükkaranyos
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentkereszt
Bükkszentmárton
Bükkzsérc
Bürüs
Büssü
Büttös
Cák
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Cakóháza
Cece
Cégénydányád
Ceglédbercel
Cered
Chernelházadamonya
Cibakháza
Cikó
Cirák
Cún
Csabacsûd
Csabaszabadi
Csabdi
Csabrendek
Csáfordjánosfa
Csaholc
Csajág
Csákány
Csákánydoroszló
Csákberény
Csákvár
Csanádalberti
Csanádapáca
Csánig
Csány
Csányoszró
Csanytelek
Csapi
Csapod
Csárdaszállás
Csarnóta
Csaroda
Császár
Császártöltés
Császló
Csátalja
Csatár
Csataszög
Csatka
Csávoly
Csebény
Csécse
Csegöld
Csehbánya
Csehi
Csehimindszent
Csém
Csemõ
Csempeszkopács
Csengele
Csengersima
Csengerújfalu
Csengõd
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Csénye
Csenyéte
Csép
Csépa
Csér
Cserdi
Cserénfa
Cserépfalu
Cserépváralja
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Cserhátszentiván
Cserkeszõlõ
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csertalakos
Csertõ
Csesznek
Csesztreg
Csesztve
Csetény
Csévharaszt
Csibrák
Csikéria
Csikóstõttõs
Csikvánd
Csincse
Csipkerek
Csitár
Csobád
Csobaj
Csókakõ
Csokonyavisonta
Csokvaomány
Csolnok
Csólyospálos
Csoma
Csombárd
Csonkahegyhát
Csonkamindszent
Csopak
Csór
Csót
Csöde
Csögle
Csökmõ
Csököly
Csömend
Csömödér
Csönge
Csörnyeföld
Csörötnek
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Csõsz
Csõvár
Csurgónagymarton
Dabronc
Dabrony
Dad
Dág
Dáka
Dalmand
Damak
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Darány
Darnó
Darnózseli
Daruszentmiklós
Darvas
Dávod
Debercsény
Debréte
Decs
Dédestapolcsány
Dég
Dejtár
Demjén
Dencsháza
Dénesfa
Derekegyház
Deszk
Detek
Detk
Dinnyeberki
Diósberény
Diósjenõ
Dióskál
Diósviszló
Doba
Doboz
Dobri
Dobronhegy
Dóc
Domaháza
Domaszék
Dombegyház
Dombiratos
Domony
Domoszló
Dormánd
Dorogháza
Dozmat
Döbörhegy
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Döbröce
Döbrököz
Döbrönte
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dörgicse
Döröske
Dötk
Dövény
Drágszél
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Drégelypalánk
Dubicsány
Dudar
Duka
Dunaalmás
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Dunaszeg
Dunaszekcsõ
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dusnok
Dúzs
Ebergõc
Ebes
Écs
Ecséd
Ecseg
Ecsegfalva
Ecseny
Edde
Edve
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Egerág
Egeralja
Egeraracsa
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerlövõ
Egerszalók
Egerszólát
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyed
Egyek
Egyházasdengeleg
Egyházasfalu
Egyházasgerge
Egyházasharaszti
Egyházashetye
Egyházashollós
Egyházaskeszõ
Egyházaskozár
Egyházasrádóc
Ellend
Elõszállás
Encsencs
Endrefalva
Endrõc
Enese
Eperjes
Eperjeske
Eplény
Epöl
Erdõbénye
Erdõhorváti
Erdõkövesd
Erdõkürt
Erdõsmárok
Erdõsmecske
Erdõtarcsa
Erdõtelek
Erk
Érpatak
Érsekcsanád
Érsekhalma
Érsekvadkert
Értény
Erzsébet
Esztár
Eszteregnye
Esztergályhorváti
Ete
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Etes
Etyek
Fábiánháza
Fábiánsebestyén
Fácánkert
Fadd
Fáj
Fajsz
Fancsal
Farád
Farkasgyepû
Farkaslyuk
Farmos
Fazekasboda
Fedémes
Fegyvernek
Fehértó
Fehérvárcsurgó
Feked
Feketeerdõ
Felcsút
Feldebrõ
Felgyõ
Felpéc
Felsõberecki
Felsõcsatár
Felsõdobsza
Felsõegerszeg
Felsõgagy
Felsõjánosfa
Felsõkelecsény
Felsõlajos
Felsõmarác
Felsõmocsolád
Felsõnána
Felsõnyárád
Felsõnyék
Felsõörs
Felsõpáhok
Felsõpetény
Felsõrajk
Felsõregmec
Felsõszenterzsébet
Felsõszentiván
Felsõszentmárton
Felsõszölnök
Felsõtárkány
Felsõtelekes
Felsõtold
Felsõvadász
Fényeslitke
Fenyõfõ
Ferencszállás
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Fertõboz
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszéplak
Fiad
Filkeháza
Fityeház
Foktõ
Folyás
Fonó
Fony
Forráskút
Forró
Földeák
Földes
Fõnyed
Fulókércs
Furta
Füle
Fülesd
Fülöp
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Fülpösdaróc
Fürged
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Fûzvölgy
Gáborján
Gáborjánháza
Gacsály
Gadács
Gadány
Gadna
Gádoros
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Galambok
Galgaguta
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgamácsa
Gálosfa
Galvács
Gamás
Ganna
Gánt
Gara
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Garáb
Garabonc
Garadna
Garbolc
Garé
Gasztony
Gátér
Gávavencsellõ
Géberjén
Gecse
Géderlak
Gégény
Gelej
Gelénes
Gellénháza
Gelse
Gelsesziget
Gemzse
Gencsapáti
Gérce
Gerde
Gerendás
Gerényes
Geresdlak
Gerjen
Gersekarát
Geszt
Gesztely
Geszteréd
Gétye
Gibárt
Gic
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Golop
Gomba
Gombosszeg
Gór
Gordisa
Gosztola
Gödre
Gölle
Gömörszõlõs
Göncruszka
Gönyû
Görbeháza
Görcsöny
Görcsönydoboka
Görgeteg
Gõsfa
Grábóc
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Gulács
Gutorfölde
Gyalóka
Gyanógeregye
Gyarmat
Gyékényes
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyermely
Gyód
Gyóró
Gyömöre
Gyöngyfa
Gyöngyösfalu
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Gyõrasszonyfa
Györe
Györgytarló
Györköny
Gyõrladamér
Gyõröcske
Gyõrság
Gyõrsövényház
Gyõrszemere
Gyõrtelek
Gyõrújfalu
Gyõrvár
Gyõrzámoly
Gyugy
Gyulaháza
Gyulaj
Gyulakeszi
Gyúró
Gyügye
Gyüre
Gyûrûs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúbagos
Hajdúszovát
Hajmás
Hajmáskér
Halastó
Halászi
Halimba
Halmaj
Halmajugra
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Halogy
Hangács
Hangony
Hantos
Harasztifalu
Harc
Harka
Harkakötöny
Háromfa
Háromhuta
Harsány
Hárskút
Harta
Hásságy
Hédervár
Hedrehely
Hegyesd
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátmaróc
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Hegykõ
Hegymagas
Hegymeg
Hegyszentmárton
Héhalom
Hejce
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Helesfa
Helvécia
Hencida
Hencse
Hercegkút
Hercegszántó
Heréd
Héreg
Herencsény
Heresznye
Hermánszeg
Hernád
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkak
Hernádkércs
Hernádnémeti
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Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hernyék
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetvehely
Hetyefõ
Hevesaranyos
Hevesvezekény
Hévízgyörk
Hidas
Hidasnémeti
Hidegkút
Hidegség
Hidvégardó
Himesháza
Himod
Hirics
Hobol
Hodász
Hollád
Hollóháza
Hollókõ
Homokbödöge
Homokkomárom
Homokmégy
Homokszentgyörgy
Homorúd
Homrogd
Hont
Horpács
Hort
Hortobágy
Horváthertelend
Horvátlövõ
Horvátzsidány
Hosszúhetény
Hosszúpályi
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosszúvölgy
Hosztót
Hottó
Hõgyész
Hövej
Hugyag
Hunya
Hunyadfalva
Husztót
Ibafa
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Iborfia
Igar
Igrici
Iharos
Iharosberény
Ikervár
Iklad
Iklanberény
Iklódbördõce
Ikrény
Iliny
Ilk
Illocska
Imola
Imrehegy
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipacsfa
Ipolydamásd
Ipolyszög
Ipolytarnóc
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Iregszemcse
Irota
Ispánk
Istenmezeje
Istvándi
Iszkaszentgyörgy
Iszkáz
Isztimér
Ivád
Iván
Ivánbattyán
Ivánc
Iváncsa
Ivándárda
Izmény
Izsófalva
Jágónak
Ják
Jakabszállás
Jákfa
Jákfalva
Jákó
Jánd
Jánkmajtis
Jánosháza
Jánoshida
Járdánháza
Jármi
Jásd
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Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkarajenõ
Jászladány
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Jásztelek
Jéke
Jenõ
Jobaháza
Jobbágyi
Jósvafõ
Juta
Kacorlak
Kács
Kacsóta
Kajárpéc
Kajászó
Kajdacs
Kakasd
Kákics
Kakucs
Kál
Kalaznó
Káld
Kálló
Kallósd
Kállósemjén
Kálmáncsa
Kálmánháza
Kálócfa
Káloz
Kám
Kamond
Kamut
Kánó
Kántorjánosi
Kány
Kánya
Kányavár
Kapolcs
Kápolna
Kápolnásnyék
Kapoly
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
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Kaposmérõ
Kapospula
Kaposújlak
Kaposszekcsõ
Kaposszerdahely
Káptalanfa
Káptalantóti
Kára
Karácsond
Karád
Karakó
Karakószörcsök
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Karancsság
Kárász
Karcsa
Kardos
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kaskantyú
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Katádfa
Katafa
Kátoly
Katymár
Káva
Kávás
Kazár
Kázsmárk
Kazsok
Kecskéd
Kehidakustány
Kék
Kékcse
Kéked
Kékesd
Kékkút
Kelebia
Keléd
Kelemér
Kéleshalom
Kelevíz
Kemence
Kemendollár
Kemeneshõgyész
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Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kémes
Kemestaródfa
Kemse
Kenéz
Kenézlõ
Kengyel
Kenyeri
Kercaszomor
Kercseliget
Kerecsend
Kerecseny
Kerekharaszt
Kereki
Kerékteleki
Keresztéte
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkáskápolna
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kérsemjén
Kerta
Kertészsziget
Keszeg
Kesznyéten
Keszõhidegkút
Kesztölc
Keszü
Kétbodony
Kétegyháza
Kéthely
Kétpó
Kétsoprony
Kétújfalu
Kétvölgy
Kéty
Kevermes
Kilimán
Kimle
Kincsesbánya
Királd
Királyegyháza
Királyhegyes
Királyszentistván
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Kisapáti
Kisapostag
Kisar
Kisasszond
Kisasszonyfa
Kisbabot
Kisbágyon
Kisbajcs
Kisbajom
Kisbárapáti
Kisbárkány
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbodak
Kisbucsa
Kisbudmér
Kiscsécs
Kiscsehi
Kiscsõsz
Kisdér
Kisdobsza
Kisdombegyház
Kisdorog
Kisecset
Kisfalud
Kisfüzes
Kisgörbõ
Kisgyalán
Kisgyõr
Kishajmás
Kisharsány
Kishartyán
Kisherend
Kishódos
Kishuta
Kisigmánd
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskunlacháza
Kiskutas
Kisláng
Kisléta
Kislippó
Kislõd
Kismányok
Kismarja
Kismaros
Kisnamény
Kisnána
Kisnémedi
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Kisnyárád
Kispalád
Kispáli
Kispirit
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissikátor
Kissomlyó
Kistamási
Kistapolca
Kistokaj
Kistolmács
Kistormás
Kistótfalu
Kisunyom
Kisvarsány
Kisvásárhely
Kisvaszar
Kisvejke
Kiszombor
Kiszsidány
Kisszállás
Kisszékely
Kisszekeres
Kisszentmárton
Kissziget
Kisszõlõs
Klárafalva
Kocs
Kocsér
Kocsola
Kocsord
Kóka
Kokad
Kolontár
Komjáti
Komlódtótfalu
Komlósd
Komlóska
Komoró
Kompolt
Kondó
Kondorfa
Kondoros
Kóny
Konyár
Kópháza
Koppányszántó
Korlát
Koroncó
Kórós
Kosd
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Kóspallag
Kótaj
Kovácshida
Kovácsszénája
Kovácsvágás
Kozárd
Kozmadombja
Köblény
Köcsk
Kökény
Kõkút
Kölcse
Kölesd
Kölked
Kömlõ
Kömlõd
Kömörõ
Kömpöc
Környe
Köröm
Kõröshegy
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Kõröstetétlen
Körösújfalu
Körösszakál
Körösszegapáti
Kõszárhegy
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Kötcse
Kötegyán
Kõtelek
Kõvágóörs
Kõvágószõlõs
Kõvágótöttös
Kövegy
Köveskál
Krasznokvajda
Kulcs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaja
Kunbaracs
Kuncsorba
Kunfehértó
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszállás
Kunsziget
Kup
Kupa
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Kurd
Kurityán
Kustánszeg
Kutas
Kutasó
Kübekháza
Külsõsárd
Külsõvat
Küngös
Lábod
Lácacséke
Lad
Ladánybene
Ládbesenyõ
Lajoskomárom
Lak
Lakhegy
Lakitelek
Lakócsa
Lánycsók
Lápafõ
Lapáncsa
Laskod
Lasztonya
Látrány
Lázi
Leányvár
Lébény
Legénd
Legyesbénye
Léh
Lénárddaróc
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lengyel
Lepsény
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Lickóvadamos
Liget
Ligetfalva
Lipót
Lippó
Liptód
Lispeszentadorján
Liszó
Litér
Litka
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Litke
Lócs
Lókút
Lónya
Lórév
Lothárd
Lovas
Lovasberény
Lovászhetény
Lovászi
Lovászpatona
Lõkösháza
Lövõ
Lövõpetri
Lucfalva
Ludányhalászi
Ludas
Lukácsháza
Lulla
Lúzsok
Mád
Madaras
Madocsa
Maglóca
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyaratád
Magyarbánhegyes
Magyarbóly
Magyarcsanád
Magyardombegyház
Magyaregregy
Magyaregres
Magyarföld
Magyargéc
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarhomorog
Magyarkeresztúr
Magyarkeszi
Magyarlak
Magyarlukafa
Magyarmecske
Magyarnádalja
Magyarnándor
Magyarpolány
Magyarsarlós
Magyarszecsõd
Magyarszék
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Magyarszombatfa
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Magyartelek
Majs
Makád
Makkoshotyka
Maklár
Malomsok
Mályi
Mályinka
Mánd
Mánfa
Mány
Maráza
Marcalgergelyi
Marcaltõ
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márianosztra
Markaz
Márkháza
Márkó
Markóc
Markotabödöge
Maróc
Marócsa
Márok
Márokföld
Márokpapi
Maroslele
Mártély
Martonfa
Martonyi
Mátételke
Mátraballa
Mátraderecske
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszentimre
Mátraszõlõs
Mátraterenye
Mátraverebély
Mátyásdomb
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyaszó
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Megyehíd
Megyer
Meggyeskovácsi
Méhkerék
Méhtelek
Mekényes
Mencshely
Mende
Méra
Merenye
Mérges
Mérk
Mernye
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Mesterszállás
Meszes
Meszlen
Mesztegnyõ
Mezõcsokonya
Mezõd
Mezõfalva
Mezõgyán
Mezõhék
Mezõkomárom
Mezõladány
Mezõlak
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Mezõörs
Mezõpeterd
Mezõsas
Mezõszemere
Mezõszentgyörgy
Mezõszilas
Mezõtárkány
Mezõzombor
Miháld
Mihályfa
Mihálygerge
Mihályháza
Mihályi
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikepércs
Miklósi
Mikófalva
Mikóháza
Mikosszéplak
Milejszeg
Milota
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Mindszentgodisa
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Miszla
Mocsa
Mogyorósbánya
Mogyoróska
Moha
Mohora
Molnári
Molnaszecsõd
Molvány
Monaj
Monok
Monorierdõ
Mónosbél
Monostorapáti
Monostorpályi
Monoszló
Monyoród
Mórágy
Móricgát
Mórichida
Mosdós
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mosonudvar
Mozsgó
Mõcsény
Mucsfa
Mucsi
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Murga
Murony
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádasdladány
Nágocs
Nagyacsád
Nagyalásony
Nagyar
Nagybajcs
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagybarca
Nagybárkány
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Nagyberény
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagybudmér
Nagycenk
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagycserkesz
Nagydém
Nagydobos
Nagydobsza
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagyfüged
Nagygeresd
Nagygörbõ
Nagygyimót
Nagyhajmás
Nagyharsány
Nagyhegyes
Nagyhódos
Nagyhuta
Nagyigmánd
Nagyiván
Nagykamarás
Nagykapornak
Nagykarácsony
Nagykereki
Nagykeresztúr
Nagykinizs
Nagykónyi
Nagykorpád
Nagykozár
Nagykökényes
Nagykölked
Nagykörû
Nagykutas
Nagylak
Nagylengyel
Nagylóc
Nagylók
Nagylózs
Nagymágocs
Nagymizdó
Nagynyárád
Nagyoroszi
Nagypáli
Nagypall
Nagypeterd
Nagypirit
Nagyrábé
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Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrév
Nagyrozvágy
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagyszakácsi
Nagyszékely
Nagyszekeres
Nagyszénás
Nagyszentjános
Nagyszokoly
Nagytálya
Nagytevel
Nagytilaj
Nagytótfalu
Nagytõke
Nagyút
Nagyvarsány
Nagyváty
Nagyvázsony
Nagyvejke
Nagyveleg
Nagyvenyim
Nagyvisnyó
Nak
Napkor
Nárai
Narda
Naszály
Négyes
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesbikk
Nemesborzova
Nemesbõd
Nemesbük
Nemescsó
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshany
Nemeshetés
Nemeske
Nemeskér
Nemeskeresztúr
Nemeskisfalud
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesmedves
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Nemesnádudvar
Nemesnép
Nemespátró
Nemesrádó
Nemesrempehollós
Nemessándorháza
Nemesvámos
Nemesvid
Nemesvita
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Németbánya
Németfalu
Németkér
Nemti
Neszmély
Nézsa
Nick
Nikla
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Nóráp
Noszlop
Noszvaj
Nova
Novaj
Novajidrány
Nõtincs
Nyalka
Nyárád
Nyáregyháza
Nyárlõrinc
Nyársapát
Nyésta
Nyim
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyirád
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíri
Nyíribrony
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Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövõ
Nyírmártonfalva
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Nyomár
Nyõgér
Nyugotszenterzsébet
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Ócsárd
Ófalu
Ófehértó
Óföldeák
Óhíd
Okány
Okorág
Okorvölgy
Olasz
Olaszfa
Olaszfalu
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ólmod
Oltárc
Onga
Ónod
Ópályi
Ópusztaszer
Orbányosfa
Orci
Ordacsehi
Ordas
Orfalu
Orfû
Orgovány
Ormándlak
Ormosbánya
Oroszi
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Oroszló
Orosztony
Ortaháza
Osli
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszkó
Oszlár
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ozora
Öcs
Õcsény
Öcsöd
Ököritófülpös
Ölbõ
Ömböly
Õr
Öregcsertõ
Öreglak
Õrhalom
Õrimagyarósd
Örményes
Örménykút
Õrtilos
Örvényes
Õsagárd
Õsi
Öskü
Öttevény
Öttömös
Ötvöskónyi
Pácin
Pácsony
Padár
Páhi
Páka
Pakod
Pákozd
Palé
Pálfa
Pálfiszeg
Páli
Palkonya
Pálmajor
Pálmonostora
Pálosvörösmart
Palotabozsok
Palotás
Paloznak
Pamlény
Pamuk
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Pánd
Pankasz
Pányok
Panyola
Pap
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Papkeszi
Pápoc
Papos
Páprád
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Pári
Paszab
Pásztori
Pat
Patak
Patalom
Patapoklosi
Patca
Pátka
Patosfa
Pátroha
Patvarc
Pátyod
Pázmánd
Pázmándfalu
Pecöl
Pécsbagota
Pécsdevecser
Pécsely
Pécsudvard
Pellérd
Pély
Penc
Penészlek
Pénzesgyõr
Penyige
Pér
Pere
Perecse
Pereked
Perenye
Peresznye
Pereszteg
Perkáta
Perkupa
Perõcsény
Peterd
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Péterhida
Péteri
Pétfürdõ
Pethõhenye
Petneháza
Petõfibánya
Petõfiszállás
Petõháza
Petõmihályfa
Petrikeresztúr
Petrivente
Pettend
Piliny
Piliscsév
Pilismarót
Pincehely
Pinkamindszent
Pinnye
Piricse
Pirtó
Piskó
Pitvaros
Pócsa
Pocsaj
Pócspetri
Pogány
Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polány
Porcsalma
Pornóapáti
Poroszló
Porpác
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pórszombat
Porva
Pósfa
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefõ
Pörböly
Pördefölde
Pötréte
Prügy
Pula
Pusztaapáti
Pusztaberki
Pusztacsalád
Pusztacsó
Pusztadobos
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Pusztaederics
Pusztafalu
Pusztaföldvár
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamagyaród
Pusztamérges
Pusztamiske
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaradvány
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztaszer
Pusztavacs
Pusztavám
Püski
Püspökhatvan
Püspökmolnári
Püspökszilágy
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rábakecöl
Rábapatona
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Rábatamási
Rábatöttös
Rábcakapi
Ráckeresztúr
Rád
Rádfalva
Rádóckölked
Radostyán
Ragály
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rákóczibánya
Rákócziújfalu
Ráksi
Ramocsa
Ramocsaháza
Rápolt
Raposka
Rásonysápberencs
Rátka
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Rátót
Ravazd
Recsk
Réde
Rédics
Regéc
Regenye
Regöly
Rém
Répáshuta
Répceszemere
Répceszentgyörgy
Répcevis
Resznek
Rétalap
Rétközberencs
Révfülöp
Révleányvár
Rezi
Ricse
Rigács
Rigyác
Rimóc
Rinyabesenyõ
Rinyakovácsi
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Rohod
Románd
Romhány
Romonya
Rózsafa
Rozsály
Rózsaszentmárton
Röjtökmuzsaj
Rönök
Röszke
Rudolftelep
Rum
Ruzsa
Ságújfalu
Ságvár
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóhídvég
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajómercse
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Sajónémeti
Sajóörös
Sajópálfala
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószöged
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salköveskút
Salomvár
Sály
Sámod
Sámsonháza
Sand
Sántos
Sáp
Sáránd
Sárazsadány
Sáregres
Sárfimizdó
Sárhida
Sárisáp
Sarkadkeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sármellék
Sárok
Sárosd
Sárpilis
Sárrétudvari
Sarród
Sárszentágota
Sárszentlõrinc
Sárszentmihály
Sarud
Sáska
Sáta
Sátorhely
Sávoly
Sé
Segesd
Selyeb
Semjén
Semjénháza
Sénye
Sényõ
Seregélyes
Serényfalva
Sérsekszõlõs
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Sikátor
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sima
Simaság
Simonfa
Sióagárd
Siójut
Sirok
Sitke
Sobor
Sokorópátka
Soltszentimre
Sóly
Som
Somberek
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Somodor
Somogyacsa
Somogyapáti
Somogyaracs
Somogyaszaló
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyjád
Somogymeggyes
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyszob
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyviszló
Somogyzsitfa
Somoskõújfalu
Sonkád
Soponya
Sopronhorpács
Sopronkövesd
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Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sormás
Sorokpolány
Sóshartyán
Sóstófalva
Sósvertike
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Súr
Surd
Sükösd
Sülysáp
Sümegcsehi
Sümegprága
Süttõ
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szabadhídvég
Szabadi
Szabadkígyós
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szágy
Szajk
Szajla
Szajol
Szakácsi
Szakadát
Szakáld
Szakály
Szakcs
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szakonyfalu
Szákszend
Szalafõ
Szalánta
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szálka
Szalkszentmárton
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Szalmatercs
Szalonna
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szamosszeg
Szanda
Szank
Szántód
Szany
Szápár
Szaporca
Szár
Szárász
Szárazd
Szárföld
Szárliget
Szarvasgede
Szarvaskend
Szarvaskõ
Szászberek
Szászfa
Szászvár
Szatmárcseke
Szátok
Szatta
Szatymaz
Szava
Szebény
Szécsénke
Szécsényfelfalu
Szécsisziget
Szederkény
Szedres
Szegerdõ
Szegi
Szegilong
Szegvár
Székely
Székelyszabar
Székkutas
Szeleste
Szelevény
Szellõ
Szemely
Szemenye
Szemere
Szendehely
Szendrõlád
Szenna
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Szenta
Szentantalfa
Szentbalázs
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentdénes
Szentdomonkos
Szente
Szentegát
Szentgál
Szentgáloskér
Szentgyörgyvár
Szentgyörgyvölgy
Szentimrefalva
Szentistván
Szentistvánbaksa
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirály
Szentkirályszabadja
Szentkozmadombja
Szentlászló
Szentliszló
Szentlõrinckáta
Szentmargitfalva
Szentmártonkáta
Szentpéterfa
Szentpéterfölde
Szentpéterszeg
Szentpéterúr
Szenyér
Szepetnek
Szerecseny
Szeremle
Szerep
Szergény
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Szigliget
Szihalom
Szijártóháza
Szil
Szilágy
Szilaspogony
Szilsárkány
Szilvágy
Szilvás
Szilvásvárad
Szilvásszentmárton
Szin
Szinpetri
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Szirák
Szirmabesenyõ
Szokolya
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szorgalmatos
Szorosad
Szõc
Szõce
Szögliget
Szõke
Szõkéd
Szõkedencs
Szõlõsardó
Szõlõsgyörök
Szörény
Szúcs
Szuha
Szuhafõ
Szuhakálló
Szuhogy
Szulimán
Szulok
Szurdokpüspöki
Szûcsi
Szügy
Szûr
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tác
Tagyon
Takácsi
Tákos
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Taliándörögd
Tállya
Tanakajd
Táp
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószentmárton
Tápiószõlõs
Táplánszentkereszt
Tapsony
Tápszentmiklós
Tar
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Tarany
Tarcal
Tard
Tardona
Tardos
Tarhos
Tarján
Tarjánpuszta
Tárkány
Tarnabod
Tarnalelesz
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmária
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tárnokréti
Tarpa
Tarrós
Táska
Tass
Taszár
Tataháza
Tatárszentgyörgy
Tázlár
Tekenye
Tékes
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Telkibánya
Tengelic
Tengeri
Tengõd
Tenk
Tényõ
Tépe
Terem
Terény
Tereske
Teresztenye
Terpes
Tés
Tésa
Tésenfa
Téseny
Teskánd
Tetétlen
Tevel
Tibolddaróc
Tiborszállás
Tihany
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Tikos
Tilaj
Timár
Tiszaadony
Tiszaalpár
Tiszabábolna
Tiszabecs
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszabõ
Tiszabura
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszaeszlár
Tiszagyenda
Tiszagyulaháza
Tiszaigar
Tiszainoka
Tiszajenõ
Tiszakanyár
Tiszakarád
Tiszakerecseny
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszaladány
Tiszamogyorós
Tiszanagyfalu
Tiszanána
Tiszaörs
Tiszapalkonya
Tiszapüspöki
Tiszarád
Tiszaroff
Tiszasas
Tiszasüly
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszasziget
Tiszaszõlõs
Tiszatardos
Tiszatarján
Tiszatelek
Tiszatenyõ
Tiszaug
Tiszavalk
Tiszavárkony
Tiszavid

11997

11998

MAGYAR KÖZLÖNY

Tisztaberek
Tivadar
Tóalmás
Tófalu
Tófej
Tófû
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tolcsva
Told
Tolmács
Tolnanémedi
Tomajmonostora
Tomor
Tompaládony
Tordas
Tormafölde
Tormás
Tormásliget
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Tornyiszentmiklós
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Torony
Torvaj
Tószeg
Tótszentgyörgy
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Töltéstava
Tömörd
Tömörkény
Törökkoppány
Törtel
Töttös
Trizs
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrony
Túrricse
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Tyukod
Udvar
Udvari
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Ugod
Újbarok
Újcsanálos
Újdombrád
Újhartyán
Újiráz
Újireg
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újlõrincfalva
Újpetre
Újrónafõ
Újsolt
Újszalonta
Újszentiván
Újszentmargita
Újszilvás
Újtelek
Újtikos
Újudvar
Újvárfalva
Ukk
Und
Úny
Uppony
Ura
Uraiújfalu
Úrhida
Úri
Úrkút
Uszka
Uszód
Uzsa
Üllés
Vácduka
Vácegres
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Vadna
Vadosfa
Vág
Vágáshuta
Vajdácska
Vajszló
Vajta
Vál
Valkó
Valkonya
Vállaj
Vállus
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Vámosatya
Vámoscsalád
Vámosgyörk
Vámosmikola
Vámosoroszi
Vámosújfalu
Vámosszabadi
Váncsod
Vanyarc
Vanyola
Várad
Váralja
Varászló
Váraszó
Várbalog
Varbó
Varbóc
Várda
Várdomb
Várfölde
Varga
Várgesztes
Várkeszõ
Várong
Városföld
Városlõd
Varsád
Varsány
Várvölgy
Vasad
Vasalja
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vásárosfalu
Vásárosmiske
Vasasszonyfa
Vasboldogasszony
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vaskeresztes
Vaskút
Vasmegyer
Vaspör
Vassurány
Vaszar
Vászoly
Vasszécseny
Vasszentmihály
Vasszilvágy
Vát
Vatta
Vázsnok
Vécs
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Végegyháza
Vejti
Vékény
Vekerd
Velem
Velemér
Velény
Véménd
Vének
Vereb
Verõce
Verpelét
Verseg
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vérteskethely
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszõlõs
Vése
Veszkény
Veszprémfajsz
Veszprémgalsa
Veszprémvarsány
Vezseny
Vid
Vigántpetend
Villánykövesd
Vilmány
Vilonya
Vilyvitány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Visnye
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Viszló
Visznek
Vitnyéd
Vízvár
Vizslás
Vizsoly
Vokány
Vonyarcvashegy
Vöckönd
Völcsej
Vönöck
Vöröstó
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Vörs
Zabar
Zádor
Zádorfalva
Zagyvarékas
Zagyvaszántó
Zajk
Zajta
Zákány
Zákányfalu
Zákányszék
Zala
Zalaapáti
Zalabaksa
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalacséb
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalahaláp
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakomár
Zalaköveskút
Zalameggyes
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zaláta
Zalatárnok
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zámoly
Zánka
Zaránk
Závod
Zebecke
Zebegény
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Zemplénagárd
Zengõvárkony
Zichyújfalu
Zics
Ziliz
Zimány
Zók
Zomba
Zubogy
Zsadány
Zsáka
Zsámbok
Zsana
Zsarolyán
Zsebeháza
Zsédeny
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
Zsennye
Zsira
Zsombó
Zsujta
Zsurk
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5. melléklet a 44/2011. (V. 26.) VM rendelethez
Kizárólag külterületükkel vagy a KSH helységnévtárban egyéb belterületként feltüntetett
településrészeikkel támogatásra jogosult települések köre
Abony
Albertirsa
Bábolna
Bácsalmás
Baja
Balkány
Bátaszék
Békés
Békéscsaba
Bonyhád
Cegléd
Csongrád
Dabas
Debrecen
Dunaföldvár
Edelény
Enying
Füzesabony
Gyomaendrõd
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Heves
Hódmezõvásárhely
Izsák
Jánoshalma
Jánossomorja
Jászberény
Kaba
Kaposvár
Karcag
Kecel
Kecskemét
Kerekegyháza
Keszthely
Kisbér
Kiskõrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
Komádi
Komló
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Lajosmizse
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Martonvásár
Mezõberény
Mezõhegyes
Mezõtúr
Mohács
Monor
Mór
Mórahalom
Nagyhalász
Nagykálló
Nagykáta
Nagykõrös
Nyíradony
Nyíregyháza
Nyírtelek
Orosháza
Örkény
Pápa
Pécsvárad
Pilis
Polgárdi
Pusztaszabolcs
Ráckeve
Sándorfalva
Sárbogárd
Sárospatak
Sásd
Sátoraljaújhely
Siklós
Solt
Soltvadkert
Sümeg
Szabadszállás
Szarvas
Szeghalom
Szekszárd
Szentes
Szentlõrinc
Szigetvár
Tamási
Tapolca
Tata
Tiszakécske
Tompa
Törökszentmiklós
Túrkeve
Újfehértó
Vámospércs
Zalaegerszeg
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 28/2011. (V. 26.) OGY határozata
népi kezdeményezésrõl*
Az Országgyûlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény rendelkezései
szerint megtárgyalta az „A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény – a továbbiakban:
kisebbségi törvény – 61. § (2) bekezdésének értelmében alulírott magyar állampolgárok kijelentjük, hogy
a magyarországi bunyevác kisebbséghez tartozunk és a kisebbségi törvényben foglalt feltételeknek megfelelünk.
Kérjük a Tisztelt Országgyûlést, hogy a kisebbségi törvény alapján a bunyevác népcsoportot ismerjék el nemzeti
kisebbségként, és a hivatkozott törvény 61. § (1) bekezdésében a „Magyarországon honos népcsoportok” felsorolását
a bunyevác kisebbségi népcsoporttal egészítse ki.” tárgyú népi kezdeményezést, s arról a 2011. május 16-i ülésén
a következõk szerint döntött:
Az Országgyûlés a népi kezdeményezésben foglaltakkal nem ért egyet.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 29/2011. (V. 26.) OGY határozata
dr. Budai Gyula országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**
A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Budai Gyula országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Debreceni Városi Bíróság
74. B. 131/2011/4. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 30/2011. (V. 26.) OGY határozata
Gelencsér Attila országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*
A Magyar Köztársaság Országgyûlése Gelencsér Attila országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság
13. B. XIV. 33.126/2010/4. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 31/2011. (V. 26.) OGY határozata
Káli Sándor országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**
A Magyar Köztársaság Országgyûlése Káli Sándor országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Miskolci Városi Bíróság
12. B. 4049/2010/7. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 32/2011. (V. 26.) OGY határozata
Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***
A Magyar Köztársaság Országgyûlése Meggyes Tamás országgyûlési képviselõ mentelmi jogát az Esztergomi Városi Bíróság
12. B. 160/2011/2/I., valamint 12. B. 160/2011/3. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Stágel Bence s. k.,

Szilágyi Péter s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyûlés a 2011. május 16-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 33/2011. (V. 26.) OGY határozata
szeptember 5-ének, Calcuttai Teréz anya halála napjának az ENSZ Közgyûlése által
a Jótékonyság Világnapjává történõ nyilvánítása kezdeményezésérõl*
A Magyar Köztársaság Országgyûlése – egyetértve az állampolgári kezdeményezésekkel – kifejezvén a világszerte Calcuttai
Teréz anyának ismert Béke-Nobel-díjas szerzetesnõ munkássága iránti tiszteletét és elkötelezettségét, a következõ határozatot
hozza:
1. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, kezdeményezze, hogy az ENSZ Közgyûlése nyilvánítsa szeptember 5-ét, Calcuttai
Teréz anya halálának napját a Jótékonyság Világnapjává.
2. Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy a kezdeményezés alapos elõkészítésére és a Közgyûlés napirendjére
tûzéséhez szükséges feladatok elvégzésére jelöljön ki egy szakmailag illetékes minisztériumot.
3. E határozat közzétételének napján lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. május 23-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 104/2011. (V. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
kárpátaljai, ezen belül kiemelten a beregvidéki magyarság életkörülményei javítása, kulturális örökségének
megõrzése érdekében végzett több évtizedes áldozatos tevékenysége elismeréseként
Soós Kálmánnak, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola rektorának, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. május 16.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 19.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02656/2011.
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A köztársasági elnök 105/2011. (V. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a külügyminiszter elõterjesztésére
Kaszab Judit festõmûvésznek a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT
(polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. május 17.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 17.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-1/02686/2011.

A köztársasági elnök 106/2011. (V. 26.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény
100. §-ának b) pontja alapján, a nemzeti erõforrás miniszter javaslatára
dr. Bencsik Andreát, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docensét és
dr. Stephan Kirste-t, az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem egyetemi docensét
2011. május 20. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.
Budapest, 2011. április 27.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 4.
Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

KEH ügyszám: IV-3/02112/2011.
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A köztársasági elnök 107/2011. (V. 26.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
A Köztársaság Elnökének Érdemérme és a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetések alapításáról szóló
223/2010. (IX. 2.) KE. határozat 3. pontjában foglaltak alapján
több évtizedes kiemelkedõ hivatástudattal és elkötelezettséggel végzett körzeti orvosi munkájáért, valamint Tác
és Csõsz községek lakossága érdekében kifejtett szakmai munkája elismeréseként
dr. Hagyó Tibornak,
a Fejér Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona
igazgatójának a sajátos nevelési igényû tanulók, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõ gyermekek
nevelése-oktatása, szakmához jutása és sikeres társadalmi beilleszkedése érdekében végzett kiemelkedõ pedagógiai
és intézményvezetõi tevékenységéért
Malomvári Klárának,
Székesfehérvár lakossága érdekében végzett, több évtizedes gyógyító és közéleti tevékenységéért
dr. Martyn Gizellának,
Magyarország, kiemelten Székesfehérvár régészeti emlékeinek kutatásáért, történeti emlékeink közkinccsé tételéért
dr. Siklósi Gyulának,
az 1956-os példaértékû helytállásért
Szíjártó Ernõ Károlynak,
több évtizedes elhivatott, magas színvonalon végzett állatorvosi munkája elismeréseként, valamint Sárbogárd
lakossága érdekében kifejtett felelõsségteljes, sokoldalú közszolgálati tevékenységéért
dr. Pátzay Istvánnak a
KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK DÍSZOKLEVELE ÉREMMEL
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2011. április 28.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VIII-5/02221/2011.
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A köztársasági elnök 108/2011. (V. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Baráth István ezredest 2011. május 21-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2011. április 29.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 3.
Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02281/2011.

A köztársasági elnök 109/2011. (V. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Bozó Tibor ezredest 2011. május 21-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2011. április 29.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 3.
Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02280/2011.
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A köztársasági elnök 110/2011. (V. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Gulyás Zoltán ezredest 2011. május 21-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2011. április 29.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 3.
Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02282/2011.

A köztársasági elnök 111/2011. (V. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján, a honvédelmi miniszter elõterjesztésére
Hatvani Árpád ezredest 2011. május 21-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2011. április 29.
Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2011. május 3.
Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02279/2011.
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A Kormány 1162/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szolnok–Nagykereki (H)
és Santaul Mare (Nagyszántó)–Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti autópálya-kapcsolat
létesítésérõl szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szolnok–Nagykereki (H) és Santaul Mare
(Nagyszántó)–Cluj Napoca (Kolozsvár) (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítésérõl szóló Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges
szövegének megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1163/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged–Makó–Csanádpalota (H)
és Nãdlac–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítésérõl szóló
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Szeged–Makó–Csanádpalota (H) és
Nãdlac–Arad (RO) közötti autópálya-kapcsolat létesítésérõl szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges
szövegének megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1164/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a diplomáciai kapcsolatok felvételérõl Szamoával, Kiribatival, Palauval, Nauruval, Vanuatuval,
Tuvaluval, Tongával, a Marshall-szigetekkel, a Salamon-szigetekkel, Mikronéziával
és Pápua Új-Guineával
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság és Szamoa, Kiribati, Palau, Nauru, Vanuatu, Tuvalu, Tonga,
a Marshall-szigetek, a Salamon-szigetek, Mikronézia és Pápua Új-Guinea között nagyköveti szintû diplomáciai
kapcsolat létesüljön;
2. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy e tárgyban elõterjesztést tegyen a Magyar Köztársaság elnökéhez.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1165/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésének rendjérõl
A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 50. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján,
az egységes irányítás és vezetés követelményének érvényesítése érdekében – figyelemmel a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szabályaira – a következõ határozatot hozza:
1. a)
b)

A kormányhatározat hatálya a Magyar Honvédség szervezetei személyi állományára terjed ki.
A kormányhatározat a Magyar Honvédség egységes irányítása és vezetése követelményének érvényesítése
érdekében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben (a továbbiakban: Hvt.)
nem szabályozott, a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésének rendjére vonatkozó szabályokat
állapítja meg.

2. A Magyar Honvédségnél a szolgálati elöljárói és hivatali felettesi, valamint a szakmai elöljárói és szakmai felettesi
rendszer érvényesül. A szolgálati viszonyban álló vezetõ a szolgálati viszonyban álló alárendelteknek szolgálati vagy
szakmai elöljárója, az egyéb jogviszonyban álló alárendelteknek hivatali vagy szakmai felettese. A nem szolgálati
jogviszonyban álló vezetõ alárendeltjeinek hivatali vagy szakmai felettese.
3. Az alárendeltségébe tartozó személyi állomány vonatkozásában a szolgálati elöljárónak parancsadási és intézkedési,
a hivatali felettesnek utasítási és intézkedési jogköre van.
4. A szakirányítás során az arra jogosult szakmai elöljáró és szakmai felettes jogszabályban vagy közjogi
szervezetszabályozó eszközben meghatározott jogok és kötelezettségek keretei között, a Magyar Honvédség
alaprendeltetés szerinti mûködésének biztosítása érdekében, az irányítás rendszerében az irányított szervezetek
szaktevékenységére meghatározó befolyást gyakorol.
5. A parlamenti államtitkár ellátja a Magyar Honvédség irányításával, vezetésével kapcsolatban a honvédelmi miniszter
által rá átruházott feladat- és hatásköröket.
6. a)

b)

c)

A közigazgatási államtitkár a Hvt. 100. § (3) bekezdésére figyelemmel, – delegált honvédelmi miniszteri
jogkörben – irányítja a hatáskörébe utalt, a honvédelmi miniszternek alárendelt szervezeteket. Valamennyi
döntési javaslatot és elõterjesztést a közigazgatási államtitkár útján kell felterjeszteni a honvédelmi miniszter
részére.
A közigazgatási államtitkár hivatali felettese az alárendeltségébe tartozó szervek és szervezetek személyi
állományának. Gyakorolja a munkáltatói jogkört a minisztériumi szervek jogszabály alapján más vezetõi
hatáskörbe nem tartozó kormánytisztviselõ állománya felett.
A közigazgatási államtitkár szakmai felettese a szakirányítási hatáskörébe utalt szakterületek személyi
állományának.
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8. a)

b)
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9. a)
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A helyettes államtitkár a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet személyi állományának hivatali felettese.
Szakmai felettes ezen határozatban, valamint a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
(a továbbiakban: HM SZMSZ) hatáskörébe utalt kérdésekben, felelõs ezen szakterület szakmai döntéseinek
elõkészítéséért, valamint azoknak a közigazgatási államtitkár részére, illetve a közigazgatási államtitkár útján
a honvédelmi miniszter részére történõ felterjesztéséért.
A jogi és igazgatási ügyekért felelõs helyettes államtitkár felelõs a jogi, a jogi képviseleti, az igazgatási, a hatósági
és szakhatósági, valamint az ügyfélszolgálati tevékenység során a szakmai döntések elõkészítésének irányításáért.
A védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelõs helyettes államtitkár felelõs a védelempolitikai, védelmi
tervezési, az euro-atlanti együttmûködés, a nemzetközi válságkezelés és béketámogatás, a két- és többoldalú
nemzetközi kapcsolattartás, a nemzeti, valamint NATO és EU keretében vállalt haderõfejlesztés, a hagyományos
fegyverek korlátozásával, a leszereléssel, a fegyverzetcsökkentéssel, a fegyverzetellenõrzéssel és
a non-proliferációval kapcsolatos feladatok végrehajtása, illetve a nemzetközi terrorizmussal szembeni tárca
szintû és nemzetközi együttmûködés során a szakmai döntések elõkészítésének irányításáért.
A védelemgazdaságért felelõs helyettes államtitkár felelõs a Honvédelmi Minisztérium költségvetési
gazdálkodási, vagyon- és lakásfelügyeleti, logisztikai, infrastrukturális, erõforrás-tervezési, kontrolling,
hadfelszerelés-fejlesztési, haditechnikai, kutatás-fejlesztési, katonai szabványosítási és minõségügyi, biztonsági
beruházási, környezet- és természetvédelmi, NATO és EU nemzeti fegyverzeti igazgatói, nemzetgazdaság
védelmi felkészítésének feladataival, valamint a belsõ kontroll rendszer kialakításával kapcsolatos tevékenységek
során a szakmai döntések elõkészítésének irányításáért.
A Honvéd Vezérkar fõnöke a honvédelmi miniszter legfõbb katonai tanácsadója, a Honvédelmi Minisztériumon
belül ezen határozatban foglaltak figyelembevételével a közigazgatási államtitkárral azonos, a HM SZMSZ-ben
meghatározott egyeztetési jogok illetik meg.
A Honvéd Vezérkar fõnöke a közigazgatási államtitkár alárendeltségébe tartozó honvédelmi minisztériumi
szervek, valamint a szervezetek állományában szolgálatot teljesítõ katonák vonatkozásában szolgálati elöljárói
jogkörében – a Hvt., más jogszabály, kormányhatározat, a Magyar Honvédség irányítására, szakirányítására,
vezetésére és személyügyi hatásköreire vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszköz eltérõ rendelkezése
kivételével – kizárólag az általános katonai fegyelem fenntartásával összefüggésben jár el.
A Honvéd Vezérkar fõnöke felelõs a Magyar Honvédség általános katonai szakterületei, így különösen
ca) a Magyar Honvédség alkalmazása,
cb) a készenlét fokozása és fenntartása,
cc) a Magyar Honvédség kiegészítése,
cd) a hadrafoghatóság, valamint
ce) a kiképzés, a felkészítés és a fegyelem
szakirányítási feladatai ellátásáért.
A Honvéd Vezérkar fõnöke feladatait helyettese közremûködésével látja el, aki õt teljes hatáskörrel helyettesíti.
A Honvéd Vezérkar fõnöke helyettesét a helyettes államtitkárral azonos, a HM SZMSZ-ben meghatározott
egyeztetési jogok illetik meg.
A Honvéd Vezérkar fõnökének helyettese szolgálati elöljárója a Honvéd Vezérkar fõnökének alárendelt szervek és
szervezetek személyi állományának.

10. A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek középszintû vezetõ szerve a Magyar Honvédség Összhaderõnemi
Parancsnokság (a továbbiakban: MH ÖHP). Az MH ÖHP Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a honvédelmi miniszter
hagyja jóvá.
11. a)
b)

A honvédelmi minisztériumi szervek vezetõi a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezet személyi
állományának szolgálati elöljárói, illetve hivatali felettesei.
A HM SZMSZ-ben feladatkörükbe utalt kérdésekben szakmai elöljárói, illetve szakmai felettesei a Magyar
Honvédség érintett szakállományának, felelõsek a szakirányítási döntések elõkészítéséért, a szakmai döntést
megalapozó javaslatok kidolgozásáért.

12. A szakmai felettes vagy szakmai elöljáró a szakterületén, a szakirányítási döntések elõkészítése keretében:
a) feladatkörébe tartozó információkat ad és kér;
b) elõkészíti a szakterületébe tartozó jogszabályokat és döntéseket;
c) véleményezési jogot gyakorol;

12016

MAGYAR KÖZLÖNY

d)

e)

•

2011. évi 55. szám

ellenõrzi a szakterületébe tartozó szakmai szervezetek tevékenységét, valamint – a honvédelmi miniszter
megbízása alapján – az alárendelt katonai szervezetek parancsnokainak és más szolgálati elöljáróinak szakmai
tevékenységét; és
az általa irányított tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében dönt a végrehajtás során felmerült
vitás kérdésekben, valamint szakmai álláspont kiadásával biztosítja a feladatok egységes végrehajtását.

13. Ez a határozat a közzétételét követõ tizedik napon lép hatályba.
14. Hatályát veszti a Magyar Honvédség irányításának és felsõ szintû vezetésének rendjérõl szóló 1218/2010. (X. 19.) Korm.
határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1166/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a Kormány hivatalos tájékoztatási honlapjáról
1. A Kormány dönt a kormányzati online kommunikációval kapcsolatos fejlesztések összehangolásáról, valamint arról,
hogy a Magyar Köztársaság Kormányának hivatalos webes kommunikációs eszköze a www.kormany.hu
kormányportál.
2. A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: Miniszter) az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 5. §
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felel a www.kormany.hu kormányportál és egyéb, a jövõben
létrehozandó kommunikációs célú kormányzati honlapok egységes szerkesztésének, arculatának és folyamatosan
frissített tartalmának kialakításáért, valamint az aktualitásukat vesztett tartalmak archiválásáért és hozzáférhetõvé
tételéért.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a Miniszter a 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány irányítása
alatt álló szervek webes tájékoztatási célú tevékenységével kapcsolatban:
a) dönt a minisztériumokkal történt egyeztetést követõen a kormányzaton belül kezdeményezett új webes
kommunikációs eszközök (ilyenek különösen a weboldalak, portálok és internetes naplók) indításáról;
b) irányítja az egységes kormányzati honlaprendszer kialakítását;
c) koordinálja a fejlesztéseket, és biztosítja a fejlesztések közti összhangot;
d) meghatározza a stratégiai kormányzati kommunikációs online fejlesztési célokat;
e) ellenõrzi a tájékoztatási célokat szolgáló webes kommunikációs eszközök használatát;
f) elõsegíti technikai segítségnyújtással, szerver-kapacitás, illetve szükség esetén domain-név rendelkezésre
bocsátásával a kormányzati szervek webes megjelenését.
4. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, hogy a Miniszter feladatának ellátáshoz szükséges, a 3. pontban
foglaltak végrehajtása érdekében kért adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a Miniszter rendelkezésére és
a megfogalmazott célok elérése érdekében mûködjenek együtt a Miniszterrel.
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a nemzeti filmipar megújítása érdekében szükséges egyes intézkedésekrõl
A Kormány a magyar filmipar intézményi feltételrendszere megújításának, versenyképessége fejlesztésének, átlátható
filmtámogatási rendszer kialakításának és értékhordozó új magyar filmek készítésének igényét szem elõtt tartva szükségesnek ítéli,
hogy a magyar filmgyártás és filmforgalmazás állami feladatainak ellátása érdekében kizárólagos állami tulajdonban lévõ új
gazdasági társaság kerüljön megalapításra és mûködtetésre, melynek megvalósítása érdekében a Kormány felhívja
1. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon kizárólagos állami tulajdonú
zártkörû részvénytársaság formájában mûködõ gazdasági társaság megalapításáról. A társaság felügyelõ
bizottságában lehetõvé kell tenni a kultúráért felelõs miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszter és a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos által delegált tagok részvételét.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
Határidõ:
azonnal
2. a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, hogy a nemzeti erõforrás miniszterrel, a közigazgatási és
igazságügyi miniszterrel – az MNV Zrt. útján – a nemzeti fejlesztési miniszterrel közösen dolgozza ki az 1. pont alapján
megalapítandó társaság feladatára, mûködésének jogi keretére és ahhoz kapcsolódóan a társaság legalább
hároméves üzleti terve alapvetõ feltételeire, jövõbeli finanszírozására vonatkozó koncepciót. A Kormány felkéri
a nemzeti fejlesztésért felelõs minisztert, hogy a kidolgozott, egyeztetett koncepció európai uniós állami támogatási
szabályokkal és az Európai Bizottság által jóváhagyott jelenlegi filmszakmai támogatási programmal való összhangját
vizsgálja meg. A társaság megalapítására a finanszírozás jövõbeli biztosításával, az európai uniós állami támogatási
szabályokkal összhangban kerülhet sor.
Felelõs:
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
3. a nemzeti erõforrás minisztert, a közigazgatási és igazságügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, hogy a nemzeti filmipar megújításának koncepciója
keretében dolgozza ki a Magyar Mozgókép Közalapítvány jövõbeli helyzetének rendezésével kapcsolatos stratégiát.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
4. a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztost, a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és
igazságügyi minisztert, hogy a nemzeti filmipar megújításának koncepciója keretében dolgozza ki a nemzeti
filmvagyonnal történõ gazdálkodás stratégiáját, ennek keretében vizsgálja meg a nemzeti filmvagyon vagyonkezelõi
jogának 1. pont szerinti társaság részére történõ átadásának – az MNV Zrt. által egyeztetett – feltételeit is, és nyújtsa
be a Kormány részére a stratégia megvalósításához szükséges jogszabály módosítási javaslatokat.
Felelõs:
a nemzeti filmipar megújításáért felelõs kormánybiztos
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
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5. A Kormány 1. pont alapján létrehozandó társaság finanszírozásához szükséges forrás megteremtése érdekében az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Melléklet szerinti
átcsoportosítást rendeli el.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2. pontban írt feltételek teljesülését követõen azonnal
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1167/2011. (V. 26.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XVII.
297057

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
16

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

Ágazati célelõirányzatok
34

Magyar film támogatása

XLIII.

–1625,0

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1

Felhalmozási jellegû kiadások
4

296335

Állami tulajdoni részesedések növekedését
eredményezõ kiadások
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kifizetések

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

1625,0

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
jogcíme

Címnév

Alcímnév

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

MAGYAR KÖZLÖNY

•

12019

2011. évi 55. szám

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XVII.
297057

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

A módosítás
jogcíme

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
16

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

Ágazati célelõirányzatok
34

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Magyar film támogatása

–1625,0

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

1625,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1168/2011. (V. 26.) Korm. határozata
az Egyenlõ Bánásmód Hatóság siket sportolók és a felkészítésükben közremûködött
sportszakemberek jutalmazására kötelezõ döntéseibõl származó költségvetési kiadások
fedezetéhez szükséges intézkedésekrõl
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdésében, valamint
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a siket sportolók és a felkészítésükben közremûködõ sportszakemberek Egyenlõ Bánásmód
Hatóság kötelezõ döntései által elrendelt jutalmazása érdekében 495 608 ezer forint 1. melléklet szerinti
átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az olimpiai mozgalommal
összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására jogcímcsoport,
2. Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése jogcím javára; egyúttal felhívja a nemzeti erõforrás
minisztert, hogy az átcsoportosítást követõen a jutalmak kifizetéséhez szükséges intézkedéseket készítse elõ;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
azonnal
2. az Áht. 26. § (4) bekezdése szerint a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 6. Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására jogcímcsoport, 2. Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi
elismerése fejezeti kezelésû elõirányzat részére az 1. pont alapján nyújtott összeg tekintetében elszámolási
kötelezettséget, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséget állapít meg; az 1. pont szerinti
költségvetési forrás jogszerû felhasználását a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal ellenõrzi.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal elnöke
Határidõ:
2011. június 30.
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3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1168/2011. (V. 26.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XI.
297102

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Rendkívüli kormányzati intézkedések

–495 608

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
23

Sporttevékenység támogatása
6

298279

Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint
egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló
feladatok támogatása
2

Sporteredmények, sportszakmai
tevékenység anyagi elismerése
1

Mûködési költségvetés
1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Személyi juttatások

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Kiemelt elõirányzat neve

TÁMOGATÁSOK
Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Nemzeti Erõforrás Minisztérium
20

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
23

A módosítás
jogcíme
Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Módosítás
(+/–)

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

XX.

495 608

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

BEVÉTELEK

Államháztartási
egyedi
azonosító

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Miniszterelnökség
3

XX.

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítás
jogcíme

Sporttevékenység támogatása

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme
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A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

ElõKiJogAlJogir.- emelt FejeFejezet- Címcímcímcím- cso- elõzetszám szám
csop.szám
szám portir.név
szám
szám szám

Címnév

Alcímnév

6

Jogcímnév

Elõir.csop.név

Módosítás
(+/–)

Kiemelt elõirányzat neve

Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint
egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló
feladatok támogatása

298279

2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Jogcímcsop.név

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követjogkezõ
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

Sporteredmények, sportszakmai
tevékenység anyagi elismerése

495 608

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

példány
példány
példány
példány

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/–)
idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen

495 608

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

495 608

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozata
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
megszüntetésérõl
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján
a következõk szerint határoz:
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdése alapján kezdeményezi az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és
Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését, a közfeladat más szervezeti
keretek között történõ hatékonyabb ellátása érdekében.
2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány társalapítójával egyeztetve, a Kormány mint
alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli
elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben a Kormány mint állami alapító nevében
eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;
c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány feladatait – ideértve a Közalapítvány megszûnésekor fennálló
kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Fõvárosi Önkormányzat lássa el,
és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg
az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;
d) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával
mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
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szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – a Közalapítvány vagyona
értéke erejéig –, valamint a megszûnõ Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Fõvárosi
Önkormányzatot kéri fel. A Kormány egyetért azzal, hogy a Közalapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt
vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – az állami alapító nevében, a Közalapítvány társalapítójával
egyeztetett módon a nemzeti erõforrás miniszter a Fõvárosi Önkormányzat támogatására fordítja.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
a Közalapítvány bírósági törlését követõen azonnal
5. A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl
szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1–2., továbbá 6–8. pontjában a „Határidõ: 2011. április 30.” szövegrész
helyébe a „Határidõ: 2011. június 15.” szöveg; 3. pontjában a „Határidõ: 2011. április 30.” szövegrész helyébe
a „Határidõ: 2011. július 30.” szöveg; valamint 4. pontjában a „Határidõ: 2011. április 30.; a 4.22. pont tekintetében
2011. december 31.” szövegrész helyébe a „Határidõ: 2011. június 15.; a 4.22. pont tekintetében 2011. december 31.”
szöveg lép.
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány létrehozásáról és
a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1103/2003. (X. 18.) Korm.
határozat, továbbá
b) az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratának
módosításáról szóló 1092/2008. (XII. 31.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1170/2011. (V. 26.) Korm. határozata
az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá
történõ átalakításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, valamint a Kormány által alapított
közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt
felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 6.1. pontja
alapján a következõk szerint határoz:
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján egyetért az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) jogutódlással, arra hivatkozással történõ
megszüntetésével, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami
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tulajdoni részesedés biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ, jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit
gazdasági társaságot kíván alapítani.
2. A Kormány
a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a
szerinti, a nemzeti erõforrás miniszter által az MNV Zrt.-hez benyújtott kérelem alapján gondoskodjon az 1. pont
szerinti, az Alapítvány általános jogutódjaként mûködõ Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú
Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a nemzeti erõforrás miniszter részére az ehhez szükséges
meghatalmazás kiadásáról, továbbá a nemzeti erõforrás miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl;
b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében feladatait – ideértve az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium fenntartói jogainak ellátásával kapcsolatos feladatokat is – az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében az Alapítvány vagyoni jogai és
a megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; az Alternatív Közgazdasági Gimnázium
Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává váló volt alapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Alapítvány célja szerinti
tevékenységre fordítható, és a társaság megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;
c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon
arról, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-re átszálló alapítványi vagyon figyelembevételével
a megszûnt Alapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen
az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
3. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a nemzeti erõforrás miniszter, az Alapítvány társalapítóival történt egyeztetést követõen
a 2006. évi LXV. törvény 2. § (1) bekezdése, valamint 4. § (4) bekezdése alapján az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével egyidejûleg, az állami
alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli
elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az állami alapító nevében eljárjon, és az
ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy intézkedjen
az Alapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban
közremûködõ személyek kijelölése és az Alapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése
szerinti, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása
érdekében;
c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint
mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
a 2. pont szerinti meghatalmazás kiadását követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban foglalt
intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
az Alapítvány bírósági törlését követõen azonnal
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5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1171/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a büntetés-végrehajtási intézetek egészségügyi fejlesztésének elõkészítésérõl,
valamint a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével
összefüggõ átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekrõl szóló
1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány felhívja a belügyminisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, nemzeti fejlesztési minisztert és
a nemzetgazdasági minisztert, hogy hozzon létre közös bizottságot, amely megvizsgálja a büntetés-végrehajtási
intézetekben elhelyezettek egészségügyi ellátását biztosító új egészségügyi központ kialakítása milyen feltételekkel
valósítható meg meglévõ egészségügyi létesítmény épületében elhelyezve.
Felelõs:
belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2011. június 30.
2. A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggõ átfogó vizsgálat
megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekrõl szóló 1040/2011. (III. 9.) Korm. határozat 5. pont a) alpontjában
a „2011. március 30.” szövegrész helyébe a „2012. június 30.” szöveg lép.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1172/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a 2011. január–február havi vízkárelhárítási védekezések költségeinek biztosításáról
1. A Kormány a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. §-ának és a 9. számú
mellékletének 2. pontja alapján jóváhagyja a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „Víz-, környezeti és természeti
katasztrófa kárelhárítás” fejezeti kezelésû elõirányzat (20. cím, 2. alcím, 8. jogcímcsoport) 6107,3 millió forint összeggel
történõ túllépését.
Felelõs:
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1173/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a Magyar Állam tulajdonában lévõ 1016 Budapest, Bérc u. 13–15. szám alatti ingatlanrésznek
a Magyar Atlanti Tanács részére történõ bérbeadásáról
1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Kormány úgy dönt, hogy
a Magyar Állam tulajdonában lévõ Budapest, I. kerület 5320/2 hrsz. alatt felvett, természetben 1016 Budapest, Bérc u.
13–15. szám alatt található ingatlan 227. számú irodahelyiségét (37 nm nagyságú ingatlanrészt) a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. versenyeztetés mellõzésével 5 éves határozott idõtartamra adhatja bérbe a Magyar Atlanti Tanács
részére.
2. Az 1. pontban meghatározott bérleti jogviszony létrehozására meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a kormányhatározat közzétételét követõen azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozata
a 2010. május közepétõl elõforduló rendkívüli idõjárási körülmények következtében kialakult
ár- és belvízi helyzet okozta károk enyhítésére az Európai Unió Szolidaritási Alapjából (EUSZA)
Magyarország részére biztosított támogatás felhasználásáról
A Kormány
1. felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az Európai Bizottsággal az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó
támogatás felhasználására a Megállapodást a Kormány nevében aláírja, és biztosítsa a szükséges intézményi és
mûködési feltételeket;
Felelõs:
belügyminiszter
Határidõ:
azonnal
2. jóváhagyja az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó támogatás felhasználásának minisztériumok közötti,
a határozat melléklete szerinti felosztását;
3. felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatást felhasználó minisztériumok vezetõivel kötendõ külön kétoldalú
megállapodásokban rögzítse a támogatás felhasználásának ágazati célterületeit, és az arról történõ elszámolás
feltételeit;
Felelõs:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
az Európai Bizottsággal kötendõ Megállapodás aláírását követõ 30. munkanap
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elõ a szükséges jogszabály módosításokat és biztosítsa
a mûködés feltételeit annak érdekében, hogy az Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Fõigazgatóság ellássa
az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó támogatás felhasználásának ellenõrzését és kibocsássa az
érvényességi jelentést;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
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5. felhívja a belügyminisztert, a honvédelmi minisztert, a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a vidékfejlesztési
minisztert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 16. § (2) bekezdése alapján az általa vezetett
minisztérium számára folyósított EUSZA támogatás aktuális árfolyamon vett forintértékét fizesse be a központi
költségvetés „XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” fejezetébe.
Felelõs:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
a támogatásnak a tárcák által az EUSZA támogatás fogadására kijelölt
devizaszámlára megérkezését követõ 30. munkanap
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1174/2011. (V. 26.) Korm. határozathoz
Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó 2011. évi támogatás felhasználásának címzettjei
és a minisztériumonként felhasználható támogatási összegek
Támogatás címzettje

Belügyminisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium
Összesen:

Támogatás összege (euró)*

2 441 066
278 979
871 809
18 893 918
22 485 772

* Megjegyzés: Az aktuális árfolyam alapján a forintösszeg késõbb számítandó.

A miniszterelnök 42/2011. (V. 26.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízásáról
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. § (4) bekezdése, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján – a közigazgatási és igazságügyi
miniszter elõterjesztésére –
Halmai Orsolyát, a Magyar Energia Hivatal kormánytisztviselõjét
– a 2011. május 15-tõl 2014. május 15-ig terjedõ idõtartamra –
az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendõinek ellátásával megbízom.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A külügyminiszter 14/2011. (V. 26.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség
és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról
szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló,
2010. február 19-én, Budapesten aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló
291/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl
A 291/2010. (XII. 22.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 196. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Moldovai Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról
szóló, 2010. február 19-én, Budapesten aláírt Jegyzõkönyv 12. cikk (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 a Moldovai 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.”
A Visszafogadási vegyes bizottság értesítésének idõpontja: 2011. április 4.
A Jegyzõkönyv hatálybalépésének idõpontja: 2011. május 4.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 291/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Közlöny 196. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya
között az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásáról szóló, 2007. október 10-én, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2010. február
19-én, Budapesten aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 291/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2011. május
4-én, azaz kettõezer-tizenegy május negyedikén léptek hatályba.
Megállapítom továbbá, összhangban 2010. évi CLVI. törvény 2. § (3) bekezdésével, hogy a Magyar Közlöny 196.
számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar
Köztársaság, illetve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és átvételérõl
szóló, Budapesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2000. évi XXIV. törvény hatályon kívül
helyezésérõl szóló 2010. évi CLVI. törvény 1. §-a 2011. május 4-én, azaz kettõezer-tizenegy május negyedikén lépett
hatályba.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A külügyminiszter 15/2011. (V. 26.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a
Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkezõ személyek visszafogadásáról
szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló,
2009. december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló
53/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépésérõl
Az 53/2010. (III. 11.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2010. március 11-i, 34. számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között
a tartózkodási engedéllyel nem rendelkezõ személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben
aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2009. december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzõkönyv 11. cikk (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 a Szerb Köztársaság között a tartózkodási
engedéllyel nem rendelkezõ személyek visszafogadásáról szóló megállapodás alapján felállított visszafogadási vegyes
bizottsági határozattal összhangban történõ értesítését követõ harmincadik (30.) napon lép hatályba.”
A Visszafogadási vegyes bizottság értesítésének idõpontja: 2011. május 5.
A Jegyzõkönyv hatálybalépésének idõpontja: 2011. június 4.
A fentiekre tekintettel, összhangban az 53/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a
Magyar Közlöny 2010. március 11-i, 34. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság
Kormánya között az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a tartózkodási engedéllyel nem rendelkezõ
személyek visszafogadásáról szóló, 2007. szeptember 18-án, Brüsszelben aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló,
2009. december 19-én, Röszkén aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 53/2010. (III. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai
2011. június 4-én, azaz kettõezer-tizenegy június negyedikén lépnek hatályba.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
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.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

